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Woord vooraf 
Hat vorige deal van dit woordenboek, deel 
II, verseheen als eerste van de vier 
baoogde delen. In dat deel is al uitvoerig 
gesehetst welke personen, instanties en 
subsidiënten hebben bijgedragen aan de 
verwezenlijking van dit woordenboek en 
op welke wijze dat gabeurde. 1k zou dus 
kunnen volstaan met een verwijzing naar 
de uitvoarige inleiding bij deel II. Toch wil 
ik een aantal mensen dank zeggen die wel 
hédl nauw bij de totstandkoming van dit 
deel betrokken zijn geweest. 

Tar afsluiting wil ik nog mijn dank 
uitspreken aan do intakenaren en andere 
belangstellenden voor hat gaduld dat zij 
opgebracht hebben in de lange periode die 
voorafging aan hat verschijnen van deel 
III. 1k hoop, in alle bascheidanhaid, dat zij 
nadat de voriga aflevaring zo goed is 
ontvangen, ook dit lijviga woordenboek-
deel zullen arvaran als een rijke bron van 
informatie, waarmee het lange wachten 
hopelijk is goedgemaakt. 

In de aerste plaats geldt dat natuurlijk alle 
informanten. Het zou ondenkbaar zijn 
geweest zonder hun vaelomvattende en that 
aflatende inbrang een zo omvangrijk en 
gevarieerd woordenboekdeel te laten 
verschijnen 1k dank daarbij natuurlijk aan 
de maandelijkse enquôtes uit de periode 
1975-1991, waaraan door vaste groepen 
vrijwilligers in bijna alle dorpen van de 
regio Stellingwerfwerd meagewerkt. Maar 
daar niet alléén aan. Ook in de fase van 
het redigeran, die in 1991 begon, hebben 
heel veel vrijwilligers uit die groepen en 
van daarbuiten antwoord gegeven op de 
vele vragen die 1k meende te moeten 
stellen om de beschrijvingen in het 
woordenboek zo goed en zo uitvoerig 
mogalijk to doen zijn. 

De lederi van de Kommissie van 
redaktioneel toezicht komt dank toe voor 
hun kommentaat bij de voorlaatste versie 
van de verschillende letters. Hetzelfde 
geldt voor Sietske Bloemhoff, die het 
manuskript in diezelfde versie flog eons 
doornam op de korrektheid van het 
materiaal en de verkiaring ervan. Mijn 
andere kollega-medewerkers van de Stich-
ting Stellingwarver Schriaversronta waren 
ieder in hun aigen specifieke ftmnktie 
betrokken bij do totstandkoming, dus ook 
hen wil ik hier graag bedankan. In hat 
bijzonder wil 1k administratief mede-
werkster Alie ten Hoor noemen. Zij heeft 
zich zaer vardienstelijk gemaakt bij o.m. 
de omzetting van de tekst van hot 
manuskript in het opmaakprogramma. 

B ark o op/O Id eb erko op 
24 maart 1997 

Honk Bloernhoff 
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Aanwijzingen voor het 
gebruik 

Deze aanwijzingen zijn over het algemeen 
beknopt gehouden. Ben uitvoeriger toe-
lichting, meer details en een nadere ver-
antwoording zullen worden opgenomen in 
het inlaidende gedeelte van het eerste deel. 
De afkortingen die de vindplaatsen en de 
spreiding weergeven, evenals het voorko-
men in schriftelijke bronnen, worden hier-
onder toegelicht in par. IJ. Do overiga 
bijzondere redaktionela aficortingan volgen 
in par. Ill. Par. IV tenslotte bevat mede-
delingen over de uitspraak, een lijst van de 
fonetische tekens en enige bijzonderhaden 
daarbij. 

I. Algemeen 

1. Bij het zoaken naar woorden volgens 
de alfabetische ordening letta men crop 
dat hat afbrekingsstreepje (-), de punt en 
de apostrofe () steeds eerst komen, dus 
vóór de a, wat ook geldt voor hat haakja 
openen. Men zoeke dus jan-in-de-zak niet 
na janhen maar direkt achter Jan, de 
aficorting i.v.m. vóór Ia, het woord hi'j na 
hi maar vóôr hiasint en zo is ook kon-
sta(a)nt vóár konstaansie opgenoman. 
2. Wanneer na het hoofd- of navanlemma 
of na een verbinding geen gabiedsaan-
duiding is gegaven, geldt dat deze vorm in 
alla of naganoeg alle dorpen voorkomt. 
Een gebieds- of dorpsaanduiding zegt dat 
hat gegeven alleen voor die plaats(en) is 
vastgelegd, maar impliceert niet dat bet 
woord, de betekenis enz. vanouds niet in 
één of meer andara plaatsan werd gebe-
zigd. Er is nI. niat voor 61k item over hat 
gehele gabled geenqueteerd. Nadat ni. hat 
materiaal voor dit woordenboek was 
varkregen, ward het niet nog eons in alla 
informantangroepan afgevraagd (zie ook 
pag. 5-7). Alleen in de redigeerfase is in-
cidontaal, bij bep. onzekerhadan, nog wel 
aens schriftalijk geenquêteerd over hat 
gehele gabiad. Ben an ander haeft tot 
gavoig dat nogal wat varmeldingan in dit 

woordanboak met grote of minder grote 
mate van waarschijnlijkheid voor meer 
plaatsen geldan dan waarvoor ze zijn 
opgegaven. Do geografischa teganstellin-
gan tussan klankvarianten (zia o.m. aan-
dachtspunt 4 hierna) worden overigens wel 
in zear hoga mate door de enquôte gedekt. 
3. Van woorden die zowel met de 5 als 
met de letter a voorkoman en die voor het 
overiga gelijk aan elkaar zijn, vindt man 
maar één vorm a's 'hoofdlemma', d.w.z. als 
het eersta, vatgedrukte woord van een 
artikel. Zo vindt man bijv. korfonder körf, 
waarachtar Icorf dan als navanlemma' is 
opganomon (in vet en kursiae. Da a geldt 
in de alfabatiseha ordening van de 
woorden als aan a, man vindt dus gröpstal 
Vôór gros I. 
4. Van varianten die allaen varsehillen in 
een klinkar, een tweekiank of avt. een 
medaklinkar is meastal do variant met de 
grootsta geografisehe verbraiding als 
hoofdlamma opgenoman, waarna édn of 
meer nevenlamma's volgen. Wie bijv. de 
variant hool hooi' zoekt, best na dat 
lemma: z. buj Men wordt daarmee 
verwazen naar hat hoofdlemma huj, 
waarachtar hooi abs éen van do dna 
nevanlemma's is varmeld. 
5. Als de verbraiding van een variant (van 
de soort onder 4 genoemd) over hat 
Stellingwarfse taalgebiad ongaveor even 
groot is abs die van een andara variant, 
geldt abs hoofdlamma vaelal de vorm die 
men het moast in hat gaschreven Stal-
lingwerfs aantreft en is de andare variant 
opgenoman als navanlemma. Zo vindt men 
dus onder körf hat nevanlemma korf an 
niet omgakaerd. Niet zalden zijn, om 
praktische radenen, ook één of meer sy-
nonieman onder een hoofdlamnia opge-
nomen die fiat abs klankvariant zijn to 
baschouwen. Zo vindt men onder hinkel-
park hat synoniamparkhinkhokke, waar-
maa echtar niet gazegd is dat dit woord 
beslist minder voor zou komen. (Hinkel-
park is in doze vorm afgevraagd in do 
enquête - vgl. hat woord vooraf - an 
maakte dus eon grote kans door de 
informanten opgageven to worden, park-
hinkbokkv ward 'toavallig' ganoteerd, in dit 
gevab n.a.v. een anquêtavraag over hinkel-
park). 
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6. Het komt nogal eens voor dat in een 
artikel één of meer betekenissen worden 
gegeven waarna doze worden gevolgd 
door een zic-verwijzing naar ten ander 
hoofdlemma. Zo vindt men na hottelen 
drie betekenissen, waarna na 'betekenis-
nummer' 4 een zic-verwijzing volgt naar 
horrelen. Onder dat hoofdlemma is hot-
telen nI. als nevenlemma opgenomen. 
7. Het opgegeven lidwoord heeft in be-
ginsel alleen betrekking op het hoofd-
lemma. Vormen als die van het meervoud 
en het verkleinwoord hebben in beginsel 
eveneens alleen betrekking op het hoofd-
lemma. Zo heeft een verkleinwoordvorm 
bakkicn alleen betrekking op het hoofd-
lemma hakke en niet op het nevenlemma 
hiakker. De relevante woordvormingsregels 
en de eventuele bijbehorende klankregels 
krijgen hun behandeling in het inleidende 
gedeelte van deel I. Dat geldt ook voor de 
meeste vrouwelijke tegenhangers van de 
'niannelijke' handelende-persoonsnamen; 
die zijn ni. slechts in bijzondere gevallen 
opgenomen. 
8. Als na een verbinding een reeks dorpen 
wordt genoemd - waarmee de vindplaatsen 
zijn aangeduid - dan staan de aficortingen 
in beginsel in alfabetisehe volgorde. Wijkt 
de vermelding van het laatste dorp in zo'n 
reeks van dat principe af, dan is de vorm 
van de verbinding die, zoals die word op-
gegeven voor dat dorp. Dus in geval van 
bijv. een reeks Nw, Spa, Ma komt de 
voorafgaande verbinding ook in Noord-
woo/dc on Spange voor, maar word opge-
nomen in de vorm die Ma/c/cinge opgaf. 
9. 1-let token ... in een opsomming van 
verbindingen wit zeggen dat een zelfde 
tekstdeel nit de vlak ervoor gegeven 
verbindingen niet is herhaald, vgl. Die 
komt nicE vu/c jivE c/c haney, ...van c/c 
haney. Afgezien van het hoofdlemma staan 
Stellingwerfse woorden on verbindingen 
steeds kursief. Een redaktionele verdui-
delijking binnen die verbindingen staat 
tussen teksthaken (dus tussen [en]), maar 
niet kursief. De aanduiding ( ... ) binnen een 
tekstdeel geeft aan dat een overtollig 
gedeelte is weggelaten. 
10. Een vaste verbinding is opgenomen 
onder het eerste Zn. dat erin voorkomt, 
indien dat ontbreekt onder het eerste bn. 

of, als ook dat afwezig is, onder het eerste 
ww. Soms is een verb. onder meer dan één 
van die dde kategorieen te vinden. Het kan 
ook gebeuren dat een verbinding niet 
voorkomt onder een lemma waaronder men 
het zou verwachten, maar onder een ander 
kernwoord in Mn van de andere woorden-
boekdelen. Dat is bijv. het geval met zo 
macger as boolt, een verbinding die men 
onder hoolt tevergeefs zal zoeken. Doze 
verbinding word ni. pas opgetekend toen 
de letter b al voor de druk gereed was 
gemaakt, en is dus wel onder macger 
opgenomen. Ontbreekt niet alleen een Zn., 
een bn. maar ook een ww. in een 
verbinding, dan zoeke men onder ten 
ander woord dat als kern ervan kan worden 
opgevat. 
11. Meestal niet verklaard zijn die vaste 
verbindingen die gelijk of ongeveer ge-
lijk zijn aan die in het Nederlands en die 
men behandeld vindt in Van Dale Groot 
woordenbock c/cr Ncder/andsc taa/. Voor 
een woord dat alleen met een synoniem nit 
het Nederlands is verklaard (zie ook onder 
12 hierna), geldt/gelden de betekenis(sen) 
die in Van Dale zijn vermeld. In beide 
gevallen heeft hoofdzakelijk de twaalfde 
druk als richtsnoer gegolden on het gebruik 
daarvan zal dus nu en dan wenselijk zijn. 
Dat geldt bijv. voor degene die nader ge-
informeerd wil worden over een verbinding 
als icyc c/c haajid boven cE bcufd ho/en en 
voor de gebruiker die [romznc/goa/ niet 
kent nit het Nederlands. 
12. Stellingwerfse woorden die gelijk zijn 
aan die in het Nederlands worden meestal 
gevolgd door een liggend streepje en een 
equivalent in het Nederlands. Voor de hand 
liggende maar van het Nederlands 
afwijkende afleidingen van zulke woorden 
zijn in dit geval niet opgenomen, zoals het 
verkleinwoord en het voltooid deelwoord. 
De algemene regels voor de vorming van 
beide kategorieen zullen worden opge-
nomen in het inleidende gedeelte van deel 
I. Zo is bijv. banncst niet opgenomen als 
voltooid deelwoord bij hannesen. In ban-
nest ontbreekt het voorvoegsel gc-, dat 
optreedt bij deelwoordvorming in het 
Nederlands. Wél wordt meestal informatie 
over de uitspraak toegevoegd indien die 
enigszins afwijkt van het Nederlands, 
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worden de betekenismogelijkheden na het 
liggende streepje genoemd als ze maar 
voor een deel overeenkomen met die in 
Van Dale (zie ook onder 11 hiervóór) 
en/of worden de verbindingsmogelijkheden 
getoond. Is dit Iaatste het geval dan zijn 
natuurlijk alleen maar die vaste verbin-
dingen genoemd (uitdrukkingen e.d.) die 
uit het Stellingwerfs opgetekend zijn. Zijn 
er geen verbindingsmogelijkheden gege-
yen, 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 ver-
anderd worden door bijv. woorden toe te 
voegen of door een persoonsvorm steeds 
aan te passen wat persoon, tijd of getal 
betreft, dit in tcgenstelling tot de andere 
verbindingen. Het gaat in deze kategorie 
om spreekwoorden, volksrij mpj es e.d. 
14. De bijzondere vormen van de onre-
gelmatige en van de sterke werkwoorden 
zijn niet in de artikelen opgenomen (vgl. 
Hi9 biif(t) 'Hij blijft', Zi'j b/eel daore 'Zij 
bleefdaar'). Ze zullen waarschijnlijk in een 
afzonderlijke lijst aan deel I worden 
toegevoegd. Wel vindt men vaak in 
kombinatie met het of is een vorm van het 
voltooid deelwoord vermeld, omdat daar-
mee duidelijk wordt waarmee het werk-
woord wordt vervoegd, vgl. bijv. is b/even 
(onjuist is immers: het b/even). 
15. De voornaamwoordelijke aanduiding ze 
(i.p.v. hi'j, vgl. Daenk om de soep, ze is 
hiete) is slechts gegeven voor zover die 
bekend was. 
16. Het woorddeel omme- in woorden als 
ommezeuren kent in mondeling taalgebruik 
ook de variant om-. De woorden waar het 
om gaat zijn alleen met de variant omme-
opgenomen. 
17. In de voorbeeldzinnen en vaste ver-
bindingen zijn klankvarianten van het type 
hui (bij het hoofdlemma huj 'hooi') ge-
handhaafd. Wel is vaak voor die variant 
gekozen die kenmerkend is voor een bep. 
gebied. Zo is voor Ni9triene de vorm hui 
genomen i.p.v. huj, ook al is die laatste 
vorm daar ook wel eens opgetekend; dit 
dorp is nl. gerekend tot het hui-gebied. 
Van enkele frekwent gebruikte woorden is 
voor alle voorbeeldzinnen en vaste 
verbindingen de variant gekozen die als de 

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

H. Afkortingen: gebieden en dorpen, 
b ronnen 

Voor het benutten van de afkortingen 
hierna, zal het af en toe gewenst zijn om 
de kaart van Ste/lingwarf op pag. 13 te 
raadplegen. De grens daarop midden in het 
gebied is die tussen de gemeenten Oost-
Ste/lingwarf (OS) en West-Ste//ingwarf 
(WS). De naam van de rivier de Lende 
wordt in de gebiedsaanduiding veel ge-
bruikt. De dorpen waarvoor het Stelling-
werfse materiaal in dit woordenboek voor 
een zeer belangrijk deel werd verkregen 
door de maandelijkse schriftelijke enquête 
in een informantengroep (zie het woord 
vooraf), zijn met * gemerkt. Daarnaast of 
in plaats daarvan is in een klein aantal 
dorpen ook zeer uitvoerig mondeling 
geenquêteerd; die plaatsen zijn met een 
extra ster gemarkeerd. Het komt nogal eens 
voor dat een lemma als algemeen is op-
genomen of voor een bep. gebied zonder 
nadere inperking, terwijl voor één of meer 
plaatsen toch alleen één of meer andere 
klankvarianten gelden. Voor WH in het 
bijzonder geldt dan echter meestal dat de 
klinker of tweeklank uit het 'algemene' 
hoofd- of nevenlemma niet van toepassing 
is, ook al vallen de WH- dorpen dus binnen 
het desbetreffende gebied. Zo geldt hooi 
'hooi' bijv. voor WH, echter niet de variant 
hui, die voor WS noord. van de Lende is 
aangegeven. 
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gehieden, dorpen 	 schrifteiijke bronnen 

WS 	- West- StellingwarllWest- 
Stellingwerf 

Bdie 	- Blesdieke */Blesdijke 
Bu 	- Buil**/Boijl 
Dho 	- DeHoeve* 
1Hz 	- Der Izzerd, Oolde- en Niji- 

booitwoolde*/Tor Idzard, 
Olde- en Nijeholtwolde 

Na 	- Dc Langchile'Langelille 
Orni 	- Be Miente (bij Noordwoolde) 
Mun 	- Munnikeburen /Munnekeburen 
NI 	- Nilacmcn'Nijelamer 
Np 	- Ni)hooltpae*fNij eholtpade  
Nt 	- Niytricne *IN  ijotrijne 
Nw 	- Noordwoolde**fNoordwolde 
01 	- Ooldelaejnep'Oldelamer 
01-NI 	- Oolde- en Ni5laemer*/01de_  en 

Nij elamer 
Op 	- Hooltpac*/Oldeholtpade  
Pe-DhI - Feperge on Be Blesse*/Pe  

perga, Do Blesse 
Sb 	- Slickenborg/S!ijkonburg 
Spa 	- Spange*/Spanga  
Ste 	- Stcggcrdc**ISteggerda  
Sun 	- SwinegdSonnega 
Sun-Of - Sunnege en OoldetrienelSon- 

noga, Oldetrijne 
Sz 	- ScharpenzeelmlScherpenzeel 
WH 	- het 'Westhoekers' van Dc Lan- 

ge/il/c, Slickcnborg, Spange on 
Scharpenzcel, dat gekonmerkt 
wordt door o.m 	aa i.p.v. ac in 
overig Stellingwerfs (vgl. wa- 
ter 	vs. 	waeter) 	on 	outioud 
i.p.v. ooliloo/d (vgl. hout i.p.v. 
hoolt, koud i.p.v. koold) 

Wol 	- Wolvege*/Wolvega  
ZW 	- Bdio, Pe-DbI en Ste 

OS - 	Oost-StcllingwanflOost- 
Stellingwerf 

App - AppelscbelAppelscha 
Db - Donkcrbroek' 
Dfo - Dc Fochtcl*/Fochtoloo  
Dhau - De Hauletm/Haule 
El - 	E/se*/Elsloo 
Ld - Langcdiekc*/Langedijke  
Ma - Makkinge*/Makkinga 
Nbk - Nijberkoop**/Nijeberkoop 
Ohk - Berkoop*/Oldeberkoop 
Ow - 	Oosterwoolde*/Oosterwolde  

Eon plaatsnaam genoemd na eon auteurs-
naam wil zeggen dat hot materiaal goldt 
voor do plaats(en) die de auteur heeft 
gegeven of waartoe hij zich duidelijk 
beperkt. 

b - uit teksten van H.J. Borgveld (1902-
1966), geb. in Appclscbe. Dit taalgebruik 
kan als oostelijk Stollingwerfs worden 
gekarakteriseerd, omdat van Bergveld be-
kend is dat hij woorden en verbindingen 
vooral uit oostelijk OS in zijn teksten ver-
werkte, met name uit App, Dfo on Ow 
b: Im - los materiaal van H.J. Borgveld, 
vooral uit do omgeving App, Dfo en Ow 
b: In - los materiaal uit do nalatensohap 
van H.J. Bergvold, aflcomstig van H.J. Das 
(1881-1963) uit Noordwoolde (gob. in 
Berkoop); Das zelf achtte zijn materiaal 
van toopassing op WS zuid. van de Londe 
en op OS 
ha - uit teksten van M. Bakker, geb. 1926 
in Noordwoolde 
hi - uit teksten van H. Bloemhoff (gob. 
1948, Nijberkoop), maar vooral uit diens 
woordenlijst in De Drcijcr op basis van 
notities uit Niyberkoop, Berkoop on 
Noordwoolde 
ho - materiaal van C. Bouwer (nI. uit de 
omgeving Bail, Dc Hocvc, Nijhooltpae, 
Noordwoolde en Hooltpae) 
1,s - uit teksten of los materiaal van S.A. 
Bloemhoff, maar vooral uit haar vaktaal-
publikaties, in hot bijzonder Klokkestoelcn 
van Stcllingwarf in woord on beeld. 
(Oostorwooldo, 1988), uithaarbeschrijving 
van do vaktaal van do strovlechtor en do 
imkor in Et hunnigt goed... Negentzjjaor 
Iemkcrsvcrieningc Oost- Stelling war! c. o., 
(Oosterwoolde, 1988; uitg. samen met K.S. 
Gorritsen on P. do Vries) on uit diverse 
bijdragen van haar hand in hot tijdsohrift 
Do Ovend 
d - materiaal van H.J. Das (z. hierbovon 
onder b: In) 
fp - uit D. Franke on D.T.E. van der 
Ploog, Plantenaznmcn yr Fryslân. Leeu-
warden, 1984, 2e druk 
h - uit H. Heukels, Woordenbock der 
Nedcrlandsche Vo/ksn am en van plan ten. 
Amsterdam, 1907 
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j - uit Stellingwerfse teksten van Wiebe 
Jager (gob. 1912, Berkoop) 
k - uit materiaal van A. Kuperus (1867-
1958, gob. in Steggerde) 
ko - uit teksten/materiaal van D.L 
Koopmans (gob. 1906 in Nitricne, geldig 
voor west. WS) 
I - uit Stellingwerfse teksten (proza, 
poezie) voornamelijk van na 1970 die niet 
zijn aangeduid met eon speciale aficorting 
van eon sehrijversnaam 
n - uit materiaal of teksten van J.W. 
Nijholt (1914-1984, gob. in Ni)hooltpae-, 
zijn taalmateriaal is soms op to vatten als 
algemeen west.) 
p - uit Stellingwerfse teksten of uit do 
woordenlijst van J.H. Popping (1852-
1927), eerder gepubliceerd in Dc Qost-
stcllingwervcr, betrekking hebbend op 
Qosterwoolde en wijde omgeving) 
s - schriftelijko bron die niet valt onder 
Stellingwerfse poëzie, proza. Hot gaat hier 
om zakelijke teksten in hot Stellingwerfs of 
in eon andere taal die Stellingwerfse 
woorden of verbindingen bevatten 
v - uit teksten van Johan Veenstra (geb. 
1946 in Ni7hooltpac) 
vo - uit teksten van H. Vondeling (1901-
1992), gob. in Oosterwooldc 

Ill. Redaktionelc alkortingen 

aks. 	- aksent 
aig. 	- algemeon 
all. 	- alleen 
attr. 	- attributief 
bep. 	- bepaald 
bet. 	- betekenis 
bez. 	- bezittelijk 
bn. 	- bijvoeglijk naamw. 
bw. 	- bijwoord 
fig. 	- figuurlijk 
g. 	- geen 
hoofdtelw. - hoofdtolwoord 
lett. 	- Ietterlijk 
my. 	- meervoud 
Ned. 	- Nederlands 
noord. 	- noordelijk(er) 
onbep. 	- onbepaald 
onbep. vn. - onbepaald 	voornaam- 

woord 

onbep. w. 	- onbepaaldo wijs 
ondersch. 	- onderschikkend 
onpers. 	- onpersoonlijk 
onoverg. 	- onovergankelijk 
oost. 	- oostelijk(er) 
overg. 	- overgankelijk 
overg., onoverg. - overgankelijk, ook 

onovergankelijk 
pers. 	- persoonlijk 
pers. vn. 	- porsoonlijk voornaam- 

woord 
pred. 	- predikatief 
pron. verw. - pronominale verwijzing 
rangtelw. 	- rangtelwoord 
seheidb. 	- seheidbaar 
spor. 	- sporadisch: d.i. geldt voor 

maar één of enkele plaat- 
sen waarvari de vermel- 
ding 	niet 	interessant 	is 
(bijv. bij ferceren naast 
forceren), omdat er goon 
geografisohe tegenstolling 
in het goding is; ook is do 
aanduiding 'spor.' gebruikt 
wannoer do samensteller 
hot gebruik van een woord 
wel kende, maar onzeker 
was 	over 	de 	feitelijke 
spreiding 

stofn. 	- stofnaam 
St. ww. 	- stork werkwoord 
teiw. 	- teiwoord 
tw. 	- tussenworpsol 
var. 	- variant(on) 
verb. 	- verbinding, verbogen 
verspr. 	- verspreid, d.w.z. voorko- 

mend in moor dan 50% 
van 	do 	dorpen/groepen 
waarin word goënquêteerd 
on ovenrodig verdoold over 
do gohele Stellingwerfse 
regio 

verki. 	- verkloinwoord 
verz. 	- verzamelnaam 
vn. 	- voornaamwoord(olijk) 
vn. sand. 	- voornaamwoordolijko aan- 

duiding 
wedork. 	- wedorkerend 
west. 	- westelijk(er) 
Z. 	- zie 
zelfst. 	- zelfstandig 
zuid. 	- zuidelijk(or) 
zw. ww. 	- zwak workwoord 
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IV. Over de uitspraak en de weergave van 
de kianken 

Het grafeem ij wordt op twee manieren 
uitgesproken. Dit woordenboek maakt op 
dit punt onderscheid tussen twee gebieden: 
OS samen met het gedeelte van WS zuid. 
van de Lende met ij = [tj], en WS noord. 
van de Lende met i9 = [j]. Binnen het 
laatstgenoemde gebied echter is ook wel 
[i.j] opgetekend (in Np, Op en Sz) en 
binnen het eerste gebied we! [Ej] (in Pe-
Dbl en bij sprekers vooral uit de niet-
oudste generaties in App, Db en Ow). 

De eerste weergave in klankschrift (tus- 
sen [ en]) slaat steeds terug op het hoofd-
lemma. De klankweergave van een volgend 
(neven)lemma wordt van die van het 
vorige gescheiden door een schuine streep; 
echter na een komma vo!gt een andere 
uitspraakmogelijkheid voor hetzelfdc lem-
ma. Soms zijn twee lemma's 'samengevat' 
door een bep. gedeelte van de klankweer- 
gave tussen ronde haken te plaatsen. De 
plaats- of gebiedsaanduidingen van bep. 
alternatieven in de fonetische beschrijving 
zijn slechts gegeven voor zover ze de 
samensteller uit zijn eigen kennis van het 
Stellingwerfs, dan wel uit zijn eerder of 
enig aanvullend onderzoek naar de uit-
spraak bekend waren. De aanduiding 
houdt in dat bep. informatie niet is her-
haald, bekend is verondersteld of uit de 
samenstellende delen kan worden afgeleid. 

Wanneer géén uitspraak wordt vermeld, 
is die gelijk of nagenoeg gelijk aan die in 
het Nederlands, of gelijk aan c.q. her-
leidbaar uit de uitspraak van één of meer 
voorafgaande of volgende lemma's. 

De lettergreep die volgt op de apostro-
fe, draagt bet hoofdaksent. Dc aanduiding 
'aksent wisselt' wil zeggen dat, naar gelang 
de positie in de zin, het hoofdaksent anders 
kan zijn, vgl. Die k/eur is hadblauw (het 
hoofdaksent valt op ...blauw) met cen 
hadb/auwe k/cur (het hoofdaksent valt op 
had...). De relevante patronen zullen wor-
den beschreven in de inleiding op dee! I. 

De fonetische tekens worden in de vol-
gende lijst, indien mogelijk, verklaard 
m.b.v. Ned. trefwoorden. Bep. assimilaties 
blijven buiten beschouwing. De lange kim-
kers en medeklinkers zijn niet opgenomen;  

door een dubbele punt wordt ni. aange-
geven dat de eraan voorafgaande klinker of 
medeklinker lang klinkt. Het neusklank-
karakter van vokalen in bep. posities wordt 
uitgedrukt door het teken - erboven. Bij 
korte vokalen is dat karakter slechts weer-
gegeven in enkele bijzondere gevallen. 

[i] - Ned. Piet 
[] - Ned. pit, gebit 
[E] - Ned. pet 
[y] - Ned. fuut, debuut 
[A] - Ned. put 
[ce] - klinker die lijkt op de u in Ned. put 
maar die met een lagere stand van de tong 
wordt uitgesproken, vgl. de beginklank 
van Ned. ui en de ö in Duits Löffel 
[u] - Ned. boek, zoeken 
[o] - Ned. dom 
[3] - o waarvan de tongstand lager is dan 
bij de o in Ned. dom en hoger dan bij de a 
in Ned. bak 
[a] - Ned. bak 
[o] - Ned. 'e' in bijv. lopen 
Li] - Ned. jacht; echter met enigszins 
lagere tongstand (en dan dus ie-achtig) in 
een tweekiank, vgl. huj d.i. Ned. hooi 
[w] - Ned. water. Vóór [a],  d.w.z. in een 
woord klinkt een w niet zelden als [v], 
hoewel de [w] vaak als de oudste variant 
wordt bestempeld. Het alternatief met [v] 
is niet altijd genoemd 
[nt] - w waarbij onderlip en boventanden 
niet tegen elkaar sluiten maar waarbij wel 
lipronding optreedt, vgl. Ned. trouwe 
[p] - Ned. prins 
[b] - Ned. boot 
[t] - Ned. taak 
[t] - 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 plaats waar in een 
eerdere taalfase een rt- kombinatie aan-
wezig moet zijn geweest. (In woorden 
waarvan de oudere vormen niet precies 
bekend zijn, is echter niet zonder meer na 
te gaan of [t]  teruggaat op een kombinatie 
r + t. Een soortgelijke [ii]  of [1] gaat 
meestal nIét terug op een kombinatie r + 
n of r + /. Incidenteel wordt de r in een 
enkel leenwoord gerealiseerd, bijv. in sport 
(sport, nl. die men bedrijft), en in enkele 
woorden die 'met nadruk' worden gebruikt, 
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bijv. in Vortpeerd, ails [fo;] 'weg, voort' 
de gewone manier van zeggen. Sommige 
sprekers gebruiken niet meer in alie role-
vante woorden de [t]  maar wél de 'gewo-
ne' [t]; zo hoort men vaak [fot] i.p.v. [fot]; 
zo'n alternatief is echter in do fonetische 
beschrijving weggelaten. Do korte vokaien 
[o], [o] en [a] klinken voor een [t] hei-
derder dan anders; dit is in de beschrijving 
niet aangegevon. Do hier gemaakte opmer-
kingen golden ook ten aanzien van do [d]. 
de [s], en de [?]) 
[d] - Ned. dom 
[d] - licht 'retroflexe' ci De tongpunt 
gaat lets meer naar achteren dan bij do 
gewone d overigens gelden dozelfde bij-
zonderheden als bij [t]  hiervéór 
[g] - als in Engels goal. Treedt op in niet 
beklemtoonbare iettergrepen vóór [j], [1], 

en oak voór [a], al wordt, met name 
west., vóôr [a] ook vaak [y] gehoord, een 
aiternatief dat in do beschrijving in 
beginsel niet is weergegeven. Verder treedt 
{g] als in goal op aan het begin van 
bekiemtoonbare iettergrepen in OS, Diz, 
Np en incidenteel in Mun, Op, en Sz. Dit 
type g wordt vaak jets meet naar achteren 
geartikuieerd dan zoals men g in hot 
Nederlands kent ult goal. Bij do niet-
oudste generaties In het genoemde gebied 
met [g] aan het begin van beklemtoonbare 
lettergrepen treedt in die positie meet en 
meer [x] op, wat in do avenge dorpen de 
gewone uitspraak is 
[k] - Ned. kaak 
[f] - Ned. fiets 
[v] - Ned. ievvn, zeearuk 
[s] - Ned. kas 
[] - licht 'retroflexe' s. De tongpunt gaat 
iets meet naar achteren dan bij do gewone 
s. Ovenigens gelden dezeifde opmerkin-
gen als bij [j]  hiervóór 
[z] - Ned. ba2ig, kasboek. In eon woord, 
vóôr [a], kilnkt in west. dorpen do z soms 
als [s]; dit is niet steeds speciaai genoemd 
[] - licht retroflexe z. Do tongpunt gaat 
iets moor naar achteren dan bij de ge-
wone z overigens gelden dezelfde op-
merkingen als bij [t]  hiervóór 
[x] - Ned. gezicht, iachen 
[y] - Ned. zagen, dagboek 
[m] - Ned. maken 
[ip] - in die do kern van een niet be- 

klemtoonbare lettergreep vormt, vgl. alg. 
Oostnedeniands 'ioopm' (Ned. iopen) 
[n] - Ned. nu 
[i] - licht 'retroflexe' a, d.i. eon n met do 
tongpunt lets meet naar achteren dan bij 
een gewone a, vgl. [a;a] 'Anna' (meisjes-
naam) vs. [ana] 'Anne' a ongensnaam) 
(Nbk, Np, Obk); zie ook bij [t]  hiervóór 
[ç] - a die de kern van eon niet be-
kiemtoonbare lettergreep vormt, vgl. her 
aig. Oostnoderlandse 'meetn' (Ned. meten) 
[ij] - Ned. bang 
[p] - [ij] die de kern van een niet be-
klemtoonbare lettergreep vormt, vgl. 
Oostnederlands 'warkng' (Ned. werken) 
[p] - Ned. fraze 
[j] - [p] die do kern van eon niet be-
klemtoonbare lettergreep vormt, vgl. ['ruj11J 
Ned. roeien (01) 
[1] - Ned. iallen 
[fl - I die de kern vormt van een niot be-
klemtoonbare lettergreep, vgl. ['lt:pi], Ned. 
lope.!; graflsoh niet van doze [1] onder-
scheiden is de licht 'retroflexe' I (dus met 
eon lets teruggetrokken tongpunt), vgl. 
[bi] 'kol bij paard, koe' met ['kolax] 
'onnozel kijkend' (01-Ni) (zie oak bij ft.]) 
[r] - tongpunt-r, Ned. raar, evt. stemloos 
aan hot iettergreepeind. De huig-rwerd al-
ieen voor enkele porsonen uit Bdie opge-
geven. Oost. komt tussen eon korte klinker 
en do schwa ([a]) in eon woord eon tong-
punt-rvoor met één enkele beweging van 
on naar do tandkas, bijv. in ['haro] 'hard' 
( 'snei') 
Er] - sterk gereduceerde tongpunt- r. Doze 
treedt op direkt vóór d, 4  s of z en voigt 
daarbij direkt op een lange vokaal die 
overgaat in eon iichto [a]; verder met name 
vóor eon 'iettergreepdragonde n', vgl. 
['kap?] 'karren', [morn] 'morgen' of voor 
[i], vgl- ['bar!] 'barrel'. Bij do artikulatie 
van do [r] wordt do tongpunt éénmaal naar 
de tandkas bewogen maar niet terugge-
trokken 
[r] - r die de kern vormt van eon niet 
beklemtoonbare lettergreep (in do grafi-
sche weergave moeiiijk te onderscheiden 
van r), vgl. [wskrJ, Ned. wekker 
[h] - Ned. hond. Aileen in Bdie en Sz is 
enkele malen waargenomen dat sprekers b 
aan hot woordbegin 'weglaten'; dit is niet 
in do fonetische beschrijving opgenomen 
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Lijst van vaste infor- 
Iw-. 

De namen van de p!aatse!ijke kontakt-
personen in de organisatie van het projekt 
zijn hieronder met een * gemarkeerd. 

Oost-Stellingwarf 

Berkoop 

I. de Boer, geb. 1914 
R.C. do Boer-Adema, geb. 1914 
L. Hof-de Boer*,  geb. 1908, oven. 1991 
W. Jager, geb. 1912 
G. Jager-Bruinenberg, geb. 1913 
Z. Kuiters_Keizer*  (vanaf 1991), geb.1920 
D.W. Menger, geb. 1907, over!. 1982 
B. Menger-van der Weide, geb. 1909, 
over!. 1996 
J. Veen-Menger, geb. 1909 

Dc Fochtel 

H. Baron, geb. 1901, over!. 1980 
H. Baron- Hofstra, geb. 1902, over!. 1993 
R. Bu!t*,  geb. 1905, over!. 1996 
J. Bu!t_Bu!dstra*,  geb. 1910, oven. 1993 
L. Cats, geb. 1904, over!. 1987 
W. Cats-Popkema, geb. 1907, over!. 1986 
A. Kromkamp, geb. 1905, over!. 1990 
S. Kromkamp-Langhout, geb. 1907, over!. 
1988 
J. van Rozen, geb. 1906, over!. 1993 

Dc Haulc 

L. Baron, geb. 1907 
T. Bosma-Koops, geb. 1921 
A. Do!, geb. 1924, oven. 1983 
L. Do!-van Weperen, geb. 1927 
J. van der Heide-Dijkstra, geb. 1929 
D. Jonker, geb. 1921, over!. 1979 
M. JonkerVeenstra*,  geb. 1920 
P. Russchen, geb. 1907, over!. 1991 
A. Russehen- Baron, geb. 1906 
G. Ste!ma-Koopman, geb. 1945 
G. Witvoet, geb. 1921, over!. 1979 
A. Witvoet-van der Horst, geb. 1926, 
over!. 1979 

Donkerbroek 

J. van den BosBouma*,  geb. 1912 
J. de Boer, geb. 1919, over!. 1991 
A. Dongstra-van den Bos, geb. 1916 
S. Duin-Drenth, geb. 1931 
T. Lenstra-van Riesen, geb. 1931 
W. van Loon, geb. 1889, oven. 1975 
J. Russchen-Houkema, geb. 1921, 
oven. 1982 
A. Teijema-Dragstra, geb. 1905, 
over!. 1990 

Else 

A. Bij!sma, geb. 1917 
K. Kaste!ein- Bengsma*,  geb. 1922 
J.H. Koops, geb. 1893, over!. 1980 
J. Mulder, geb. 1916 
J. de Nekker-Bolding, geb. 1922 

Langedieke 

M. van der Broek, geb. 1913 
H. Donker-Bult, 1921 
H. Jager_Tjassing*,  geb. 1925 
H. S!oot-de Jong, geb. 1931 
J.L. Stoker, geb. 1911, oven. 1982 

Makkinge 

F. Bethlehem-B!ijsie, geb. 1900, 
over!. 1983 
J. Bijstna-van Da!en, geb. 1902, 
over!. 1991 
A. Gorter, geb. 1929 
J. Schurer*,  geb. 1923 
J. Schurer-Kiosse, geb. 1928 
H. Veenstra-Bouma, geb. 1922 

Niberkoop 

A. B!oemhoffSeinstra*,  geb. 1923 
B. Boek-Keizer, geb. 1923, oven. 1996 
P. Brouwer, geb. 1908, oven. 1994 
B. Brouwer-Cats, geb. 1908, over!. 1993 
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Oostcrwoolde 

A.W. Bettent, geb. 1920, oven. 1989 
K. Gorter, gob. 1914 
G. Jansen-de Jong, geb. 1924 
G. Pmntel, geb 1919, over!. 1987 
L. Tiesinga, gob. 1899, overt. 1995 
J.A. Zwaga-Wemer (tvanaf 1989), geb. 
1926 

West-Stellingwarf 

Blesdieke 

A. Dedden-Koers, gob. 1951 
H- Huismant, geb. 1912, oven. 1983 
H. Koers-Faber, geb. 1919 
I. Kuiper, geb. 1924, over!. 1986 
H. Wallinga (tvanaf 1983), gob. 1914, 
over!. 1987 
H. Wallinga- Brouwer (tvanaf 1988), gob. 
1913 

Bull 

T. Marks-Wijnstra, gab. 1923 
L. Mulder, gob. 1913, over!. 1986 
J. Mulder-Prakken, gob. 1914 
H. van Riesen, gab. 1915, over!. 1991 

19e Hoeve 

J. Punter, gob. 1932 
A. Punter-do Boer*, gob. 1926 
J.P. Rudo!phus, gob. 1929 
E.A. Rudoiphus-Lenstra, gob. 1933 
B. de Vries, gab. 1909, oven. 1983 
I. do Vries-Hoornstra, gab. 1914 

Hooltpae 

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

Mwinikeb uren 

J.M.E. Schokkor-Erkenst (tot 1979), gab. 
191! 

Nl5hool/pae 

I. Houtman, gab. 1913 
A- Monger, geb. 1904, over!. 1977 
Y. Manger- Smit, gab. 1911 
S.!. Oostorhof, gob. 1897, overt. 1987 
A. Oostorhof-Donker, geb. 1904, over!. 
1980 
W. Smit, geb. 1915, over!. 1993 
H. Veenstra, geb. 1909, oven. 1996 
J. Veonstra", geb. 1946 

Nltrlene 

E. Hoekstra, gab. 1916 
E. Hoekstra-Dijkstra, gab. 1920 
R. do Lang, gab. 1916, over!. 1984 
H. do Lang-Eker, gob. 1919 
D. Poepjos, gab. 1920 
A. Sehra-Eker, gob. 1895, over!. 1989 
K. van der Wegt, gob. 1915, oven. 1995 
T. van der Wag-do Vent, gob. 1914, 
over!. 1986 

Noordwoolde 

C. Bethlehem-de Roost, gob. 
over!. 1991 
M. Groon, gob. 1916 
L. Groon-Bakker, gob. 1919 
M. Hornstra, geb. 1913, over!. 
T. Lukkes, gob. 1913 

A. Alton, gob- 1921 
T. Alten-Sikkema, gab. 1921, over!. 1993 
I. Bakker, geb. 1896 
A. Bakker-Schipper, geb. 1898, 
oven. 1991 
J. Bos, gab. 1900, over!. 1989 
A. Bos-Roders, gob. 1905, over!. 1990 
B. E!singa-Smit, gob. 1915 

1983 	J. Ve!dhuizen-Jongedijk, gob. 1920 
J. de Vries-Hookstra, gab. 1918 

Der Izzerd, Oolde- en Ni3ihooltwoolde 

1925, 
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Oolde- en NiJaemer 

J. Bakker*,  geb. 1920 
W. Oenema-Oosting, geb. 1925 
W. Oosterhof, geb. 1920, oven. 1976 
J. Oosterhof-Koopman, geb. 1920 

Peperge en De Blesse 

J.W. Brouwer*,  geb. 1910 
W. Hakman-Brouwer, geb. 1902, over!. 
1993 
W.J. Koning*,  geb. 1904, over!. 1993 
M. Prakken- Punter, geb. 1934, over!. 1982 
A. Prakken-de Vries, geb. 1907 
J. de Raad-B!oemsma, geb. 1911 

Scharpenzeel 

L. Boezerooij, geb. 1907 
R. Jager*,  geb. 1910, over!. 1986 
L. Jager-Douma (*vanaf  1986), geb. 1914 
H. Landman- Nij meij er, geb. 1918 
A. Oosten, geb. 1907, over!. 1986 

Spange 

H. Brugge, geb. 1899, over!. 1982 
P. de Boer-Oosten, geb. 1908 
K. Staa!smid, geb. 1928 
A. Staa!smid-Elsinga, geb. 1934 
K.H. Veenhouwer, geb. 1933 
A. VeenhouwerZie1*,  geb. 1939 

Steggerde 

A. Draaisma-Jansen, geb. 1922 
E. van Hoogmoed, geb. 1920, oven. 1989 
G. Nijk-Bakker, geb. 1911 
H.A.H. Vonk, geb. 1919 
T.H.M. Vonk, geb. 1912 
Th.P.Joh. Vonk, geb. 1908, over!. 1992 

Wolvege 

H. F!edderus, geb. 1912, oven. 1990 
M. F!edderus-Schipper, geb. 1911 
F. Hanja, geb. 1905, over!. 1977 
J. Hanja-Terpstra, geb. 1903 
A.F. Mulder, geb. 1945 
J.R. Mulder, geb. 1932 
W. Mulder-Nijho!t, geb. 1946 
A. Mulder-de Roos*,  geb. 1934 
A. de Roos, geb. 1941 
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I - 1, ni. als bep. letter, medeklinker, als 
aanduiding van woordreeksen e.d. die met 
een 1 beginnen, ook voor liter 
L - Romeins cijferteken voor het getal 50, 
als symbool voor Luxemburg en eerder 
voor de provincie Utrecht 
1. I - afkorting van lees, links, lire 
L. II - afkorting van Linneaus 
1.a.o. - afkorting van leger agrarisch 
onderwies 
1.b.o. - afkorting van leger beroeps- 
onderwies 
L.d.H. - afkorting van Leger des Heils 
1.e.a.o. - afkorting van leger ekenomisch 
en administratief onderwies 
1.g. - afkorting van lange golf 
1.h.n.o. - afkorting van leger huushoold- 
en nijverhiedsonderwies 
1.j. - afkorting van lopendjaor 
1k. - afkorting van Iaeste kertier 
1.1.o. - afkorting van leger laandbouw- 
onderwies 
1.I.s. - afkorting van legere laandbouw- 
schoele 
1.1.t.o. - afkorting van leger laand- en 
tuunbou wonderwies 
In. - afkorting van laest nuumde 
L.O. - afkorting van Leger Onderwies, 
lichamelike opvoeding 
1.o.m. - afkorting van leer- en 
opvoedingsmuuilikheden 
L.P. - L.P.: langspeelplaat 
L.S. - L.S.: afkorting van legere schoele 
en van lat. lectori salutem 
L.S.D. - L.S.D. 

1.t.o. - afkorting van leger technisch 
onderwies 
1.t.s. - afkorting van legere technische 
schoele 
L.U.W. - afkorting van Laandbouw-
universiteit Wageningen 
la I tw. [la(:)] - la (uiting van plezier, ook: 
ter uitdrukking van tonen waarop men 
geen woorden of andere lettergrepen zingt) 
la II de; -'s; -gien [la:] 1. bep. foot: la 
laachen z. lachen 
laadbak z. laedebak 
laadboom z. laedboom 
Iaadplaats z. laedplak 
laadstok z. laedstok 
laagveen z. leegvene 
laaien ['la:jii] - laaien: razend zijn, in 
laaien van woede (Nw) 
laaiend (Nbk, Nw) bn., bw.; -er, -St 
['la:jiit] 1. zeer boos Hij wodde laaiend 
(Nbk), Bij was laaiend kwaod (Nw) 2. 
zeer enthousiast (Nbk) Now, ik bin niet 
laaiend niet bep. geestdriftig (Nbk) 
Iaaks z. laks 
laampe Ook lampe (WH, bet. 3: Bu, 
Dhau) de; -n, evt. -s in bet. 3; laampien 
['lã:mpo/'lampo] 1. lamp (voor verlichting) 
Dc laampe moet vroeg op mit die kotte 
daegen (Nbk, Dho), Rik de laampe mar 
an, et wodt donker (Nbk, Wol), Dc laampe 
is uutgaon (Spa, Nbk), Kuj't we] zien 
zonder laampe? (Nbk), een staonde laampe 
(Nbk), ccxi elektrische laampe (ba), de 
laampe opdoen (Nbk, Sz), ...opstikken (j), 
...andoen (Nbk), ... uutdoen (Nbk), ook in 
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Laampeballe - Iaampeopstikker 

Dc meerste meensken konnen wel es cen 
Jaampe uutdoen vaker een lamp uitdoen, 
ni. om energie te sparen (Obk), de Isampe 
uutbiaozen (Nbk), NJ de !aampe zitten 
binnen zitten en een of meer lampen aan 
hebben (Nbk, Bdie), AJ' nao acbten [nI. 's 
morgens] nog biJ de !aampe theednnken 
moeten, dan bin de daegen toc!i we! kot 
(Op, Obk), vandaar Ze bin vanmorgen biJ 
de !aaznpe al votgaon vroeg, d.i. toen de 
lamp nog op was (Dfo, El) en morgens biJ 
de !aampe de koenen me!ken (Nt, Dhau), 
We moe'n d'r biJ de !aampe al of we 
moeten vroeg ult de veren, terwiji bet flog 
donker is (Diz, Np), De !aampe an de fiets 
mos op fietslantaarn (Nbk, Pe-Dbl), tegen 
de !aampe !open, Now, de !aampe gaot mi5 
uut! ik begrijp het (haast) niet meet (Ste), 
Zien !aarnpien is haost uutpoesthij is bijna 
overleden (Np), Die is de !aampe uutgaon 
hij is overleden (Np), Die moef mit de 
!aanipe zu/cen daarvan zijn er niet veel 
(Np), Die !opt mit 't !aarnpien is niet erg 
snugger, heeft nauwelijks een normaal 
verstand (Np), Dat had ik (niet) in de 
!aan,pe begreep 1k (niet), had ik niet door 
(s: oost., bi), D'rgong een !aampien NJ 
branen er ging hem een iichtje op 2. 
radiolamp (spor.) 3. (met hoofdietter) 
benaming voor een haas (Bu, Dhau) 
Laaimpe de haeze (Dhau), Daorhej'iaa'npe 
ok (Bu) * (schertsend, zo maar gezegd) 
Die vrouw van Lute Busman/Die stak de 
!arnpe an,Mar zie had d'r glen verstand 
vam1En doe kwanj d'r brand van (Sz) 
laampeballe (Obk) de; -n ['1...] 1. gewieht, 
tegenwicht voor het optrekken van een 
lamp 
Iaampcblon (El, Obk, 01-Ni, Op) Ook 
luampehionde (Diz), lainpebelon (Spa) 
['lã:mpQblon/ ... blondo/'lampabolon] 	- 
iampballon een !ampebe!on van mellcg!as 
(Spa) 
Iaampeblonde z. !aampeb!on 
Iaampcbol z. !aampebo!!e 
laampebuflc (verspr.) Ook laumpebol 
(spor.), Lanipebolle (WH) de; -n; -glen 
['lã:mpbo1(o)/'lam ... J 1. Iampballon 
Iaampebraandcr (Db, Dfo) Ook laam-
pebraner (Obk) de; -5; -tien ['la:mpa 
brâ:ndç/ ... brâ:n1] 1. brander in een lamp, in 
het bijzonder in een petroleumlamp De 
!aarnpebraander was van keuper en mos 

a!tiedpoetst wodden (Dfo) 
Iaampebraner z. !aarnpebraander 
Iaampcbroons (Obk) et [la:mpobro: s] 1. 
bep. metaaipoeder om de lamp mee te 
bronzen 
Iaampeëulie (verspr.) Ook lampeeulie 
(Sz), laampeulie (Dfo, Diz, El, Op) de 
['là:mp(o)A:li/ ... ] 1. olie voor het doen 
branden van een lamp (o.m. nit koolzaad) 
Iaampefebrick (1) - lampenfabriek 
laampeglas Ook lampeglas (Spa) - 
lampeglas Vroeger ston d'r op 'e !aampe-
g!aezen: Boheems krista! (01-Ni), Ic kun 
dat wieflen wel dew een !aaznp eg!as ha elan 
ze is erg dun (Nbk, Ld) 
Iaampehael z. !aaznpehae!e 
laampehaele (Diz, 01-NI) Ook Iaampe-
hael (Op) de; -n; ...haeltien ['1...] i. tuite-
rager voor lampeglazen 
laampchaokc (Dfo) Ook lampehake (Sz) 
de; -n; ...haokien ['1...] 1. haak waaraan 
een lamp hangt 
Laampchaol (El, Ma, Ow) de; -en ['I...] 1. 
ijzeren stang waaraan men een lamp hing 
(El, Ma, Ow) 
laampckappc (verspr.) Ook laanzpkappe 
(Bdie) de; -n; ...kappien [lä:mp(a)...] 1. 
lampekap 
laampeketoen (Np,  Ow, Ste) et ['l..] 1. 
lampkatoen 
Iaampeketten (Bdie, Np, Obk, 01-NI, 
Wol) Ook laanipekening (verspr.), lampe-
ketting (Sz), lampeketten (Spa) et, de; -s; 
-tien ['lä:mpaketnl ... kctuj/'lampa .... ] 1. 
ketting van een ketten!aampe 
Iaampelcetting z. !aarnpeketten 
Iaampekouse (Db, Diz, Nbk, Np, Obk, Op, 
Wol) de; ...kousies ['1...] 1. kousje in een 
gas- of petroleumlamp 
Iaampekraien mv (Db, Obk) ['l ... kra:lii] 
1. kralen ter versiering op de rand van een 
lamp aangebracht 
iaampelocht Ook lampeluckt (WH) et 
['lã:mpoloxt/'lampaLs.xt] 1. lamplicht, met 
name in een ruimte of door een grote lamp 
buiten HiJ knijvperde mit de ogen, zo fe! 
was Ft  !aampe!ocbt (Nbk), We zatten nog 
biy Ft  !aampe!ocbt ni. toen de lamp, de 
verlichting 's morgens nog op moest 
blijven (Nbk) 
Iaampeopstikker (Nw, Ow) Ook lampe-
opstikker (WH) de; -s ['1A:mpaopstik1/ ... ] 
1. (verouderd) persoon belast met het 
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opsteken van de straatlantaarns (ni. door de 
gemeente of een vereniging voor plaatse-
lijk belang) 
Iaampepaere z. Jaampepere 
laampepere (Db, Dfo, Obk, Op) Ook 
laampepaere (Sun-0t) de; -n; ...peertien 
['1...] 1. peervormig (olie)reservoir van een 
lamp (waarop de brander van de lamp was 
bevestigd) 
laampepit z. Jaampepitte 
laampepitte (Nbk, Wol) Ook laampepit 
(Up) de; -n, ook et (bij laampepit); 
...pittien ['l ... pt(o)] 1. kousje in een lamp 
't laampepit schonemaeken (Up) 
Iaampepoester z. Jaampepoetser 
Iaampepoetsen (Nbk) onbep. w. ['1...] 1. 
een lamp poetsend schoonmaken, gum-
mend maken 1k moet nog even laampe-
poetsen (Nbk) 
laampepoetser (verspr.) Ook laampe-
poester (Bdie), lampepoetser (bet. 1: Spa) 
de; -s; -tien ['l  ... putsr/ ... pustr/'lampo ... ] 1. 
wisser, soort tuiterager om lampen mee 
schoon te maken 2. dichte pluim van een 
rietstengel (Dmi) 
laamperaand (Obk) de; .. .ranen; .. .raantien 
['la:mpora:nt] 1. rand van een lamp, vaak 
met kralen bedekt 
laamperaeger (Bu, Dfo, Dhau, El, Np, 
01-NI, b) Ook lamperager (Sz) de; -s; 
-tien ['1 ... rE:g / ... ra:g] 1. tuiterager voor 
lampen (Bu, Np, 01-Ni, b) (van personen:) 
mit haor as Jaamperaegers (b) 2. dichte 
pluim van een rietstengel (Dfo, Dhau, El) 
laamperoet (Bu, Ste) - lamperoet Et was 
vacke allemaole Jaamperoet as et stoomd 
hadde, et Jaampeglas was hiciemaole 
beroet (Bu) 
Iaampeschelle (verspr. OS, Bdie, Np, Up, 
Pe-Dbl, Wol) Ook lampeschelle (WH) de; 
-n; 	-gien 	['la:mpskEl/'1amp ... ] 	1. 
walmv anger Et Jaampeschellcgien is 
hielemaole bewalmd (Np) 
laampeulie z. Jaampeëuiie 
laampewalm (Ste) de [1...] 1. waim van 
een lamp 
Iaampewinkel (Nbk, Ow) - lampenwinkel 
laampkappe z. iaampekappe 
laand Ook, als verb. vormen: Jane (verspr., 
1), Mande (verspr.); ook land (WH), verb.: 
lande (WH); et; lanen; laantien [ IA: nt/lant] 
1. land, i.t.t. zee, meren enz. an  Jaand 
kommen, . . .gaon, (geroepen door degene 

die op zee land in de verte ziet:) Laand in 
zicht! (verspr.), ook ...in It zicht (Db), te 
Jaand en te waeter overal, vooral van 
praatjes: alom bekend (01-NI, Bdie), D'ris 
mit him gien laand te bezeilen, ...gien  
laand mit him..., argens te Jane kommen 
belanden: Die viieger is bier niet zo veer 
weg te Jane kommen (Db), Aj' vaien kuj' 
raer te Jane kommen (verspr., Ste), zo ook 
HJ/ is mit 't rieden [schaatsen] verkeerd te 
Jane kommen heeft jets gebroken enz. 
(Ow), Die katte is goed te Jane kommen is 
goed op z'n pootjes terechtgekomen, heeft 
zich niet bezeerd bij zn val (Nbk), Zo 
weren wij onder 't snibaJJen te Jane 
kommen op et hiem van IA. (b), Hoe bin 
we bier toch te Jane kommen hoe zij n we 
toch op deze plek beland (Pe-Dbl, Nbk), 
(met name van een langer verblijf:) Hoe is 
hij bier now te Jane kommen (Ste), ook: 
op een goeie plek terechtkomen, een goeie 
positie krijgen (verspr.): Die jongen van L. 
die bin toch mar goed te Jane koemen (Sz, 
Bdie), Wij bin in WoJvege goed te Jane 
kommen hebben er een prettige plek om te 
wonen (01-NI), Die kJongeJ hoej' niet 
henne te sturen, want die brengt d'r niks 
van te Jaande brengt er niets van terecht 
(Obk), et Jaand argens an hebben (verspr., 
Wol), Et Jaand is (niet) te overzien het is 
een karwei waar nog wel een/geen eind 
aan lijkt te komen, dit werk is wel/niet af 
te krijgen (Op, Pe-Dbl, 01-Nl): Jonges, 
opschieten, 't is een heJe put et laand is 
niet te overzien (01- NI), zo ook D'ris daor 
nog zovule te doen, d'r is gien Jaand te 
overzien (Dho) 2. onbebouwd gebied, in 
het bijzonder: bouwland, echter vooral: 
weiland, ook: iemands landerijen bij elkaar 
Keuning Roegbaord [nl. de ver-
persoonlijking van de winter met sneeuw 
en ijs] het zien haand/Daeieiegd op stad en 
Jaand (ba), Hujjers staon weer op 'e Jan en 
(ba), Dc Janen laggen d'r niet zo best veur 
(El), Zien Jaand strekt tot de Lende an toe 
(Up), 1k heb ai mien Jaand verkocht al m'n 
grasland, evt. ook bouwland en evt. bos 
e.d. (Sz), Et Jaand is op 't heden niet zo 
duur meer as veur een jaor of wat (Obk), 
Dat stok laand wodt niie woke duur 
verkoeht, d'r zit warsehienlik ok nog een 
stok bou wterrein in (Db), Vroeger 
woonden d'r een boel meensen achter in 't 
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land d.i. nogal vet verwijderd van de 
doorgaande wegen, temidden van weiland, 
bouwland en evt. niet ontgonnen gebied 
(Spa), Ienzem en verlaoten woonda bi 
daor in do lanen U). Die boer bet eon 
protta laand (El), 't Is slim nat in It laand 
(Diz), Thy is nog op 't laand an 't wark 
(Nbk), Ze bin nog in 't laand te melken 
(Nbk), 'tls eon kaant%ehoekclaand(Diz), 
ccii best stok laand (Dho), can baste 
kaampa laand (Np), midden in can laand 
mit koanen een stuk weiland met koeien 
(Np), Hij bet at laand veer van huus 
(hgen) (Dho, j), Zion laand ljgt naost 
mienas (Nbk), Hi Jigt tegen mi an mit 
laandzijn land grenst aan land dat van mij 
is (Dfo, Spa), zo ook Hi7  hjt mit laand 
naost cons (El), ..mit zion laand tegen at 
art van da buarman an (Obk), We liggen 
mit 't laand naost mekere (Dho) en Zien 
laand ligt an mienes (Ld), Hi7 is can biel 
aende 't laand cut zet is een heel eind het 
bouw- of weiland opgegaan (Nbk), zo ook 
Hi is eon hie] aende vot op 'tlaand(Nbk), 
Hiy is mit de dongwaegen van 't laand 
kommen (b), Vandaage moe'n we naor at 
laand te sloden (01-NI), (als onbep. w. 
meestal aaneen) laand anmaeken land 
ontginnen, in kultuur brengen (Dfo, Dho, 
Ld, Ma, Nbk, Ow), et laand anmaken Id. 
(Spa), beide an bos tot laand maeken id. 
(Op), Hi bet laand bijlaa.nd erg veel land 
(Obk), Alle laand moat zien recht bebben 
als eigenaar/gebruiker van land meet men, 
om er te kunnen komen en indien nadig, 
het recht hebben am van een bep. pad van 
anderen gebruik te maken ('recht van 
overpad') (Ste), Ze kim It laand wel 
ovarlopen, mar niet mitnemen land houdt 
z'n waarde, het valt niet at te pakken 
(Dhau) 3. staat, rijk, oak: bep. gebied, 
omgeving In cons laand ]opt et tal 
warkelozen mit de dag op (Obk), Et gaot 
saws rear in die vremde lanen (Dho), We 
bile van mit vekaansie in cons eien laand 
d.i. in Nederland (Nbk), Die lanen vullen 
mekeer an vielen elkaar aan (Nbk), in 
waarme lanan in tropisehe landen (Nbk), 
(verb.) bier te lane in deze omgeving 
(verspr.): Dat baj'hier to laande aenlik niet 
(Ste), Hier to laande was et kameval gien 
gebruuic (Ow), 't Is een natte boG bier to 
lande (Spa), oak niet verb. (Ste): Now wil 

do tarwa bier to laand niet zo best (Ste), 
(verb.) Nargens to lane kuf' dat apperaat 
kricgen (Ld) 4. in stad on laand oflopen 
her en der, vooral: am te vinden (spar.), 
...ofreizen (Op) *Mit  do hoed in de haand, 
koj'daur 't biele laand (verspr., Np), ...deur 
'tgaansc laand (spor. Bdie), ...gaoj'deur... 
(Nw), (geroepen als iemand door de 
madder fietste waarbij oak madder op zn 
rug spatte:) Hoof de dial? Hij hat laand 
staulen! (Dfo), (gezegd wanneer men ruzie 
met iemand heeft:) Wat doej'mit stront aj' 
tocb gien laand bebban (Ow), Laand kan 
wal eon smeerlap over ]open mar niet mit 
votlopen landbezit is gegarandeerd bezit, is 
do beste, veiligste belegging (El) 
laand- en volkenkunde (I) - land- en 
volkenkunde 
Iaandanmaeken (Dfo, Dhau, Ma, Nbk) 
onbep. w. ['lã:ntam:kJ 1. woeste grand 
in kultuur brengen, ontginnen Biy 
laandanniaakan moej' ok olbonkan (Ma), 
Mit laandanmaeken kreej' vroeger eon 
stegien kon je voor jezelf een klein 
boerenbedrijfje kreëren (Dhau) 
laandanmaekerOoklaandannzaker(WH), 
landanmaker (Spa) ['...àme:kç/ ... ma:kç] - 
landontginner 
Iaandanmaker z. laandanmaeker 
taandanwinning (01-NI) ['I...] - 
landaanwinning: het winnen van land door 
drooglegging 
Iaandaodel (Np) - landadel 
Iaandarbeider (spar.) - landarbeider 
laandarheidershond (vo) - landarbeiders-
bond 
Iaandbezit (spar.) - landbezit 
Iaandbouw (Bdie, Dfo, Dhau, Nbk, 01-NI, 
Op, Pe-Dbl, Sz, Wol) Oak landhouw 
(verspr.) 	[lä:ndboM, 	. . .mb../'land..., 
'lamb...] - landbouw 
Iaandbouwakte (01-NI) - landbouwakte 
laandbouwbaank(verspr.) Oak lanilbouw-
baank (verspr.), landbouwbank (Spa) - 
landbouwbank 
Iaandbouwbedrief (01-NI) Oak land-
bouwbedrief (Spa) - landbouwbedrijf: 
boerderij 
Iaandbouwbeleid (1) - landbouwbeleid 
laandbouwblad (Nbk, vo) Ook landbouw-
blad (Nbk) et; ...blaeden ['1...] 1. blad, 
vaktijdschrift voor boeren Hij hadde d'r 
tekenings bij uut eon laandbouwblad (vo) 
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laandbouwer - laandgoed 

laandbouwer (01-Ni) Ook landbouwer 
(Spa) ['i  ... bOMF/  ... ] - landbouwer 
laandbouwgebied (1) - iandbouwgebied 
laandbouwgrond (spor.) Ook landbouw-
grond (spor.) - iandbouwgrond 
laandbouwhogeschoele (Nbk) Ook land-
bouwhogeschoele (Nbk, Spa) - land-
bouwhogeschooi 
Iaandbouwhuushooldschoele (Bdie, Dfo, 
Nbk, Obk, 01-Ni, Up, Pe-Dbi, Sz, Wol) 
Ook landbouwlzuushooldschoele (Dho, 
Diz, El, Ma, Nt, Obk, 01-Ni, Ow, Spa) 
[...'hysho:it ... ] - iandbouwhuishoudschooi 
laandbouwkommesao res (1) - iandbouw-
kommi ssaris 
laandbouwkonselent (Dfo, Dhau, Nbk) 
Ook laandbouwkonsulent (Bdie, 01-Ni, 
Up, Pe-Dbl, Sz, Wol), landbouwkonsulent 
(Diz, Db, El, Ma, Nt, Obk, 01-Ni, Up, 
Ow) ['l...] - iandbouwkonsuient 
laandbouwkonsulent Z. Iaandbouw-
konselexit 
laandbouwkrisis (spor.) - iandbouwkrisis 
laandbouwkundig (1) - iandbouwkundig 
ccxi Iaandbouwkundig ingenicur (1) 
laandbouwkursus (Ow) Ook landbouw-
kursus (Up) - landbouwkursus 
laandbouwlerer (1) - iandbouwieraar 
laandbouwmeester (vo) ['1...] - iandbouw-
ieraar 
laandbouwmenister (b) de; -s; -tien ['1...] 
1. minister van iandbouw 
laandbouwonderwies (spor.) Ook land-
bouwonderwies (spor.) - landbouw-
onderwij s 
laandbouworgenisaosie (1) - landbouw-
organisatie 
Iaandbouwperdukt (vo) ['...] - iandbouw-
produkt 
laandbouwplastic (spor.) Ook Iandbouw-
plastic - iandbouwpiastic 
laandbouwpoletiek(spor.)Ook landbouw-
poletiek (spor.) - landbouwpolitiek 
laandbouwschoele (Dhau, Nbk, Obk, Op) 
Ook landbouwschoele (Dhau, Ld, Op) - 
iandbouwschooi 
laandbouwschop (Nbk, Ow) Ook land-
bouwschap (verspr.), voor -schap z. 
-schop - iandbouwschap 
Iaandbouwstreek (1) - landbouwstreek 
laandbouwtentoonstelling (Nbk, 01-NI) - 
landbouwtentoonsteliing 
laandbouwvereniging z. laandbouw- 

verieninge 
laandbouwverieninge (Nbk) Ook 
landbouwverieniging (Obk), laandbouw-
vereniging (Bdie, Dfo, Dhau, Nt, 01-NI, 
Op, Pe-Dbl, Sz, Wol), landbouw-
vereniging (Bu, Db, Dho, Diz, El, Ld, Ma, 
01-Ni, Op, Ow, Spa, Sz) de; .. .verienings, 
-n, ...verienings ['1...] 1. vereniging van 
landbouwers, met name (een afdeiing van) 
de Friese maatschappij van iandbouw 
Iaan dbouwveurlichting (Nbk, 1) Ook 
landbouwveurlichting (Db, Nbk) [...'f...] - 
landbouwvoorlichting 
laandbouwwarktugenverieninge (Nbk) 
de; ...verienings [...'w...] 1. landbouw-
coöperatie die, ook met gebruikmaking van 
landbouwmachines, in opdracht bep. werk-
zaamheden voor boeren verricht 
laandbouwwarktuug (spor.) Ook land-
bouwwerktuug (Spa) - iandbouwwerktuig 
laandbouwwinterkursus (spor.) [...'win...] 
- landbouwwinterkursus 
laandbouwwinterschoele (verspr.) Ook 
landbouwwinterschoele (Db, Dho, Diz, El, 
Ld, Ma, Nbk, Nt, Obk, 01-NI, Up, Ow, 
Spa) de [...'wtn ... ] 1. iandbouwonderwijs in 
de winter gegeven 
laandbrette (Dho) de; -s ['1ã:ndbr€t] 1. 
breedte van een strook land, ni. van kaveis 
met dezeifde breedte op een rij achter 
eikaar op dezeide Jaandbrette op dezelfde 
kaveistrook (Dho) 
Iaande z. onder Jaand 
laandeigener (Nbk) - landeigenaar 
laandelik Ook lanelik (spor.) ['iã:ndk/ 
'iã:njk] - landeiijk: m.b.t. het gehele land 
Een Jaandelike kraante hoej' haost nic4 ie 
zien ja haost alies wel op 'e tilievisie 
(Nbk), ook inzake het landschap, de 
omgeving: We wonen hier mooi in ccxi 
Janelike omgeving (Ow) 
laanderi'jen (ba, Nbk, Obk) [iã:nd'rijii] - 
landerijen Dc meerste Jaandcrijen liggen 
om de piaetsen henne (Obk) 
laanderig z. laanterig 
laandfiets (Ma) de; -en ['1...] 1. oude fiets 
waarop men het land in ging of over een 
zandweg naar het land, vooral gebruikt om 
de koeien op te halen en/of om ze in het 
land te meiken 
laandgebruuk (spor.) - landgebruik 
laandgenoot (i) - landgenoot 
Iaandgoed - landgod 
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Iaandgrccns - Iaandrolle 

Iaandgreens (I) - grens van eon land 
Iaandhecr (El, Nbk, Obk, Op, k: Ste) - 
landheer, vooral: eigenaar van do 
paehtboerderij En eon paor arc factor [nI. 
na het geld voor do boekweit te hebben 
gehaald bij do koopman] zat hij weer bij  
do vroawc in do kacmor mit eon stok van 
do hare your de laandhoer in do base (k: 
Ste) 
Iaandhekke Ook landhekke (Spa) do, at; 
-n ['l ..j 1. groot houten hek op eon inrit, 
dam van eon weiland, erf of zandweg, 
meestal bestaande nit vier of vijf 
horizontale planken (met tussenruimte) van 
pim. 10 cm breed on 3.40 m lang, twee 
vortikale eindplanken, eon vertikale 
middeiste plank en twee planken vanaf do 
onderkant van do eindplanken naar do top 
van hot midden lopend 
Iaandhokke (verspr.) Ook land/i okke 
(Spa) et; -n; ..hokkien [1...] 1. hok waar 
de varkens vrij in- en nit kunnen lopen 
(di. naar buiten, veelal ni. naar eon kleine, 
omhoinde ruimto of naar con groter stuk 
weiland), ook we1 in hat land zelf; ook wel 
voor ander yea, zoals schapen ? Laand-
bokke was con Vain bokkicn in or laand 
waor as de loopvarkens do bide dag in-
con a at]op en konnen; vacke fokvarkons, 
die ok we] drachtik  woron (El, Ow) 
Iaandhonger (vo) de ['1...] L zucht om 
moor land te hebben (bij boeren, maar ook 
anderszins) Nog mar eon poor daegcn boor 
on now a] laandhongcr! (vo) 
laandhure Ook landizure (Spa) - landhuur 
Iaandhuus - landhuis 
Iaandies at ['la:ntis] L landijs (spor.) 2. 
ijslaag op plassen water die op het wei- of 
bouwland staan Laandies is botrouwbor 
(Ste) 
Iaanding do; -s ['lã:ndu]) 1. landing (nit 
de lucht) 
Iaandingsbaenc (spor) - landingsbaan 
Iaandinrichting (spor.) - landinrichting 
laandinrichtingsbcleid (spor.) - landin-
richtingsbeleid 
laandinriehtingswet (spor.) - landin-
richtingswet 
laandkaorte do; -n; ..kaortien ['1 ... ] 1. 
landkaart: kaart van eon land, een deal 
aryan, eon groter deal van do aarde 
Iaandketcl (Nbk, Nw) do; -s [1...] 1. grote 
ketel die men moonam naar hot werk op 

hot land 
Iaandklimaot (I) - landklimaat 
laandkoeme (Nbk, Np) de; -n; -gien 
[lã:ntkurnaj 1. klein kommotje dat men 
moo had om koffie nit to drinken, bUy. 
naar hot hooiland of naar hot terrain waar 
men turf maakte 
Iaandkoffie (Bu, Nbk, Np) do ['lâ:ntkofi] 
1. slechto, slappe kofflo, met name: de niot 
zo baste koffie die do workers vrooger op 
hot land kregen Now, 't was ok laand-
koufie! (Nbk) 
laandkruje (El, Np) do; -n ['L.] 1. 
kruiwagen met middelgrote bak (en die dus 
niot zo groot was als do strontkrojc, ook 
gebruikt om eon klein kind in mee to 
nomen naar hot land) 
Iaandleven (Ow) - landleven 
Iaandloper (Bu, Nbk, b) Ook landloper 
(Spa) [la:ntlo:p1/..j - landloper, schooier 
HI5 kreeg op eon wunteraovond Os con 
]aand]oper an do dew-c (b) 
Iaandloperi'je (Nbk) [ ... lo:pa'rtja] - land-
lop or ij 
Iaandmacht - landmacht do JCewiink]iko 
Laandmacbt (1) 
laandman (Dho, Np) Ook landman (Np) - 
landman, in * Eon drougo meert is gold 
woord/As 'tin april mar natton wil/Dan dot 
do laandman war hij wil (Np, Dho) 
Iaandmeten (spor.) - landmeton Vroogor 
haj' vow- et ]aandmeten eon vuufmctorse 
]atto (Ste), 't Liokt we] dat hij an 't 
]aandmeten is, mit zion grote passen (Po-
Dbl) 
laandmetcr Oak landineter (Spa) ['I...] - 
landmeter 
Iaandmien (spor.) - landmijn 
Iaandnoemer (01-NI) et; -s ['1..] 1. elk 
der nummers waarmee porcolen land zijn 
gemorkt bij her kadaster Allo laandnocmors 
staon opscbrevon bij 'tkadaster (01-Ni) 
Laandpachter (vo) - landpachtor 
Iaandpries (Nbk) do; ..priozen ['1...] 1. 
prijs van hot land 
Iaandrogge (spor.) - landrug 
Iaandrolle (Np, Nbk, Obk, 01-NI, Ste) 
Ook laandrule (Bu, Dho, Nbk), landrolle 
(WH) do; -n; -gien ['1à:ntro1/ ... ryla/ ... ] 1. 
landrol: rol waarmoo hot land wordt 
geeffond Groszaod wodde inrold mit con 
]aandro]le (Ste), Vrooger woddo do 
laandrule ok rolblok nuwnd, mar doe was 



laandrollen - Iaank 

hij van hoolt, van iekenstammen mit an 
weerskaanten twie boolten; daor kwam 
iezer an, om rn te trekken (Bu) 
laandrollen (Nw) onbep. w. ['1...] 1. 
bewerken met een laandrolle, z. aldaar 
Iaandrotte (Op) - landrot 
laandrover (Dfo) - landrover 
laandrule z. laandrolle 
Iaandschap z. laandschop 
laandschatten (Ste) onbep. w. ['1...] 1. 
taxeren van de waarde van land 
laandschatten mit de ruilverkaveling (Ste) 
laandscheuren (Ste) onbep. w. ['1...] 1. 
scheuren van land 
laandschop (Nbk, Np, 1) Ook laandschap 
(b), voor -schap z. -schop - landschap 
(lett.): landschappelijke omgeving een 
mooilaandschop(Nbk), verder in de Oolde 
Laandschop Drente (I) 
laandschopsarchitekt (1) - landschaps-
architekt 
laandstiekel (Obk) de; -s; -tien ['1...] 1. 
benaming voor diverse distelsoorten in het 
wei land Laandstiekels konnen lang 
wodden, mar ze wodden d'r klein uut 
steuken (Obk) 
Iaandvarken (ZW, Dfo, Obk, elders spor.) 
et; -s ['1...] 1. bep. groot varken met 
hangende oren op het Europese vasteland 
gefokt (i.t.t. bep. Engelse soorten); vijftig 
jaar geleden veel voorkomend (spor.) 
Deense laandvarkens (spor.), Duutse 
laandvarkens (spor.) 2. varken dat buiten 
loopt, in het land (i.t.t. mestvarkens die in 
het hok blijven en speciaal voer krijgen) 
(ZW, Dfo, Obk), in bet bijzonder: jonge 
fokzeug die in bet land loopt (Bdie) of 
drachtige fokzeug (Dfo) Breng dat mar 
naor de laandvarkens! ni. afval in de vorm 
van etensresten (Obk), Laandvarkens leu- 
pen eerst in et laand veurdat ze ofmest 
wodden; want deur te ienziedig voer (mael 
van cigen verb ou wde rogge, haever) konnen 
ze et mesten niet uutstaon en wodden stief 
(Dfo) 
Iaandverbetering de; -s, -en ['l... 1. bet 
verbeteren van het kultuurland D'r wodde 
mit ruilverka veling ok an laandverbetering 
warkt (vo) 
laandverhuur (spor.) - landverhuur 
laandverhuzer (Nbk, 01-NI, vo, s) - 
landverhuizer, emigrant 
laandverkope (1) - landverkoop 

laandverpatten I (Nbk, b) et ['la:ntf ... ] 1. 
spelletje waarbij kinderen een groot 
vierkant stuk 'land' in het zand aftekenen 
en om beurten een mes op de punt in het 
zand moeten werpen (blijft bet mes 
inderdaad staan, clan wordt in de richting 
waarin het lemmet staat een streep 
getrokken; men mag bet grootste deel dat 
door de worp ontstaat als het zijne 
beschouwen; het deel dat al van een ander 
is, blijft steeds buiten beschouwing (Nbk)) 
laandverpatten II (b) onbep. w. 1. het 
spelletje spelen dat is beschreven onder 
laandverpatten I 
laandverraod (verspr.) et ['1...] 1. 
landverraad Et was de tied van roof en 
moord, van laandverraod en leugen (b) 
laandverraoder - landverrader 
laandvol ['lâ:ntfol] - landvol, in *D'r  is 
glen haandvol mar (we!) een laandvol er 
zijn er veel meer van clan je denkt (Dhau), 
vooral gezegd wanneer iemands verkering 
uitraakte (Dho, Nbk, Nw, Ste) 
laandvoogd (b) - landvoogd 
Iaandwaachter (v) ['lã:ntwa:xtç] - land-
wachter Heit is laandwaachter, hi9 ]opt mit 
een geweer (v) 
Iaandwaark z. laandwark 
laandwark (verspr.) Ook laandwerk 
(WH), landwerk (Spa), laandwaark (Bdie, 
Pe-Dbl) et ['1...] 1. werk dat men op 
bouw- of grasland verricht Mit die oolde 
knol kuj' niet zo harre meer opschieten mit 
et laandwark (Dhau) 
laandweer (Bdie, Ste) Ook landweer (Ste) 
d; ...weren [la:nt'wi:or/lant ... ] 1. grens 
met een andere provincie (met name die 
met Overiessel) We hadden et hand tegen 
de laandweer an, daor was ok een sloot; de 
koenen leupen dan we! 'tegen de laandweer 
an' (Bdie) 
laandweg (spor.) de; -en; -gien ['1...] 1. 
kleine weg door de landen, soms 
nauwelijks verhard (echter geen gewone 
zandweg, die werd met menning(e) en var. 
of reed aangeduid) 
Iaandwerk z. laandwark 
laandwien (spor.) - landwijn 
laandwiend (1) - landwind 
Iaandwinning (spor.) - landwinning 
Iaanges z. langs, langes 
laangs z. langes, langs 
laank z. lang 
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Iaankdisscl - laankzem 

laankdisscl (Bdie, Nbk, Np, Ow) Ook 
langdissel (verspr.), lang/iout (Sz) de; -5; 
-tien {'lã:zj(g)d ... / ... ..lal)hDMt] 1. lange 
disselboom voor twee paarden, die nl. elk 
aan een kant liepen; soms ook voor één 
paard, vgl. Soms leup d'r ion poerd biy do 
langdissol, die /cup d'r recbts van (Ma), An 
? haisho oft drougon do poerdon do 
/angdisso/ van do waegon of van do 
mi)mosione (Ld, Pa- Dbl), Do poerdon 
Jopon in do /angdisso/ (Diz) 
laankhals (Dho, El, Mun, Ow, Pe-Dbl) de; 
...halzen; -len ['l:r]khaIs] 1. lemand die 
voortdurend nieuwsgierig kijkt (Mun, Ow) 
2. sterke drinker (Dho, El, Pe-Dbl) 
laankhalzen I (verspr. oost. van Wol) zw. 
ww.; onoverg.; laankhalsde, het Iaankhalsd 
['lâ:I]khalzl?] 1. nieuwsgierig kijkeri of 
verlangend uitkijken naar, zin hebben in 
Ze zatton daor xc naor to /aankha/zen 
(Nbk), We/co/con d'r/aankha/zondnaor uut 
(Dfo), Do koonon stonnon biy or ho/c/co to 
faanitha/zon (Ma), Langs do /ijn ston veul 
poblio/c to /aan/chalzon (Op) 2. loerend 
uitkijken nit verveling, zich vervelen Thji 
ston your 't raom to /aanlcl,a/zon (Np), Hi 
zit mar to laankha/zon (Nbk) 
laankbalzcn II (Obk) et ['l ... ] 1. het 
verlangend uitkijken naar Jo konnon 
vroogor mit /aankhalzon naor 't 
schoolefeest of naor 11cr/cop or maark 
uut/ciekon (Obk) 
Iaankboolt z. /anghoo/t 
Iaankiezer (Bu, Ste) Ook langiezer (ZW, 
Dhau, El, Nt, Ow) - kouter, ploegijzer 
laanklief (Ste) at; Jieven; - len ['1.. .lif] I. 
benaming voor bep. personen die erg dun 
en lang zij n, z. ook lankliof 
laankman (Ste) de [lâ:i)kman] 1. middel-
vinger, in kinderrijm (op de vingers) * 
Doompion bet con Icugion /cocbt/Kotman 
hot n naor buus too brocht/Laankman hot 
'm steukon/K/eino fiodolommodointion bet 
do wossios maokt/K/oin sob olmpion hot zo 
a/lomaolo opoten (Ste) 
Iaankmes (Nw, Ste) Ook laugmes (ZW, 
Db, El, Op, Ow) ['I...] - kouter, ploegijzer 
Iaankmoedig Ook lankinoedig (Sz) 
[...'mudx] - lankmoedig Die man is zo 
/aankmoodiq, bij kan con bool vordrogon 
(Obk) 
Iaankpote z. langpoto 
Iaankpraoter z. langpraoter 

Iaankuut z. /anguut 
laankwaarpig z. /angwaipi 
Iaankwaegen (WS zuid. van de Londe, 
Diz, verspr. OS, Np, Op, b: In) Ook 
iangwaegen (WS noord. van de Londe, 
verspr. OS, Dho, Nw), iankwaegen (Op), 
lankwagen (Sz), Iangwagen (Spa) de; -s 
['1...] 1. lange balk, boom die voor- en 
achterstel verbindt en waarmee men een 
wagen langer maakt (vaak met een 
langwerpige ring aan het uiteinde, waar 
een tweede wagen aan kon worden 
gehaakt), ook: een wagen die op die 
manier langer is/kan worden gemaakt; de 
/aankwaogon was vooral voor hat vervoer 
van lange materialen, zoals bomen en ook 
wel voor het vervoer van varkens (Diz, 
Ma) Do /aan/cwaogon Icon vorlongd woddon 
om bijg/ioks bomen to vers/opon (Nw), D'r 
mos eon laankwaegon tussen, dan bof moor 
longto, oors gaot hi vow- of aacbtorovor 
(Nt, Nbk), Do /angwaogon - con lange, 
platte ba//ce - die baj' op vorscbi//ondo 
/ongton: om bi5vourboo/d sparron mit op to 
bac/on, eors /coj' die nict vorvooron; do 
waogon woddo zo eon ste/c langer (Nw), 
Do bond was or kotte booltion, et lange 
ho oft do /aan/cwaogon; die woddo soms hiof 
Iaan/c mao/ct your et slopon van bomon 
(Ste), Vrooger baf o/c nog eon verlongdo 
/aan/cwaogon; dan /cwanj do bodom d'r wit, 
do ziodloddors d'r of oat was vow- et 
ha ofen van donnon (Bu), ook lange 
laan/cwaogon geheten (Ma, Op): Do 
/angwaegon woddo d'r wol es uut haold on 
dan /cwarn d'r eon lango fangwaogon in nl. 
vaak zelf gemaakt van een lange 
sparreboom, voor hat vervoer van boom-
stammen (Ma), waarnaast do /cotto 
/aan/cwaogon (Ste), Dan woddo die 
laanlcwacgon op or veur- on aachtorsto/ 
vaastozot mit boo/ton; do waogen Icon dan 
niot zo best moor drion, io mosson 
vourzicbtig riedon your et bomen vonnon-
non (Op), vgl. echter Soms zat d'r eon 
mooio bocht in do bond, dan dridon do 
bond on do langwaogon mooier (Ma) 
Iaankwerpig z. /angwarpig 
laankwiclig (El) Ook langwieiig (Obk) 
bn., bw.; -er, -st [...wilax] 1. langdradig: 
langdurig saai t Was con laanlcwielij 
vorbao/ (El) 
Iaankzcm z. langzom 
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laankzemerhaand - lachdoeve 

laankzemerhaand z. langzemerhaand 
Iaans z. langes, langs 
Iaansadvekaot (1) - iandsadvokaat (inzake 
de landeiijke overheid) 
Iaansbelang (b) ['iã:z...] - landsbeiang 
laansdouw z. laansdouwe 
laansdouwe (Obk) Ook laansdouw (Dfo) 
de; -n [iã:z'doM(o)] 1. landstreek, landouw 
(Obk), Et was d'r gien roeme laansdouw 
het was er armoedig (Dfo) 
laansman (Dho) ['iã:sman] - landman: 
boer * Een dreuge meert en 'n natt' april/Is 
de laansman naor de wil (Dho) 
laansverdediger (01-Ni) ['1...] - 
landsverdediger 
laanteren (Np, Dhau, Ow) Ook lenteren 
(Np, 01-Ni, Spa), lanteren (spor.) zw. 
ww.; onoverg.; laanterde, het laanterd 
['iã:ntpi1'1Entp] 1. lanterfanten, rond-
hangen en zo goed als niets uitvoeren Hi 
lopt wat om huus te laanteren (Ow), Hi9 
laantert wat bi9 de dick omme (Np), Hi9 
lenterde mar wat om huus henne, hi'j had 
niks om hanen (01-Ni), (van de 
desbetreffende persoon:) Hij loopt mar wat 
om huus te len teren (Spa) 
laanterfaanten (Diz, Nbk, Nt, Pe-Dbl, 
Wol, b: in) Ook laanterfanzen (Bdie, El, 
Nbk, Ow), lanterfanten (Db, Dho, Ld, 
Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Pe-Dbl, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; laanterfaantte, het laan-
terfaant ['la:ntra:ntii/ ... fantii/'lantr ... ] 1. 
lanterfanten, rondhangen en zo goed als 
niets uitvoeren Hi9 laanterfaant mar wat 
(Nbk), 1k zol mar es an et wark gaon as ik 
jow was, dan bier staon te laanterfaanten 
(Wol), Hi9 lopt mar wat omme te 
lanterfanten (Np), Hi9 ligt mar wat op 'e 
baank te lanterfanten (Db) 
laanterfaanter (Diz, Nbk, Wol) Ook 
laanterfanter (El, Obk, Op), lanterfanter 
(Diz, Ld, Ma, Nbk, Np, Op), lanterfaanter 
(Spa) ['lã:ntrfa:ntr/ ... fantr/'lan ... ] 1. lanter-
fanter 
laanterfanten z. laanterfaanten 
laanterfanter z. laanterfaanter 
laanterig (Dfo, Dho, Diz, El, Nbk, Np, 
Obk, Op, Ow, Ste, Wol, bi, n) Ook 
laanderig (bet. 1: Bdie, Ld, Ma, Np, Obk, 
01-Ni, Op, Pe-Dbl, Wol), landerig (Db, 
Dhau, Nt, Sz) bn. ['lã:ntçox/ ... d ... ] 1. een 
slap, niet fit, flauw gevoel hebbend, 
futloos Aj' de geehonger [geeuwhonger] 

hebben dan woj' laanteri, dan vuul ie je 
niet goed, mar ie knappen vot-en-daolik 
op aj' war te eten kriegen (Ste), 1k bin zo 
laanterig, ik hebbe zin in een hattehke biet 
(Nbk), Laanterig kuj' wel van thee wodden, 
wat hongerachtig, dan hej' nargens noch t 
an (Nbk) 2. slap smakend (Nbk, Obk), 
vooral in laanterige koffie slappe koffie 
(Nbk, Obk) 
laantienverwisselen (Dfo) onbep. w. ['1...] 
1. hetz. als messienpikken I, II, z. aldaar 
laast z. last 
laat z. laete 
lab (1) - lab 
lab. - aficorting van labberetorium 
laban z. laoban 
labbe z. lobbe 
labbekak (I) - labbekak: schijtlaars 
labberet z. labret 
labberetorium (verspr.) [labo'to:  orij m, 
laboro ... ] - laboratorium 
labberetoriumjasse (verspr.) - labora-
toriumj as 
label (1) - label: inzake grammofoonplaten 
labendig z. lebendig 
labiebes z. lawiebes 
labiel (spor.) - labiel (van personen) 
labret (Dhau, Sz, p) Ook labberet (p) et; 
-ten [la'brot/1ab'rt] 1. gevangenis Zo kuj' 
nog rap in 't labret raeken in de bajes (Sz) 
2. in aorig in 't labret zitten in de 
problemen, in de penarie (p, Dhau), in 't 
laberet raeken id. (p) 
labubes z. lawiebes 
lach de; -en; -ien ['lax] 1. het lachen, de 
manier van lachen een guile lach (Nbk, 
Ow), Hi9 scheut in de lach (Nbk) 2. keer 
dat men lacht Zo rap en zo wakker mit 
lustige lachies, mit driftige stappies (ba), 
D 'r trok een lachien om zien oolde 
gezichte (j),  Ze hadde de oolde lachies 
weer in de ogen (1), D'r kon gien lachien 
ofhij lachte niet één keer, hij bleef maar 
stuurs kijken (Nbk, Np) 
lachbuie z. lachbujje 
lachbujje (El, Nbk, Np) Ook lachbuie 
(Spa) - lachbui 'Waor dot et jaw zeer, 
Haarm?' vreug de boerinne, die over heur 
lachbujje henne was (vo), een lachbujje 
hebben (Nbk), ...kriegen (Nbk) 
Jachdoeve (ZW, Bu, Db, Dfo, Diz, Ld, 
Nt, Op, Wol) Ook lachduve (Sz) de; -n; 
...doefien ['laydu:wo, ...vo/ ... y: ... ] 1. bep. 
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lachduve - laedbrogge 

soort tortelduif (Streptopelia risoria; op een 
turkse tortel gelijkend), als huisdier 
gehouden in eon kooitje (veelal boven do 
dour, nl. als beseherming tegen ziekten 
(Ste)); ook wel gezegd van eon duif die 
koert (Dfo) 
lachduve z. lachdoeve 
lachebek - !aehebek 
lachen Ook lauchen (Ow, Spa, b) zw./st. 
ww.; onoverg.; het lacht ['1ax/!a: ... ] 1. 
lachen (door een bep. gezichtsuitdrukking) 
Sommjen lachen overal omme, en aan-
deron dot ctlachcnzeorhebben moeite om 
te lachen (Op), iene an at lathe,, macken 
(Nbk), gal lathe,, (Mun), Hij mac/do 
go/dc racre mcneuvels, dat we konnen et 
lachen niet Iaotcn (Op), Thi Iaacbt in zion 
voesien (Ow), Laot me niet lachen!, dear 
Jo traonen benne lachen (Nbk), (gezegd 
van iemand die a!tijd enigszins lacht:) 'tls 
oen Ia then de lie/i/o (Ma), (schertsend tegen 
eon narrig iemand:) Lath es tegen doem-
pion! (Obk), (schertsend:) As Jim mi 
uutiachen, moeJ'm me d'r ok wear in 
lathe,, (Op), Was dat eon fat/ian! was dat 
lachen! (Bdie), D'r vaait bier niks te lathe,, 
!ach niet, je moot serieus zijn (Nbk), Hi 
bet lacht, aldorbenauwdst (Nbk), Hi7  migt 
in do broek van It lachen (Np), ffi was 
slop van 't lachen hij moest onbedaarlijk, 
langdurig lachen (Nbk, Np), We badden 
eon wi/Ic, wi5 hebben oons eon stiesolbulto 
lachen id. (Diz, Wo!), ft can bcroertc 
lachen id. (Diz, Nbk), Jo con ongelok 
lachen id. (Nbk), Ic moe'n niet zo lachen, 
ía lain zo doodvalen! (Ow) 2. maken van 
hot ge!uid te omschrijven als 'gr, gr, gr' 
door een koekoek (spor.), van een bep. 
ge!uid van eon spreeuw (Sz), van een bep. 
lacherig ge!uid van een duif, met name een 
torte!duif (Nw) 3. in d'r omme lacbexi iets 
niet bep. ernstig nemen Hij zal zalcer 
vertel/an hoe et moat? Now, daor lath ik 
omme (Nbk), in Daor lath ut niot omme 
dat neem ik heel serious (Nbk) 4. vermaak, 
leedvermaak hebben Wat gal bij lathe,, as 
et toch verkeerd gaot (Nbk) * Lachen is 
gezond (Ow), IV lain d'r beter omme 
lachen as om goelen (Ow), Wie et laest 
lacht, lacht at besta (spor.) 
Jacher de; -s; -tien [!axr] 1. lacher Hij 
had do fathers op zien haand (Nbk) 
lacherig bn., bw.; -or, -st ['laxrax] 1. 

lacherig Ic moe'n niet go lacherig doen do 
bieltied, bah, wat is daor an year con oar! 
(Nbk) 
lachertien et ['!axrtin] 1. iets wat 
belache!ijk is En bijimarkrimineneron dat 
hij et in die baene zo drok bet, mar wat 
moat eon sander dan! Et is Ia eeiy 
lachertien (Nbk) 
lachgas (El) - lachgas 
lachspiegel de; -5; -tien [l ... J 1. lach-
spiegel 
lachspieren (Db, Nbk, Np, Wo!), in et op 
'a lachspicron habben bij voortduring 
lachen, nauwelijks kunnen stoppen met het 
lachen 
lachstoepen z. lacbstoopios 
lachstoepies (Diz) Ooklachstoepen ( Wo!), 
lachstupies (Spa) my. [!axstupis/ ... stupzp 
/ ... stypis] 1. lachjes van jonge kinderen in 
de slaap, opgevat als groeistuipen Die 
Heine poppa bet Jacbstupios (Spa) 
lachstupies z. lacbstocpios 
lachziekte (Np, Obk, O!-N!) ['!axsikt9], in 
de lachzickte hebben voortdurond moeten 
lachen (Np) 
ladder (spor.) do; -s [ladç] 1. toonladdor 
2. z. ledder 
ladderig (Np)  bn.; -er, -st ['ladpx] 1. 
(van thee) slap, dun oen bakkicn laddoriga 
thee ( Np) 
Iadderzat (Pe-Db!) bn. ['...] 1. in hoge 
mate dronken Die man zat vol majem, die 
was laddorzat (Pe-Db!) 
ladekaste z. laedekaaste 
laden z. laedcn 
lader z. laeder 
ladewagen z. laodewaegen 
lading z. laeding 
ladyshave (spor.) - ladyshave 
lae de; -den; -gien [!c:] 1. lade in eon 
tafel, kast, buro e.d. de bovensto Jac van at 
oolde kassian (Np), do Jac uuttroklcen 
(Nbk), .. .dichteschooven (Nbk), i/angels 
kwan, d'r ok geld in et laegicn (j),  Brangt 
etnog watin etlaogion?!evert hot nog iets 
op in finanoie!ezin? (Ste), Dat brengt geld 
in 't laogien geeft behoor!ijke inkomsten 
(Nbk) 
laedbak z. laedebak 
laedboom (Dho, El, Obk, Pe-Dbl) Ook 
laadboom (Sz) - !aadboom 
laedbrogge (Wol) - !aadbrug (bep. 
hefwerktuig) 
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laedebak - laeken 

iacdebak (Obk) Oak laedbak (verspr.), 
laadhak (WH) de; -ken; -kien ['le:do 
bakl ... dbak/ ... a: ... ] 1. laadbak van een 
vrachtauto 
laedekaaste (Nbk, Np, Obk, Ste) Oak 
ladekasge (Sz) ['Ie:doka:sto/'la:...] - laden-
kast 
laeden Oak laden (WH) zwJst. ww.; 
overg.; laedde/laedede (Dfo, Np, Ste), het 
laeded, laeden (Ow) {'le:dn/'la: ... J 1. 
bevraehten ccxi waogen laoden 2. als vracht 
aanbrengen, plaatsen Aj' et op 'e waogen 
laododbobbcn (..) (Nbk), We zullen nog 
eon vrachien laeden (Ma), 4/' con voor 
roggo laeden, dan moe'n van do bossen do 
koppen naor binnon on do icon ton naor 
buton liggon (Ow), Thuus moo'n we et 
weer van de waegen laeden (Nbk) 3. eten 
en drinken (verspr.) Jo boevon je (do 
macge) niot zo vol to laeden je meet niet 
zoveel eten en drinken, laeden on losson 
van de tafel naar de W.C. gaan (Dfo, Np) 
4. in opjo iaoden op zich laden (spar.) de 
vordaonkung opjo laeden (1), cen viuuk op 
je laeden (b) 5. een vuurwapen van lading 
voorzien cen gowoor laodcn 6. van 
elektrische lading voorzien cen batteri]e 
laoden, een akku laeden * Wic oorst laodt 
en dan lost, is gezond op 'o kost/Wic eorst 
lost en dan laodt, is eon ocbto vraat (Nt) 
laSer Ook lader (bet. 1: WI!) de; -s; 
-tien [le:dç/'la:dç] 1. iemand die jets Iaadt, 
met name degene die zich bij het laden van 
hooi op de wagen bevindt en het 

• toegestoken hooi op de juiste plaats legt 
• (verspr.) As d'r eon drokice opstikker is, 
dan hot do laodor d'r wark mit (Obk) 2. 
degene die de garven op de juiste wijze op 
de wagen plaatst (Dfo, El, Ma, Op) 3. 
laadinrichting van een oplaadwagen (Bu) 
• laedcwaegen (Nbk, Np, Obk, Op, We!) 
Ook ladewagen (WH) de; -5; -tien 
['l€:da ... ..la: ... ] 1. opraapwagen We baelon 
et grus op mit do laodcwaogen (Wol), Do 
zwillon bin voul te dikice your do 
ladewagen (Spa) 
lacding Ook lading (WH) de; -s, -en; 
!laedinkien ['lc:dujl'la: ... ] 1. vracht, wat 
geladen is/wordt (op een wagen, auto, 
.schip enz.) Dat schijo hot con laodinggrint 
an boord (Op), Zo hobbon eon biolo 
jaoding op 'o krojo (Op, Wol, Nbk), ...eon 
besto Jaoding... (Nt), Hi] had eon bob 

hogo laoding mit oolde auto's (Pe-Dbl), 
Hi] mont eon Jaoding stienon naorhuus toe 
(Np). Dat scbio hot do last; dan mag d'r 
gion laodung moor hi] (Np),  Do laoding 
bogon to schoovon (Bdie, El, Ld), De 
vlaggo dekt do laoding (nio) (Ow), Hi] 
kroeg de voblo baoding de voile iaag (Np), 
Wi] haddon do laoding aorii topak±on doe 
we van et fosion kwannmon hadden stevig 
gedranken (Obk), Hij her con flinke 
laoding inn own en hij heeft nogal wat 
gegeten, bier gedronken e.d. (Ma, Bu) 2. 
lading van eon geweer (spot.) 3. 
e!ektrische lading (van akku's, batterijen) 
(spar.) 
Iaedkiste (spar.) - laadkist 
laedkleppe (Nbk, El) de; -n ['l..J 1. 
Iaadklep aan cell vrachtauto (Nbk) 2. 
(schertsend) grate mend (El) 
Iacdplaets(e) z. laodplalc 
Iaedplak (verspr.) Oak laedplaetse (Nbk, 
Np), laedplaets (01-Ni, Wol), laadplaats 
(Sz) et [l ... J - !aadplaats do baodplaetse 
your de train (Nbk) 
laedruumte (spar.) - laadruimte 
Iaedschoppe (spar.) - laadschop 
laedstok Oak laadstok (WI!) de; -ken; 
-kien [le:tst3k/'la: ... ] 1. laadstok van een 
ouderwets geweer 2. penis van een hengst 
(Bdie) 
Iaedstroom (spar.) - laadstroom 
Iaedverinogcn (We!) - laadvermagen 
Iaek (s: aost.) de; -en; -ien ['lc: k] 1. beck, 
wetering 
laeken I Oak laken (WH) et; -5; -tien 
['ls:k/la: ... J i. laken: bep. geweven stof et 
(grime) laeken d.i. van eon bi!jart, van 
otzelde laokon eon pa/c (Nbk, Np, Nt) 2. 
beddelaken, tafellaken Ondor schono 
laokons slapt et kicker (Db), In de winter 
bo'k bievor eon fbondien as cen kotoenon 
laekon op bedde (Op), eon Duuts baekon 
d.i. van hand (Nw), de laokens an do 
liende bangen nl. de beddelakens aan de 
was!ijn, am te dragen (Nbk, Np), do lae-
icons ommezetton de in her midden haast 
versleten lakens doarknippen en de zijkan- 
ten weer aan elkaar naaien, zadat ze nag 
een p005 gebruikt kanden warden (Nw), 
We gaon mar tusson do laokens naar bed 
(Nw), ...ondor do laokens id. (Bu), ondor 
do laokons kroepen id. (Ow), Et laokon 
bzangt uut d.i. ten teken dat de schafttijd 
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lacken - laest 

(middagpauze) is aangebroken (1), in W.O. 
II ook wel om aan to geven dat de kust 
weer veilig was (Nbk), Do haastdraoden 
vliegen over 't laand, soms is 't krek as d'r 
een lacken over t laand ligt (Np), de 
laekens uutdielen (Dfo, Nbk, Np, Ow, Ld) 
lacken II zw. ww.; overg.; laekte, het laekt 
['1e:k{1] 1. zich geringschattend, afkeurend 
uiten Ie moen die man niet zo laeken, hi)' 
het ok goeie punten (Db), De koopman 
laekt de koenen nl. om tot een zo laag 
mogelijke prijs to komen (El), vandaar ook 
Aj' bij een hints allerhaande ongemakken 
opzuken, dan lacken je zoen huus; dat 
deden ze om or goodkoper in de vingers to 
kriegen (Wol) * Die de vis laekt, kocht ze 
wie afwijzend, laatdunkend over iets praat 
heeft or kennelijk belangstelling voor en 
wil het hebben, ervan profiteren; vooral 
veel gezegd inzake een meisje dat zegt 
niks van een bep. jongen to moeten hebben 
(Nbk), zo ook Die de vis laeken, kopen ze 
(Dho) 
laekenfebriek (1) - lakenfabriek 
laekenindustrie (1) - lakenindustrie 
laekens Ook lakens (WH) bn.; attr. 
['le:kns/'la:...1 1. lakens een laekens palc 
Ze trouwden vroeger in een laekens pak 
(Ld), Hi.j hadde zoen kael, laekens 
pakkien an, dat stop m mar niks (Op), 
laekense stofbep. gladde, wollen, zwarte 
stof (Nbk): Laekense stof daor haj' mooie 
jassen van, bijglieks slipjasson en 
trouwpakken (Nbk) 
laekenstraote (Nt) ['I...], in naor do 
laekenstraetc naar bed (Nt) 
laekenvelder I Ook lakenvelder (WH) de; 
-s ['1s:kgfcldl/'la:...] 1. lakenveldse koe 
(verspr.), geit (Obk) of kip (Dfo, Dho, El, 
Nbk, Np, Obk) 
laekenvelder II (ZW, Db, Dhau, Diz, Np, 
Nt, Wol) Ook laekenvelders (Ste) bn.; attr. 
1. lakenvelds laekenvelder koenen (ZW, 
Db, Dhau, Diz, Np, Nt), cen 
laekenvaelderse koe (Ste), laekenvelder 
kiepen (Bdie, Db, Dhau, Diz, Nt, Pe-Dbl) 
laekenvelders z. laekenvelderlI 
laene Ook lane (Spa) de; -n; laentien 
['ls:na/...a:...] 1. zandweg (in bep. gevallen 
ook verhard) met niet zelden aan 
weerszijden rijen bomen, ook als oprit of 
door bos lopend; van oudsher veelal 
loodrecht op de hoofdverbindingen staand 

en deze verbindend de sepiopen-/acne laan 
met lijsterbes aan weerskanten (b), Saken 
laentien zandweg die genoemd is naar een 
persoon die Sake heette (wellicht de 
eigenaar of een aanwonende) (b), We 
hebben een butte in de /acne bouwd tussen 
of in de bomen, struiken langs de laan 
(Wol), lone de /acne uut sturen, Hi)' gaot 
de laene uut krij gt z'n ontslag (Nbk, Np) 
Laenze (p) de; -n; Laensien ['1"s:nzo] 1. 
mansnaam: Lenze 
laep (Dho) bn.; -er, -st [le:p] 1. met to 
weinig zout, flauw Ik vien et mar laep 
(Dho) 
laepen (ZW, Dhau, Dho, Diz, El, Nbk, Np, 
Op, Ow, bo: Nw, Bu, Op) Ook laepken 
(Np), leppen (01-NI) zw. ww., overg., 
onoverg.; laepte, het laept ['le:pm 
/...pkp/'lep...] 1. traag scheppen met een 
lepel (Dho, Diz, EI, Nbk, Np, Op, Ow, 
Pe-Dbl) Ze zit mar to laepen mit the lepel 
(El), Hi)' zit mar wat in zien brij to laepen 
(Diz), ...mit de soep to laepen (Pe-Dbl) 2. 
koffiedrinken, theedrinken, met kleine 
teugjes, slurpend koffie of iets anders 
drinken, langdurig drinken (Bdie, Dhau, 
01-N1, Ste, bo: Bu, Nw, Op) kettle of thee 
/aspen (Bdie, bo: Bu, Nw, Op), Wat zit ie 
toch to /aspen (Dhau), Wat zit hi)' weer to 
laepen mit de koffe (Ste) 
laeper (Np) Ook laepker (Np) de; -s; 
-tien ['le:pr/...kr] 1. iemand die traag lepelt 
He, wat is me dat cen laepker, die 
aevenseert ok niks (Np) 
laepken z. laepen 
laepker z. laeper 
lass z. /asst II 
laest- (oost., 1) Ook lest- (west.), in 
samenstellingen als laestzundags 
[Ic:'snn...], laestmaendags [le:s'm...], laest-
morgens, lestzaoterdag (Op) enz., d.i. 
laatst op een zondag, maandag, morgen 
enz.; deze samenstellingen zijn niet alle in 
dit woordenboek opgesomd 
laest I (Db, Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Ow, 
b, v, j) Ook lest (WS, Nbk, Obk, spor. 
oost.) bn. [le:st/lest] 1. laatst in een reeks, 
in een opeenvolging van tijd do laeste 
keer, et /assts bcufdstolS do /assts man de 
laatste persoon, in het bijzonder bij 
voetbal: de laatst to passeren verdediger 
(Ow), Hij bet et nog moeilik et leste 
entien (Dho), (zelfst.) Et leste waj' zeden 
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laest - laestdaegs 

wa'k ot we] mit ions (Wol), (zelfst.): do 
laosto, .lestc 1k vroug es an do laesto nI. 
in de nj (b), C was do laosto van or gozin 
0), Do nio roizigors stroffoldon dow-  ot 
middonpad, Jackal harron zo do laostc niot 
moor hobbon mooton de laatste borrel (Np, 
b), Hi7 had do losto niot bebbon mooton 
lett.: de laatste borrel, dus: hij heeft toyed 
alcohol gedronken (Np), (zelfst.) op 't losto 
lopon bijna bevallen, hoogzwanger zijn 
(Diz, Obk, Ow, Wol), Zo legdo do laosto 
haand an dIes war vow- do trouwdag klaor 
wozen mos a) (zelfst., gezegd tegen 
iemand die eon lang vorhaal houdt:) Zog 't 
laesto now mar oorst(Dhau), Watho'/c toch 
con min half uurtion had, in 't laest van 
vledon woke (b), Mar as do boor zclf mit 
do losto loggo goliok mit joe bogint to 
slaon (..) (Nw), ThJ wodde naor Zion losto 
rusiplak brocbt (Ste), iono do laosto ocr 
bowiozon (Nbk), Th/ wil allied or laosto 
woord hobbon (Nbk), op ot laest van do 
aovond tegen hot eind van do avond (El), 
't Lopt togon 't laosto hot is bijna afgolopen 
(Bdio, Nt, 01-Nl, Po-Dbl, Sz, Ma), zo ook 
't Lopt om Ft  laest id. (Ow), ...op or lost id. 
(Spa), ...op 't losto id. (Bdie, Wol), zo ook 
Ten losto ritsto or iono span touwtrokkors or 
touw uut do banon (Op), do laosto tikko 
bep. tikspelletje: wie do laatste tik kreeg, 
moest steeds zorgen dat con ander getikt 
word, die dan de laatste tik had (Nbk), 
vandaar Bij zoo'n spullogion zooj 'Do 
losto tik is goldig' (Np)  on Dan gavvon we 
iono eon tikko on zodon: iosto totdat iono 
do minsto wozen wol on dan gong io naor 
huus (Obk, Dho), zo ook As do kiondor 
naor huus gingon, gavvon zo mokoor do 
losto (Ma), ...dan zodon zo: Zaosto ti/do!' 
(Diz, Db) 2. direkt voorafgaand aan 
iemands dood tot zion laosto snik (Nbk), in 
zion laostojaoron a)' Ft Worozi Zion laosto 
woordon (Nbk), zion laoste wil (Nbk), ot 
LaosteAovondmaof(l), (zelfst.) Etlopt om 
or laosto hij zal woldra sterven (Np,  Nbk) 
3. laatst overgeblevon Dat bin de losto ap-
pols, morgon bin zo op (Nbk), Do laosto 
vuufpondkan 'kniotkwiotwillen niet van 
do hand door verkoop (j), zion laosto 
kaans, do laoste mougolikhied, op ot laosto 
ogenblik (Nbk), (zelfst.) Dat is or laosto 
daor i/c an daonke (Nbk), Dat zol ot laosto 
wozen daic doe (Np, Nbk), Hi5 is mit do 

loston doondo hot gaat horn financieol 
slecht, hij heeft bijna niets moor over (Np) 
4. recontst do laosto tied, do laeste mode, 
do laosto jaoren *Do  laosto koo do ho/c/co 
too wie hot laatst door eon hek of dour 
kornt, moot hem sluiton (Nbk), ook: Do 
laosto koor do ho/do too id. (Nbk), 'tLaost 
heugt ot best heninnert men zich vooral, 
hot andere is snol vergoten (s), (gezogd 
bijv. wanneer men ergens als laatste komt, 
to laat of bijna to laat kornt, ook wol: to 
laat vertrekt:) fit laoste schiz, moot ok 
vracbt hebben (vorspr.), (vaak licht 
ironisch:) Lest best het laatste is hot beste, 
dogeno die hot laatst is is hot best (spor.) 
laest II (Db, Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Ow, 
b, v, j, p) Ook lest (WS, Nbk, Obk, spor. 
cost., ba), laos (bet. 1: (Dfo, Nbk), laezes 
(bet. 1: El, Nbk) bw. [lc:st/lest/lc:s/'lc:zos] 
1. laatst, onlangs D'r was laest eon bat in 't 
laand (Ow), k Bin d'r laos honno west 
(Nbk), Do koonon woron d'r laezes ok wit 
broukon (El), Lost kwam ik th nog togon 
(Bdio), HiJ zoo laost nog tegen mi (..) 
(b) 2. in et laost(o) of ...lost(o) hot laatst 
my was ot losto binnen (8dio), Hij was 
weer or lest hot laatst klaar, kwarn hot 
laatst, op et laest, . ..lost tonslotte: 
Daorommo scbouwon zo iodoriono op 't 
Jaost (b), Op 't loste nan P. con stien (Np, 
ba), In Ft  laosto boo] ij iono an tenslotte 
(p), Togon ot laost howwo nog even daanst 
op hot laatst (Dhau), zo ook Togon or losto 
kwammon zo daor nog mit an (Np) on Doe 
or foost tegen 't losto Jeup (..) (Np)  3. 
eigenlijk, op do kopor boschouwd (Nbk, b) 
Daor hoej' op Ft  laest ok gion re/coning mit 
to ho/en (Nbk), Hi heart op 't laest ok bi 
oonzo buurt(b), Dit was toch op 't laest ok 
gionjaegon (b) 4. in (verb.) em/i/cs on ton 
/esto ton laatste (s: oost.) en in oindo/i/c on 
to Josten id. ) * Wie or laest laobt, /acbt et 
best (spor.) 
laestaovcnd z. laestaovons 
Iacstaovens (Nbk, b) Ook laestaovend 
(Nbk), lestaovens (Nbk, Wol), lestaovend 
(Nbk, 01-NI), lesaovens (d) bw. [lc:s 
'to:brps/lcs(t) ... ] 1. onlangs op eon bep. 
avond Hommo kwam Iaestaovons bi5 mij 
(b), Miy is vortold oat zo dFr  Iosaovons 
struusvoegols zion hobbon (d), Bij do bar 
was Iestaovons oproor (Wol) 
Iaestdaegs (Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Ow, 1, 
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Iaestmorgens - laf 

v) Ook lestdaegs (WS, Dfo, Nbk, Obk, 
Ow, b), lestdaags (Sz) bw. [l€:z'de:s/ 
lcz ... / ... da:(x)sJ i. laatst, onlangs Dat is 
lestdaegs nag gebcard(Bdie, Obk), Thbet 
lcstdaogs nag hi)' cons west (Np) 
Iaestmorgens (Nbk) Ook lestnzorgens 
(Nbk) bw. [I€(:)s'm ... ] 1. laatst op een bep. 
morgen 1k vim et lacstmargens we] 
argerlik dat daor zo lange waaehten mas 
(Nbk) 
laesttieds (Db, El, Nbk) Ook lesitieds 
(Bdie, Db, Nbk, Np, Op. Wol) bw. 
['lc(:)stits] 1. de laatste tijd, gedurende hot 
laatste poosje (Bdie, Db, Nbk) Lesttieds 
hobbon wi)' d'r glen binder meer van 
(Bdie), Lesttieds zej' dat niet zovule moor 
(Nbk) 2. eon tijdje geleden (Bdie, El, Np, 
Op, Wol) Th7 hot festticds nag hi)' cons 
west (Wol), Lesttieds vreur et a/Jo 
naacbton nag on now is ot al baast warm 
(op) 
Iaesttik (Ow) Ook lesttik (Bdie, Spa, Sz) 
g. lidw. ['ls:sftk/'Icsttk] 1. spelletje waarbij 
het kind dat hot laatst getikt is, een ander 
moot tikken (en niet teruggotikt mag 
worden), die dan weer de laatste tik moot 
gaven qo sch ac/c waddc vacke lesttik 
speuld (Bdie), Zuwwc nag even lcsttik 
daen? (Sz) 
Jaesttikkc (Dhau) Ook lesttik (Sz) do 
['l€(:)sttk(o)I 1. laatste tik bij hot spelletje 
laosttik, ook geroopen bij hot gevon van 
'laatste tik, z. onder laesttik, vgl. 1k bob 
jaw gister do lesttik geven (Sz) 
Iaetaofel (Ste) do; -5; -tien ['ls: ... ] 1. tafel 
met eon Is 't Ligt vast in de laetaote/! (Ste) 
Jaetbluier z. laetbluuier 
Iaetbluuier (Nbk) Ook iaetbluier (Np) 
['lc:dbly:jj/..irjç] - laatbLoeier 
lacte Ook late (Sz), twit (WH) bn., bw.; 
-r, laest (Db, El, Ld, Ma, Nbk, Ow, b, v, 
j), lest (WS, Nbk, Obk, spot. cost.) 
['le:ta/'Ia:t()I 1. last, niet vroog 't Is a/ 
Jacte d.i. op de dag, facto In etjaor (Nbk), 
lacte In do middag (Nbk), Laete op 'e 
middag gaan we vat (v), laeter op 'c 
aavcz4 ...au 'e dag (Nbk), laetcr die dag 
(Np), We kaznjnen wat laetcr, van do 
vraegc margen tat do facto aovcnd (Nbk), 
vraeg at lacte, Et was op eon aavend dat 
H wat factor ommokwam mit do ctcri)'o 

Th3i is facto, bear is or nog niet en 
komt kennelijk rijkolijk last (Nbk), Ft kan  

vanaavend we] es gacd facte wodden bijv 
voordat een feest, een vergadering 
afgeLopon is (01-NI), 't Was naadwcer 
west, dat et was slim laete wadden nI. toen 
men terugkeorde ), 't Was op een lacte 
aavend last op eon avond (Nbk), We 
wiflon vanaa vend aenfik niet to facto weer 
vat (Nbk), We macken et vanaovend niot 
to facto (Nt), D'r weren twie missen: do 
vroegkarke (7.00 at 730 arc) on do facto 
karko (10.00 at 10.15 are) (Ste), (to) facto 
thuuskammen, Ze kwarnmen we] twie uren 
to facto in Langweer an (j), facto apblievcn 
Lang opblijven (Nbk), lacte on bcddegaon 
(Nbk), Lacte aavcndpraaters bleven we] es 
even staon monson die 's avonds laat van 
eon visite terugkoerden 09,  War mas hi)' 
daar nag dacn op dit facto are U) to facto 
kammen, hoe facto, 1k weer af weer hoc 
facto et is hoe het ermeo gestold is (in 
ongunstige zin), 't Is weer zo facte hot is 
weer mis, hot desbetroffende gaat gebouren 
(Nbk), Dat is van Iaeter tied van daarna, 
uit eon latero periodo (Wol), con fact 
vearjaar, con facto Paasken (Nbk), It Is to 
facto hot kan nu niet moor, As 't ion koer 
verkeerd gaat, is or to facto (Nbk), Hi)' is 
a/tied /aete en do festc, hi)' kan now mar 
icnmaal niet aut aende kammen (Op), It Is 
naoit to facto am tat inkoor to kammen 
(Nbk), etfacstc/lestc hot laatst(o): Hi)' was 
et fcstc Zion hi)' dc buren (01-NI), ook 't 
laest/fcst, z. ook ondor Most J, JI * Deter 
faetc as naait (Ow), ...as bieiemaaf niet 
(spor.), Deter to facto /cammcn as 
hiofcmaalc niet (Ld), Wat faeter op 'e 
aovcnd, wat scbaander yolk (Np, Nbk) 
Iaeter Ook later (WH) bw. ['le:tr/'La: ... ] 1. 
later, na vorloop van onigo tijd (z. ook 
facto) Dat macf' facter nag mares con koer 
bokicken (Nbk) 
lactertien (Nbk) ['le:tçtin] - latortje Etzaf 
we] eon Jactcrticn wadden (Nbk), Et is 
toch weer eon factortien waddon (Nbk) 
Iaetkommer (Nbk, Np, vo) {'L...] - laat-
komer 
lanes z. faestll 
lafbn., bw.; -for, -st [laf] 1. zondor mood, 
lathartig Wic zal tach zo gemien on zo laf 
wezen? (ba), eon Jaffe vent (Nbk), ccii 
Jaffe strook (El) 2. (van smaak) niet 
voLdoendo gezouton (verspr.) Et eton 
smaektwatfat(Nbk), Do butspot is wat fat 
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lafaard - Iaksighied 

(Ow), 1k bob zo&n lafgevuul, 1k zol best 
eon zoolte boring lussen (Db) 3. zwoei, 
drukkend (Nbk, Np, Ow) Dc wiend was 
sanders hielemaolc niet koold, zuver con 
betien laf (Np), zoo], Ia! weer (Ow) 
lafaard z. la/Ford 
latbek (verspr.) - lafbek: lafaard 
lafferd (Db, Diz, Nbk, Np, Nt, Obk, Ow) 
Ook lafaard (spor.) de; -5; laffertien 
['lafçtPlafa:çt] 1. lafaard Die grate vent kan 
eon klelne arz wat eon la/Ford! (Diz) 2. 
iemand op wie men niet kan bouwen, die 
zich niet houdt aan zn woord, 
onverschiilige vent (Db, Obk, Ow) 
laffighied Voor -held z. -hied ['1afxhit] - 
iafheid: het lathartig zijn Uutlaf.tighiodhot 
MY dat niet zeggen wild (Nbk) 
lafiuied (Nbk, v) Voor -heid z. -hied - 
iaflieid: het lafzijn in div. bet. 
lagettien z. legottien 
laiken z. vlaaikon 
lak et, de [lak] 1. Iakverf, doorzichtig lak 
dat op hout wordt aangebracht e.d. Die 
auto zit moo! in ? lak (Np), blaanko lak 
(Nbk, Obk) 2. zegeliak, vooral in verb.: Et 
la/c wodt duurder as do brief de 
bijkomstigheden pakken duurder uit, gaan 
meer moeite kosten dan waar het ailemaai 
om begonnen is, de kosten gaan de 
voordelen to boven (Ow, Sz), ...is... (Ld, 
Ma, Np, Op) 3. (meestal zonder iidw.) in 
argens la/c an hebbon maling, het mier aan 
jets hebben: 1k hebbe la/c an die praoties 
van jow(Obk), Laot him mar Julien, ikheb 
d'r la/c an (Np), ook inzake personen: An 
jow vader be'k laic (01-Ni), 1k bob do lak 
an je (Np) 4. onzin (Db, Np, 01-Ni, Op) 
Ac, la/cje onzin (Np), Wat jaw ml)' daor 
vertellen, is allexnaolo lak (Db, Op) 5. z. 
laks 
Iakbeits (spor.) - lakbeits 
Iakbusse (Op) de; -n; ...bussien [lagbAso] 
1. busje met lakverf 
Iakei z. Jokei 
taken z. laeken I 
lakens z. laekons 
lakenvelder z. laokonvelderl 
lakjasse (Bu, Np, Ste, Sz) - lakjas We 
dreugon wel eon lakjasso year de regen; 
your de plastic jassen haj' cci, la/cjasse 
(Bu), ook wel ais line jas: Zo her cen mooi 
lakjassien an (Ste) 
Iakken ['lake] - Iakken: met Iak(verf)  

bestrijken Tegenworig is waand-
botimmering in do mode; datlalckon ze dan 
wit blaanke lak (Obk), Et tbeeblik zal ik 
nog even la/ckon, dan is et weer mooi 
(Dhau), eon flots Jaicken (Nbk, Ow, 
Pe- Dbl), do parketvloer la/cken (Ld) 
Iakkwaste (Op) de; -n; ...kwassien 
['lakwasta] 1. verfkwastje voor iakverf 
laklaoge - Iaklaag: laag van lak 
Iakleerze (Spa) - laklaars 
Iakmoes (Obk) - iakmoes: bep. blauwe 
kleurstof 
iakmoespepier (spor.) - iakmoespapier 
lakoniek (spor.) bn., bw.; -er, -st 
[lakö(: )'nik] 1. nuchter en kalm Hi)' 
maokt him niot drokt drok, hi)' is nogal wat 
la/conick, met? (Nbk) 
lakriem (Dfo) de; -en; -pien [1...] 1. riem 
van verlakt leer 
laks Ook links (App), tall (Bdie) In., bw.; 
-er [laks/la:ks/lak] 1. traag, lauw in wat 
men doet H.zis wat laks, marbi)' dot zion 
wark wel good (Nbk, Dhau), Wat is N 
laks op 'o gang traag en evt. mi (01-Ni), 
Hi)' is mi)' to lak is niet strong genoeg, 
treedt niet snei genoeg op (Bdie) 2. slinks, 
achterbaks (Dho) Dat bin van die la/se 
streken slinks (Dho) 
Iakschaede (spor.) - Iakschade 
Iakschoe de; -nen; -gien ['1...] 1. 
lakschoen Die hot do lalcschoogios an 
(Nbk) 
Iakschooier (Bdie) de; -s ['1...] 1. iemand 
die het met de zedelijkheid niet zo nauw 
neemt 
Iakschouwen (Bdie, Np, Obk, 01-Ni, Sz, 
Wol) Ook lelcschouwen (Obk, p, b: lm, In), 
z. ook lekscbooien zw. ww.; overg.; 
lakschouwde, het lakschouwd ['lak ... ..lek...  
i. spiedend in de gaten houden (Np, 
01-Ni) Ze ston aebtor de godientios do 
ni)'o bw-en to lalcschouwon (01-NI) 2. 
steken onder water geven, smalend praten 
terwijl de ander erbij is, iets of iemand 
aficammen (Obk, Sz, Wol, p) 
Iakseren (Np) zw. ww.; onoverg.; lak-
seerde, is Iakseerd [lak'st:arii] 1. inslinken 
door to smelten Do sni)' is aorig la/csoerd 
(Np) 
Iakshied Voor -heid z. -hied [lakshit] - 
Iaksheid 
laksighied (Nbk) Voor -heid z. -hied 
['Iaksaxhit] - laksheid Hi)' bet et gewoon 
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Iakspuite - Iammegiesbri'j 

wit laksijbied niet daon (Nbk) 
iakspuitc (Op) - lakspuit 
Iakspuiter (Op) ['lakspjtç] - Iakspuiter 
Iakstempel (spor.) - iakstompol 
Iakt Ook gelak: (Dfo, Dhau, Dho, Np, Nt, 
Obk, 01-NI, Pe-DbI, Spa, Sz) bn. [iakt/ 
go...] 1. bewerkt door to lakken, van eon 
laklaag voorzion ten Iaktekaaste(Np), ten 
lakte tinnen koffiekanne (Obk, Db) 
Iakvaarve z. lakvarve 
lakvarve (OS, Np, 01-NI) Ook lakvaan'e 
(Bdie), la/cverve (Nt) - iakverf 
Iakverve z. lakvarve 
lakwaark z. lakwark 
Iakwark (OS, WS: Dho en verspr. noord. 
van do Lende) Ook lakwaark (Bdie, 
Pe-Dbi), lakwerk (WH) et 1. lakwork: do 
Iak(laag) van auto's, fietson, rijtuigon e.d. 
Iakwerk z. Jakwark 
Iakzegcl (spot.) - lakzegel 
Iakzute (Sun) bn. [us. wisselt] 1. erg zoet 
lallen (spot.) ['1a14J - lalion Hew die vent 
es laIJen, bij is batstikkc dronkend (Nbk) 
lain bn., bw.; -met, -st [lam] 1. lam, 
vorlamd door eon zonuwaandoening, ook 
zwakkor: met eon krampachtigo 
vermoeidhoid in eon liehaamsdeol, ovt. 
zodat men daar tijdolijk niets moe kan 
doen HJJ het ten famine aann (Ow), 'k Bin 
wat lam in de aann (Nbk), ...in de bienen 
(Dho), Hi is Jam an cit bienen (Bdie), Nao 
cit beroerte was bij an do iene kaant lam 
(Db), Mien ban en weren lam van ci 
schrieven (Nbk), ...van do scbrik a) Jo lain 
scbrikken (Ma, Nbk), Je lam warken zeer 
hard werkon (Bu, Ste), vandaar (gezogd 
van Iangdurig zwaar work:) It zollen Jo 
lam warken (Nw), lain leggen (I), As et 
nun weer is, hangen cit bijen vacks in de 
buwt van ci ielgat omme; dan likgen  ze 
lam zijn niet aktief, produktiof(bs: Ow) 2. 
futloos, zich niet good fit voolend, eon 
vermooid govool hebbond (Db, Dhau, Np, 
Nt, Ow, Pe-DbI, Sz) 1k beb gien nocht an 
ci wa-k, ik bin zo lain vandaegc (Dhau), 
..vuul me zo lam vandaege (Np), As 't 
weer veraandert wodde ik lain on lui 
(Pe-Dbl, Sz), Et is zo waarnu, 1k bin d'r 
lam van (Db) 3. lui (Bdio, Dfo, Diz, Nbk, 
Np, 01-Ni, Op, Po-DbI) Th7 is te lam cm 
wat te doen (Diz), Wat is dat toch eon 
famine vent (Np), Jonge, bang toch niet zo 
lam in de stool (01-Ni), Hiy is nog to lam 

om zien iene pore vow de acre to zetten 
(Op), zo ook MY is to lam en to liii om 
over zien cigen bienen te gaon (Dfo) 4. 
(van hot weer) loom, lui makond (Ld) t 
Was lain weer (Ld) 5. z. laom 
lambendig z. lebendig 
Lambertusmark (s) do [lamb...] 1. bop. 
markt, op Homelvaartsdag gohoudon in 
Ooldenuark (Ov.) 
lambiebes z. lawiebes 
lambrizering [Iambri'st:oru]j - lambri-
zering De lambrizering onder cit 
vaensterbaanken is hielemaol verrot (El), 
Do inter delUge buzen badden vaeke ten 
lambrizering van iekenhoolt, oat was dan 
wat bewarkt (Obk) 
Jamellen (Nbk, Nw, Ste) Ook lemellen 
(Bu) [ia'melnJlo ... J - lamollon (van eon 
zonworing) Lamellen bebben ze 
tegenwoordig vow de raemen (Nw) 
Lamert (Nbk, Np, Obk, p) do; -on, -5; 
-ion ['la:mrt] 1. mansnaam: Lammert 
(vroegor vool voorkomond, o.m. - met 
tweodo naamval - bokond nit do 
sehuilnaam van do bokondste Stoiling-
wervor volksvertellor: Wube Lamers van 
de Kuunderwal 
lambied Voor -hold z. -hied ['lamhit] - 
lamhoid: hot vorlamd zijn, eon vorlamd 
govool Die lambied in die aarm gaot mar 
niet over (Nbk) 
lamlendeling (Ste) do; -en [lam'lendJujJ i. 
lamlondigo porsoon 
lamlendig bn., bw.; -or, -st [lam'lendox] 
1. lustoloos, zich futloos, ollondig, 
ziokeiijk voolend AJ' cit griep bebben, kuJ' 
zo lamlen dig wezen (Obk), De buarman 
was lange niet goed, hij keek d'r 20 
lamlendig uut (Sz, Jo lamlend% vulen 
(Dfo) 2. lui (Nbk, Np) to lamlendil wezen 
om nog eon slag it doen (Np), eon 
lamlendige vent (Nbk) 
lamlendighied (Nbk, Np), voor -hold z. - 
hied do [lam'!...] 1. hot futloos, lui zijn Hi 
kocht van lamlendighied ten iesien bi G. 
(Np) 
lamme do; -n ['lamo] 1. lammo * 
(schortsond) Dc Mende zag ten baeze 
lop en/Dc famine leup him badde 
aacbternao/De nackende stak him in do 
buse (Dfo) 
Iammegiesbri'j (Woi) Ook lai'nmegiespap 
(El) ['lamoxis --- / ... ] - lammotjospap 
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lammegiespap - lanceerbasis 

lammegiespap z. Jarnmegiesbri 
Iammekoopman z. Jaomerkoopman 
lammeling (Bu, Nbk, Nw, Ste) do; -en 
['1amoh, 'iaml ... ] 1. rotzak, smeeriap Dat 
is welzoe'n Iammeling(.1w) 2. iomand die 
niets uitvoert, luilak (Ste) 
laminen z. Iaomen 
Iammenaardig z. lainmenarig 
lammenadig z. laminenarig 
Iammenaodig z. lainmenarig 
lammenarig (Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk, 
Obk, Up, Ow, Po-Dbi, Sz) Ook lamme-
nadig (Bdio, Dho, Ld, Np, Nt, 01-NI, Ow, 
Spa, Ste, Sz, Wol), lammenaardig (Nbk), 
lammenaodig (El) [ ... / ... a:dax/ ... a:rdox/ ... ] 
- lammonadig, zich lamlendig voelend, 
vervolend, beroerd Aj' de geeuwhonger 
hebben, dan biy'Jammenadig en zo beroerd 
as eon podde (Np), As 't waarm is bij It 
zoemer, kuf' zo /arnnienarig wezen (Dho, 
Obk), 't Is can Janilendike vent, hi)' is nog 
to Jammenarig cm war an to pa/den (Ma, 
Nbk), 't Is Jammenarig, slaoperig weer (Sz) 
lammenteren z. Jammeteren 
Iammeri'je z. Jaomeri'je 
lammermark z. /aomermark 
lammertied z. Jaomertied 
lammespeun (Spa) do; -en; -tien ['lama...] 
1. hotz. ais Jammezoeger, z. aldaar 
lammestat z. Jaomerstat 
lammeteren (Bdio, Db, Dho, Diz, Ma, 
Nbk, Np, Nt, Spa, Ste, Wol) Ook lammen-
teren (Dhau, El, Obk, 01-NI, Op, Ow, 
Pe-Dbl, Sz) {iama'tt:ap,Ilarn:t .... ... mant ... ] 
- iamenteren ffi3 lanimeteert a/tied an 
(Ma), Dat meenske Jammeteert wat of aj' 
met beter wussen zoj' medelieden kriegen 
(Spa, Db), Ze Jiggen a/tied mar te 
/anzrneteren (Np), HooJ toeb es op te 
Jammeteren (Wol) 
lammetied z. Jaomertied 
lammevacht z. Jaomervacht 
lammevel z. Jaomervel 
lammezoeger (fidie, El, Nt, Obk, 01-Ni, 
Op, Pe-Dbi) Ook laoinezoeger (Ow), 
laompienzoeger (Db), lammezuger (Sz) de; 
-s; -tien ['iam2su:g/'i5:mo..i'1:mpi..J 
...y:...] 1. spoon voor eon lam 
lammezuger z. Jammezoeger 
lammig (Nbk) bn.; -er, -st ['iamx] 1. 
enigszins veriamd door vermoeidheid of 
als gevoig van een bep. houding waarin 
men iangdurig staat, zit, schrijft enz 'kBin 

war Jammig in do aazin (Nbk) 
lammighied (Nbk) Voor -held z. -hied 
['iamoxhit] - lamheid: verlamd gevoel, het 
Janiniig zijn, ook: het Iui, traag, 
initiatiefloos zijn Dat hi)' et niet daon bet, 
was ]outer Jammigbied (Nbk) 
lampe z. Jaai'npe 
lampebelon z. Jaampeb/on 
lampebolle z. Jaampebolle 
Iampeëulie z. Jaampeoulie 
lampeglas z. Jaampeglas 
lampehake z. Jaampebaoke 
lampeketten z. Jaampeketten 
lampeketting z. /aampeketten 
Iampelucht z. /aarnpelocht 
Iampeopstikker z. Jaampeopstikker 
lampepoetser z. Jaarnpepoetser 
lamperager z. Jaamperaeger 
Iampeschelle z. Jaampeschelle 
Iampetkanne (Op) - iampetkan 
lampiesbrood z. koekoeksbrocd 
lampion do; -nen, -s; -nogien [lampi'jon] 
1. lampion: van papier, corder ook wol uit 
bioton (vroeger vooral bokond van hot 
Sunte-Matten-Jopen langs do huizen, op 
11 nov.) Fattiemaekten eon mooielanipion 
met hielemao/ van pepier, mar dour eon 
biete uut to hoilen; daor kwammen dan 
gatten in on d'r kwarn dan eon keerze in 
(Nbk) 
Iampionoptocht (Nbk) de; -en; 
...optochion [1ampijon ... ] 1. optooht 
waarbij men lampions moodraagt, met 
name bekend van hot Sun te-Matten-Jopen 
(11 november) 
lampionplaante (Bu) - iampionpiant 
Iamslaon (Nbk, Nw) - iamsiaan, iomand 
zoor hard slaan Th3 bet 'in Jaznsleugen een 
heel zwaro klap gegeven (Nw) 
lamstraal Ook lamstraol (Nt) - lamstraal 
Grote lamstraal daj' binnen! (Diz), Die 
Jamstraal vorrekte et om eon pote uut to 
stikken (Db) 
lamstraol z. Jamstraa/ 
Iamsvacht z. Jaomervacht 
Iamsvel z. Jaomervel 
lamzak (Bdio, Dhau, Np, Pe-Dbl, Wol) - 
lamstraal, slappe, suffe kerol 
Iamzalig (Dfo, Dho, El, Np, Obk, Ow) 
[lam'sa:lox] - lamzaihg 1k vuul me zo 
Jamzalig as do post (Np, El), Hij sjouwt 
daor zo Jarnzalig henne (Dho) 
lanceerbasis (I) - lanceerbasis 
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lanceerinstelaosie - lang 

lanceerinstelaosie (spor.) de; -s [lã's ... J 1. 
installatie voor het lanceren van raketten 
lanceren [15'st:rç] (spot.) - lanceren 
(lett.), verder (fig.) in ten plan lanceren 
(spor.), ten idee lanceren (spor.), een 
veurstel lanceren (spor.) 
lancering (spor.) de; -s, -en [la's:arujJ 1. 
lancering (van raketten) 
land z. laand 
landanmaker z. laandanmaeker 
landbouw z. laandbouw 
landbouwba(a)nk z. laandbouwbaank 
Iandbouwbedrief z. Iaandbouwbedrief 
landbouwblad z. laandbouwblad 
landbouwer z. laandbouwer 
landbouwgrond z. laandbouwgrond 
landbouwhogeschoele z laandbouw-
hogeschoele 
landhouwhuuslzooldschoele z. laand-
bouwhuusbooldscboele 
land bouwkonsulent z. laandbouw-
konselent 
landbouwkursus z. laandbouwkursus 
landbouwmesiene (Op) - landbouw-
machine 
landbouwonderwies z. laandbouwonder-
wits 
landhouwplastic z. laandbouwplastic 
landbouwpoletiek z. laandbouwpoletiek 
landbouwschap z. Jaandbouwscbop 
landbouwscboele z. Iaandbouwschoele 
landbouwvereniging z. laandbouw-
verieninge 
landbouwverieniging z. laandbouw-
veneninge 
landbouwveurlichting z. laandbouwveur-
iioh ting 
landbouwwagen (Spa) - landbouwwagen 
landhouwwerktuugz.Jaandbouwwarktuug 
landbouwwinterschoele z. laandbouw-
win terseboele 
landerig z. Jaanterig 
landhelcke z. laandhekke 
landhokkc z. laandhokJce 
landhure z. laandbure 
landloper z. Iaandloper 
landnian z. laandman 
Iandmeter z. laandmeter 
landrolle z. laandrolle 
landruske (fp) - bep. plant: rus 
landstorm (Nbk) de ['lantstor()m] 1. 
landstorm: de mannen die nog niet onder 
de wapenen waren maar bij oorlogs- 

dreiging konden worden opgeroepen (nog 
bekend nit W.O. I) Mien heit was in de 
Eerste Wereldoorlog bij de landstorm 
(Nbk) 
landstormer (Nbk) [l ... mç, ...mor] - 
landstormer De landstormers badden in 
'14-78 een pette mit twie kieppen d'r an 
(Nbk) 
landwacht - landwacht 
landwachter - landwachter 
Iandweer z. laandweer 
landwerk z. Iaandwark 
lane z. latne, z. onder laand 
lanelik z. Iaandelik 
lanen Ook lannen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
laande, is laand ['19:r1i:Plai2:J 1. landen: nit 
de lucht Et vlicgtuug is laand (Ma), Die 
belon mos bier lanai (Ow) 2. aangrenzend 
zijn (Bdie, Np, Pe-Dbl, Sz, Wol) J. zien 
laand laant an mienen (Wol), W13i mossen 
mit de buurn,an saemen et stek onderbolen, 
bij laant an cons (Pe-Dbl) 
lanenomnier (Nbk) ['lâ:no...J - land-
nummer 
lang Ook lange (verspr.; vooral in bet. 3, 
4 gebruikt), Thank (all. indien geen uitgang 
optreedt (Bdie, Dfo, El, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Ste, b, bI, v, d)) bn., bw.; -er, 
-st; lange verliest -e tussen een (onbep. 
lidw.) en een onzijdig Zn. [laij(a)/lâ:kJ 1. 
(bn.) in een bep. mate lang zijnd, een bep. 
lengte hebbend Hoe lang is dat pad (Nbk), 
ten balke van tien meter lang (Bdie, Spa), 
Die beide jongen bin lieke lang, As ten 
peerdestat to lange is, gaon ze die soms 
wel as opkneupen (Op), Mien haor wodt te 
lang (Nbk), ten to laank veurwoord (bI), 
(inzake kledingstukken:) De mode is wear 
war langer, dus moe'n de vrouwluden de 
rokAen wear verlengen (Obk), (zelfst.) in 
etlang(e) in de lengte (Op, Wol, Ow): Dat 
stok moeten je in 't lang meten (Wol), Dat 
ho cIt moej' in 't lange deurzaegen (Ow), in 
et lang met lange jurk (alg.): Trouweriye 
doen ze vaeke in et lang (Ld), d'r twit 
laank en twit bried over deurtweernen erg 
lang over lets doorpraten, waarbij men 
wikt en weegt (Nbk), zo ook (zelfst., my.) 
Twee langen, twee brieden staon ze daor te 
kletsen zeer breedvoerig en langdurig 
(Ste), Now vrijdag bin 'k daor twee langen 
en twee brieden west erg lang, langer dan 
de bedoeling was (Ste), 't Is frek go laank 
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lang - lang 

as ? bried Is 't maakt niet veel uit hoe je 
het bekijkt, aanpakt, 't komt op hetzelfde 
neer (El, Np, Nbk), Zion heufd is glen el/c 
laank hij is gauw driftig, kwaad (b), Hi is 
20 gemien as hiy lang is (Nbk, b) 2. (In.) 
een nogal grote lengte hebbend As we (...) 
dour de lange beide baenseld badden (...) 
(b), een lang stok hoolt, een lange riegel, 
een lange fur/c, lange mouwen, ten lange 
broek, lange rokken, lange leerzens, lange 
turf (Obk), ten laank aende tiope een erg 
lange persoon (Nbk, Ow), zo ook Wat een 
lang ende paol! (Dhau), Wat wodt die 
jonge toch laank (El, Np), een laank aende 
een lang eind, can lang stuk, ook: een 
lange persoon (verspr., Nbk), (verb.) een 
langen iene een lang exemplaar, een lange 
persoon, (vooral in taatgebruik tegen 
kinderen, bij aftelrijmpjes c.d.:) lange Jaap 
langejaap: de middelste vinger (Obk), de 
lange leddernl. vooral gebruikt om boven 
in de schuur of op het dak van de schuur 
te kunnen komen, i.t.t. can kleine, korte 
(verspr.), een lang gezicht trekken (Dfo, 
Diz), Die krigt lange baever het paard 
krijgt zweepslagen, ook van andere dieren 
of van personen: hij krijgt kiappen (Ma, 
01-NI, Wol, Bu), mit lange tanen eten 
(Nbk), I/c beb vroeger ok lang haor had 
droeg lang haar: nl. zoals dat, vooral eind 
jaren zestig, begin jaren zeventig, bij 
oudere jongens en jonge mannen gebrui-
kelijk was (Nbk), et haor lang hebben lang 
haar dragen, Ze [ni. hier: de sneeuwbuien] 
jachtten over Nijberkoop en dan in iene 
lange loop et oosten in naor Donkerbroek 
(ba), We kim d'r lang en bried over 
praoten, mar we veraanderen d'r ni/cs an 
(verspr., Op), zo ook et d'r lang en bried 
over had bebben (Nbk), Hij was al lang en 
bried tbuus was at lang thuis (Nbk), MY is 
lang van stof is tangdradig, wijdlopig 
(Nbk, Obk, Spa), ...lang op 'e draod id. 
(Op), ...lang van draod id. (Diz, Obk), 
veerder springen as de stok laank is meet 
werk aannemen dan men aankan (Bdie), zo 
lange as een latte (Bdie) 3. (bw.) een bep. 
tijd durend zoe'n maond laank, een ]even 
laank, Hoe laank zol et duren? (Nbk), D'r 
kommen hoe langer hoe meer meensken 
(Nbk, Np), Ft wodt ok hoe langer hoe 
gekker (Nbk), ...hoe slimmer hoe erger 
(Nbk), niet langer niet nog meet tijd 

durend, niet meer: Hij wol niet langer mit 
die meid (Dho), Th) wol miy niet langer 
kennen wilde me niet langer kennen, deed 
in het vervolg alsof hij mij niet kende (Ma, 
Bdie), zo ook I/c komme niet langer biy 
jim (Np), Zo kan et niet langer (Nbk), ook 

.langer niet (b), 1k wil niet langer lid 
wezen van die club (Wol), Wi5 konnen 
vanaovend niet langer op A. waachten 
(Ow), We kennen mekeer al langer as 
vandaege (Ld) 4. (bw.) nogal wat tijd 
durend Ft kon laank duren, et kon kot 
duren, mar ien keer zollen ze ok bi oons 
an do deure kommen (v), Et bet nog lange 
zo gaon (Nbk), Hoe lange he'k niet dat 
iene buus (..) meden (v), Ft was niet ver, 
mar bi5 dee d'r lange over (ba), Biy was a] 
lange tbuus at gemime tijd (Nbk), Ft is 
him al lange goed hij is at dik tevreden, 
het is hem wel best zo (Nbk), 'k Heb 'in in 
lange niet zien in lange tijd niet (Nbk, 
Ow), Dan kuj' lange waachten ik/die 
persoon doe(t) her toch niet (Nbk), Hiy zal 
et we] niet lange meer maeken zal wel 
spoedig sterven (Nbk), et niet lange 
maeken het kort afliandeten (Nbk), ook: 
een kort bezoek afleggen of niet lang !even 
(Nbk): We maeken et disse keer niet lange 
gaan vroeg naar huis, gaan er niet tang 
over doen, gaan op tijd naar bed e.d. 
(Nbk), zo ook We wi/len d'r thsse keer niet 
zo lange over doen (Nbk), Dan vaaltje de 
tied lange (Nbk), Aj' niet slaopen kunnen, 
Jan kan de naachtje lange valen (Obk), S. 
gong gister de lange hare in is in het 
huwelijk getreden (verspr., Wol), Die twee 
bin de lange dienst ingaon id. (Dfo, 
Pe-Dbl), De aovend is al lang duurt at 
lang (Diz), Dc naachten bin lang bij de 
winter (01-NI), Ft was de leste tied 
morgens nogal lange duuster (Obk), 1k beb 
ze in lange tied niet zien (Pe-Db!), 't Is 
lange leden (Ma), Koj' daor al lange, bi 
die meensken? (Nbk), lang om let 
tenslotte, uiteinde!ijk (Nbk): Iemoe'n lang 
ow let toch ten keer de lcn cape deurhaldcen 
(Nbk), I/c hope mar dat et lange en 
gelolckig wezen wag wens uitgesproken 
op een bruidsvisite ed. (Np), We bin in 't 
langst van de daegen rond de langste dag 
(Diz), zo ook In et langste van de daegen 
blift et lange locbt (Dfo), We hebben de 
langste dag al weer had (Nbk), Dat wodt 
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Iangbien - Langediekemer 

een laank vertrek dat gaat Lang duren (Ste), 
Mien buarman N. het langejaoren op lent 
longe Ieefdjarenlang (Op), 1k bob hew- in 
lang niet zien (Nbk), Ze bet bier in lang 
niet west (Nbk) S. (bn.) in ten lange 
klinker (1), een lange lettergrepe (1) 6. in 
lange koffie slechte koffie (Bu) 7. z. lange 
*(gekscherende dooddoener om zich ergens 
vanaf to maken:) een bos wottels mit laank 
lot(Nbk) 
Iangbien (Bdie, Dho) do; -en; -tien [i ... J 

1. iemand met lange benen 2. ooievaar 
(Dho) 
langhoom (Diz, Np, Nt, 01-Ni, Pe-Dbl, 
Spa, Wol) de; ...bomen; -pien ['laijbo:m] 1. 
lange dissel(boom), ni. tussen twee 
paarden 
Iangdissel z. laankdissel 
langdraoderig (verspr.) Ook langdraodig 
(verspr.) - langdradig: van, met lange 
draden, met lange nerven, vezels (Dfo, 
01-Ni): langdraoderig boolt bijv. van 
wilgen gezegd (01-Ni), Om zoe'n has [van 
rijshout] to maeken baj' een wee neudij; 
dat was eenjonge opsebieter wit de grond, 
on die mos van sepiepen -, ieken- of 
wilgenboolt wezen, van langdraodig boolt 
in elk geval, omdat dat drien wil (bs: 
Dfo), ook fig.: wijdlopig, langdurig 
pratend on daarbij saai, vervel end zijn, ook 
van eon voorstelling e.d. Hiy bet daor 
zoo b langdraodefig verbael hullen, et bong 
mij tot cit keel uut (Obk) 
Iangdraodig z. langdraoderig 
langdurig - langdurig Aj' een ziekte 
bebben, dat kan langdurig wezen (Nw), een 
langdurig vertrek een langdurig aanhou-
dende toestand (Ste, b: Im): MY bet Lb., 
dat wodt wel weer beter, mar et is een 
langdurig vertrek eon langdurig 
aanhoudende toestand (Ste) 
lange (verspr. WS, spot. OS) Ook lang 
(verspr. OS, spor. WS) bw. ['la()] 1. 
volstrekt, helomaal, in (nog) lang(e) niet 
Hiy is d'r nog lange niet an toe (Np), 1k 
vien een vulpenne lang zoe'n geveerlik 
ding niet as een vuurwaopen (b), 1k bin 
nog lange niet klaor (Oho), Hij kon d'r 
lang niet bij met zijn handen erbij komen 
(Ld), Wiy bin d'r nog lange niet we zijn 
nog lang niet op do plaats van bestemming, 
oak: we moeten nog heel wat doen, er staat 
ons nog heel wat te wachten voor we zover 

zijn, We bin nag lang niet an 'taendebep. 
nog niet door ons work been (Ld), Doe 
was elke vrouw tevreden, tegenswori 
lange niet (b), Hij kan me lange niet 
belopen me op geen stukken na bijhouden 
of inhalen bij hot hardlopen (Diz), MY was 
et d'r lang(e) niet mit iens, We konnen et 
lang(e) niet lens wooden over de pries 
(Op), Hij wol 't lang niet weten or bep. 
niet voor uitkomen, toegeven dat hot zo 
was (Ma), Dat wol hiy lange niet bebben 
beslist niet aksepteren, goedvinden (Bdie, 
Nbk, Nt), zo ook Die hoer wol ? lang niet 
lieden daj' over zien laand leupen (Db, Nt, 
Wol, Dfo), ook uitgesproken als in Th) 
wol 't lang n'tlieden [ j]:t] (Nbk), Now, dat 
mocb lange niet, vanzclf(Spa), Hiy is lang 
de minsteniethij is geenszins do slechtste 
(Nbk), (gezegd waarbij men vergelijkt met 
eon bep. persoon:) Et is lang glen N. hij 
haalt hot niet bij N. (Nbk), 't Is lang glen 
stumper niet bep. eon stumper (ook in 
financieel opzicht), hij kan heel wat, heeft 
heel wat in z'n mars (Bu, Nbk, Nw, Ste), 
bi lange  nao niet, Hi5 is lang niet gek hij 
is bepaald niet gek, hij is pienter, gewiekst 
etc. (Nbk), Dat smaektlang nietgekprima, 
heel leklcer (Nbk), Th3 is lang niet dam 
bepaald niet dom, behoorlijk intelligent 
(Nbk), (all, met de vorm op -e:) bij lange 
(nan) niet(Nbk) 2. z. lang 
lange-ofstaansloper (spot.) [...'ofstâ:s...} - 
lange- afstandsloper 
lange-ofstaansraket (spot.) - lange-
afstandsraket 
langebaenedraeveri'je (spar.) - lange-
baandraverij 
Iangebaenerieder (spor.) - langebaanrijder 
langebaenewedstried (spor.) - langebaan-
wedstrij d 
Langedieke de [laa'dik] 1. plaats in 
Qost- Stellingwarf(tussen Makkinge, Else 
en Oosterwoolde) or klokbuus van Lange-
dieke (Ld) 
Langediekemer I (Bu, El, Ld, Nbk) de; -s 
[...'dikomç, ...mQr} 1. iemand geboortig nit 
of woon- achtig to Langedieke vgl. Et is 
een echte Langediekemer (Ld) 
Langediekemer II (Bu, El, Ld, Nbk) bn.; 
attr. 1. van, m.b.t. Lange&eke et 
Langediekemer karkhof (Ld), de Lange-
diekemer scboele (El, Ld), de 
Langediekemer klokkestoel (Ld), Lange- 
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Iangelaeste - langes 

diekem or koekebieters (Nbk) 
Iangelaeste z. langeleste 
langelest z. langeleste 
langeleste (verspr.) Oak lange/en (spor.), 
lange/acne (Dfo, Ma, Ow, b), langenleste 
(Spa), langenlest (p) [iai](g)olest(a) 
/ ... - - lajj:lcst(o)], in to langeleste tenslotte, 
uiteindelijk (Bdie, Db, Dhau, Dho, Ld, Np, 
Ow, Wol): To langeleste hot hi5 hew- toeb 
nog kregen (Ld), ...Jeup mij do kop ammo 
on gal 1k in eon hingst vow-  do hassens 
(Wol), ook ten Iangelcsta(Dfo, El, 01-Ni), 
ten langenleste (Spa), verder in £4' zion 
langeleste kwam bij d'r toch nag an (Op), 
op 'tiangolaeste id. (Db, Diz, El, Ma, Nbk, 
Pe-Dbl, Sz, b): Op 't iangelaeste he 'k me 
nog opgeven (Nbk, Ma), Doe ze op 't 
Jangefaoste kwam (b), ook (verb.) op 't 
langelesten (Obk) 
Langelille de [lai]ahlo] 1. plaatsnaam van 
een bekend westelijk dorp in Stellingwarf 
Hij woont op 'a Langelille (Nbk, Nt, Spa), 
Hi5 komt van De Langelille (Nbk), Dat 
was naodat do grate waetermcufens rond 
de Grote Veenpolder kwammen, zoas die 
(1) on veerderop an Do Langelille (ko), 
Munnikeburen an Do Langelille, zo wodde 
vroeger depostadresseerdd.i. het deal van 
Do Langelille dat carder onder Man-
nikeburen boorde (01-NI), zo ook 
Schazpenzeel an Do Langelille het deal dat 
onder Scbarpenzeel viel (01-Nl) (grapje, 
vooral bekend uit het naburige De Kuwider 
(Ov.) en waarin men zinspeelt op hat 
mannelijk lid:) Hi5 is an de Langelille 
app ereerd 
Langeliilcmer z. Langelilster I, II 
Langelilster I (Nbk) Ook Langelillemer 
(Obk) de; -s; -tien [laijo'hstr] 1. inwoner 
van, iemand geboortig uit Do Langelille 
Langelilster II (Nbk) Ook Langelillemer 
(Obk) bn.; attr.; niet na can en vôór can 
onzij dig Zn. 1. van, m.b.t. De Langeliie 
langenlest(e) z. langeleste 
langer (Dfo, Nbk, Obk, b, d) bw. ['laijç] 1. 
zo langzamerhand, de laatste tijd 't Is 
langer een toer am 't iederiene naor It zin 
to doen (b), 't Is langer onbooldber (d), 't 
Is ailemaole langer peporduur (Dfo), Men 
is langer in go veer van lens ]even aj' op 'a 
wag binnen men verkeert zo lang-
zamerhand in levensgevaar (b), ZO ook Et 
is langer con geveer am mit con peerd op 

'e weg te kommen (Obk), 't Is glen weer 
langer your die aan-ne dieren (b), Jo bin 
langer in 't geveer van je ]even in de tijd 
waarin e.e.a. speelt (Nbk) 2. vergrotende 
trap van lang(e), z. aldaar 
langes Ook Fangs, laangs (Dfo, Ma, Ow), 
laans (Ma, Nbk, Ow), laanges (Ma, Nbk); 
de vormen op -es langes (alg.) en laanges 
(Ma, Nbk) treden op na de kern van 
woordgroepen en lijken dan vaak dc 
voorkeur te hebben boven de vormen 
zonder e, vgl. bijv. de dick langes bw. 
[laij(g)os/laijs/lã:ijs/là:s/'lã:ij(g)os] 1. in de 
lengterichting 1k hebbe T do dick langes 
Zion ]open (v), Jo kim et beste daor langes 
gaon die richting, weg volgen (Dho), lone 
d'r van langes geven, d'r van langes 
kriegen, ook Hi7 kreeg d'r best year langes 
id. (Wol) 2. in de lengte naast (iets) We 
bin bi do has langes lopen (Nbk, Np, 
Wol), We moe'n d'r langes (Nt), Zo'k d'r 
wel even langes meugon? (Nbk), Kuj' d'i-
we! la(a)nges? (Nbk), Do leketten bij do 
ingang zatten allema ole iezeren bekken 
vow- langes (v), your et huus langes (Sz, 
Nbk), do genre your de koenen laangs 
(Ma), acbter (.) langes (Nbk, Np, Sz): Ze 
had ok al es aachter hour langes grepen 
(Np), bij do sloot langes (Nbk, Np), 't Is 
d'r zo smal, ie kini d'r baost niet bij langes 
(Ma), Dan schiet ie d'r vaeks nog onder 
langes ok nI. inzake hat wild (b), Ft sabot 
gong d'r krek bij langes (Wol), 't Schijo 
schoerde can oxide bi5 do wa! langes 
(01-NI), Zo bin d'r good haddo langes 
knoerd (Ofo), Th) koegolde mit geweld d'r 
laangs (Ma), Zo bij do neuze langes vroug 
ze him naor do risscltaotcn van et vonten 
terloops, onopvallend U)' Ft was d'r bij 
Janges hij sprak wartaal, zijn redenering 
klopte niet (Nbk), 't Is d'r bij langes 
leugenachtig (Obk), Dat is good bij or 
wallegien langes je hint er maar net bij 
langs lopen (Spa), bi5 't wallegien langes 
niet helemaal eerlijk (n), It Was not bij 't 
wallegien langes 't kon nag net door de 
beugel (Spa), Dat is good bly or wa/legion 
langes op smerige wijze verteld (Spa), Ft 
was bi at wallogion langes war bij 
vertelde het Mast to bezien of het allemaal 
wel waar was (Pe-Dbl), 'tKon d'r mar net 
langes, wat hij op die vergeerdering zoo 
het was nogal gewaagd (Obk), Hij is d'r 
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langes- - langoor 

roerlangcsgaon heeft niet bep. oppassend 
on ordentelijk geleefd, was erg verspillend, 
maakte steeds rare sprongen (fig.), heeft 
het nogal eens volkomen verkeerd gedaan 
in zn leven (alg.), ook wel: is stomdron- 
ken naar huis gegaan, heeft een scheve 
schaats gereden, zo ook 't Gaot d'r daor 
mal langes, 't is gauw op ze zijn erg 
verkwistend, niet oppassend (Dho) on Hiy 
is d'r naver langes gaon, hij bet wel zorgd 
dat al/es opr.aekt is id. (Db) 3. voorbij, 
ook: aan (gaand), op bezoek Hij is bier 
krek langes gaon (El), Aj' bigeva! es 
!aangs kommen, kom dan es an (Ma), Moot 
do melkboor nag kommen, of bet hi a] 
langes west (Op), 1k gao even bij F 
langes (Nbk), Hot do dokter nag niet even 
weer bij jow langes west? (Nbk), 1k leap 
zo bij 'm langes nI. zonder to groeten 
(Bdie), mit eon lieste bij de streek langes 
nl. om namen, adressen en handtekeningen 
voor het verkrijgen van een financiële 
ondersteuning, ook wel inzake andere 
akties (Spa, Dfo), mit eon k/ste bij do 
deuron langes nI. met koopwaar (Dfo), Ze 
was now elk bij langes west bij ieder 
geweest, in dit geval: had zo ongeveer elke 
man gehad (hi), Hij gong eerst do i-loge! 
langes de nj at' (b), Jo moe'n wel even bij  
do draoden langes gaon, aanders tan do 
koenon d'r we! es vat broken nI. om ze to 
kontroienen (El), It Gant allemao!ebijbum 
langes her doet hem niets, het is to 
moeilijk voor hem, hij pakt het niet op 
(Bdie) 4. z. fangs 
langes- Ook twigs-, z. ook onder langes 
[laij(g)as/las] - langs-, in samen-
stellingen als langesgaon, Jangeslopen; niet 
alie mogelijke samenstellingen zijn in dit 
woordenboek opgenonien 
langesgaon Ook langsgaon ['l ... x5: 6n] - 
langsgaan Jkgao nag oven fangs &y F. op 
bezoek (Nbk), ...biy F langes id. (Nbk) 
Ian gesko em en z. langeskommen 
langeskommen Ook langskomnzen 
(verspr.), tangesicoemen (Bdie, Sz), twigs- 
koensen (Bdie) zw. ww; onoverg.; kwam 
langes, is/het (bet. 1) langeskommen ['I...] 
1. voorbijgaan Do stoet is b-ok 
langeskommen (Nbk), Hij bet b/or wel es 
langeskommen (Nbk) 2. op bezoek komen, 
ook voor een korte, zakelijke handeling, 
gesprek, kollekte ed. Aj'm dissekaantc vat 

kommen, dan kujn wel es langeskommen 
(Obk), D'r weron we] k!okkomaekers, mar 
die kwarnmen mar zo now on dan Os 
!anges, b-ok as do sob eresfiepors dat now 
nog doen (b), Zollen jow vandeweke nog 
es even bij oons langeskommen willen? 
(Op), As die aarme hoomb!aozers (..) 
langeskommen, mack ze dan in ion keer 
rick (b), Jo kin, mar langeskommen, hij bet 
do bool good vow inekoer hij heeft zijn 
bedrijf ed. uitstekend voor elkaar, hij 
hoeft zich er bep. niet voor to schamen 
(Ma) 
langeslopen (Nbk) ['I...] Ook langstopen 
(Nw) - langslopen We kun wel con keer 
bi him !anges!opcn (Nbk) 
langesrieden (Nbk) Ook langsrieden 
(Nbk) ['I...] - langsnijden 
langettien z. !egetticn 
Langezwaog z. Langzwaogen 
langgerekt - langgerekt: lang on smai van 
vorm eon !anggerekte bebouwing (I), eon 
langgerekt oi!aand (Nbk) 
Ianghaorig bn.; -er, -at [iaijh,:orox; aks. 
wisselt] 1. met lange haren eon !anghaorige 
bond, in het bijzonder: het hoofdhaar lang 
dragend Waj' in die tied ok !angbaorig? 
(Nbk) 
Ianghond (Obk) de; ...honnen ['l ... ] 1. 
langwagen (nI. lange bond in bet. 3) 
Ianghoolt (Bu, Db, Dhau, Diz, Ma, Nt, 
Obk, Op) Ook taanith colt (Bdie, Np, Ow) 
et; -en ['l ... J 1. bep. onderdeel van een 
boerenwagen: hetz. als !aankwaegon, z. 
aldaar (Bdie, Db, Diz, Ma, Np, Nt, Op) 2. 
spoorstok voor twee paarden, nI. aan de 
dissel van een wagen, aan een rijtuig, voor 
een slee e.d. (Obk) Et!angboo!tmossen ze 
inbaoken, an do sale (Obk) 3. in de lengte 
gezaagd hout (Dhau) 4. dikke takken 
waaruit men draadpalen zaagde (Ow) 5. 
lange palen (Bu) We bebben et !iofste 
!angboo!t (Bu) 
Ianghout z. !aankdissel 
langlezer z. !aankiezer 
langlaufen (spor.) ['laijIoMfip] - lang-
laufen 
langlaufer (spot.) [...f1] - ianglaufer 
Iangmes z. !aankmes 
langneuze (Nw, Obk) de; -n ['1...] 1. 
iemand met een lange neus 
langoor (verspr.) - langoor: haas, soms 
ook voor een ander dier met lange oren * 
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Iangparkeerder - Iangwielig 

(schertsend) Eerst moon skon on dan 
fangoren mensen die jets voorstellen 
moeten eerst, daarna komen de minderen 
(Ma) 
langparkeerder (spor.) [...d1] - lang-
parkeerder 
langpoot z. fangpote 
langpootmogge (Bdie, Np, Nt, 01-N!, Op) 
Oak langpootvliege (Db) - langpootmug 
Iangpootvliege z. fangpootmogge 
langpote (verspr. OS, Dho, Diz, Np, 
Pe-Dbl, Wol) Ook langpoot (Dho, Ma), 
laankpote (Pe-Dbl) do; -n; ...potien 
['lai]po:ata/ ... ] 1. langpootmug 2. iemand 
met lange benen (Np) 3. ooievaar (Dho, 
Pe- Dbl) 
langpraoter (Bu, Ste) Oak laankpraoter 
(Np) do; - s ['I...] 1. iemand die langzaam, 
traag zn verhaal doet, iemand die 
wijdlopig, zeurend vertelt 
langs oak laangs (Dfo, Ma), iaans (Ma); 
vormen op -es hinges (aig.), laanges (Ma, 
Nbk) kunnen sleehts voorkomen na do kern 
van woordgroepen, vgl. fangs et huts, niet 
fangos et huus, waarnaast: bier fanges, dat 
vaak do voorkeur lijkt te hebben boven 
bier fangs e.d.; zo oak daor fangos, naast 
evt. daorfangsvz. [1as/l9:s/l9:sI'la(g)osf 
'la:(g)os] 1. langs: vlakbij en parallel met 
D'r staon bij oons praobtige bomen fangs 
or pad (Nbk), bier fangos, daor fanges 2. 
via, door le kim daor fangs een trappion 
naor beneden (Nbk) 3. voorbij, z. oak 
fangos Th3' is d'r gewoon fangos ]open on 
het et niet zien (Nbk), 1k gao even fangs 
N. on dan geef fir beur dat ni5e boek 
(Nbk), Laot et mar mooi fangs je henne 
gaon (Nbk), Dat gong biefemaof fangs bear 
benne (Nbk), Daor koj' niet fanges daar 
kun je niet voorbijkomen, passeren (Nbk), 
fangs mekoor bonne praoten in een 
gesprek: elkaar niet good begrijpen, wel 
menen dat men over dezelfde dingen van 
gedachten wisselt, maar dat in feite niet 
doen (Nbk) 4. z. fangos 
langs- z. fanges- 
Iangschellen (Bu, Ow) onbep. w. 
[laijskch7] 1. eikschillen (inzake dikke 
takken die tot draadpalen warden verwerkt) 
Aj' Iangscbeffen dan baef ie do bast van do 
paolen bi)' et iekscbeflen, dat is manfude-
wark (Bu) 
Iangsgaon z. fangesgaon  

Iangskoemen z. fangeskommen 
Iangskommen z. fangeskommon 
Iangslaoper - langslaper 
Iangslopen z. Iangesfopen 
Iangspeuler - langspeelplaat 
Iangspeulplaete - langspeelplaat 
Iangsrieden z. Jangesriodon 
langst I (b) do, et; -en [lai]st] 1. sterk 
verlangen naar Mien zief bet fangst, ja 
gun tort naor de veurboven dos beren (b) 
langst II bn.; overtr. trap van fang [laijst] 
1. langst op Zion fangst op z'n langst, oak 
verb.: op zien fangsten id., zien fangsto 
tied had bebben, argens zien/de fangsto 
tied had bebben (Nbk), argens do fangste 
tied woondbobbon 
Iangstlevend [lastlt:bqit; aks. wisselt] - 
langstlevend 
Iangstlevende (Nbk) de; -n [...'l...] 1. 
langstlevende De bozittings staon op 
naomo van do fangstfe vend4 dan kan gien 
ieno van do kiondor of kfeinkionder d'r an 
kominen (Nbk) 
Iangstro (Bdie) et ['laijstro:] 1. stro 
bestaande uit lange stukken, gobruikt in do 
stal onder koeien en varkens 
Iangsweg (Db) do; -en [laiswex] 1. lange 
weg 
Ianguut Oak Iaankuut (Nbk, Np) bw. 
[laij(g)yt/la:kyt; aks. wisselt] - languit 
Hi)' fag d'r faankuut (Nbk), Hi)' gaot even 
fanguut nao 't eten gaat even liggen, eon 
uiltje knappen (Db, Np, Dho), Oflopen 
winter bin 'k fanguut gaon op 'a gfaddo 
(Db), fanguut on 't its vafen (Obk), De 
katto rekte 'm even fekker faankuut (Nbk) 
Iangvoer (Nw) et ['1...] 1. hooi e.d. als 
voer, i.t.t. kotvoor zoals meel 
Iangwaarpig z. Jangwaipig 
Iangwacgcn z. faankwaegen 
Iangwagen z. faankwaogon 
langwarpig (verspr.) Ook langwerpig 
(WH, elders spor.), langwaarpig (Nw, 
Pe-Dbl), Iaankwerpig (Bdie), laank-
waarpig (Nw) bn.; -or, -at [laijwarpax 
/ ... I ... wa:r(o)pax/ ... ] 1. langwerpig An do 
faankwaegen zat vaoko ten lange, 
fangweipige ring, daor kon eon aandere 
waegon inhaokt wodden; die zat d'r mit 
eon krammo in (Bu), ten Jangwaipig boek 
(v) 
langwerpig z. fangwarpig 
Iangwielig z. faankwiefig 
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langzaam z. langzem 
langzem Ook laankzem (Np), langzaam 
(spor.) bn., bw.; -er, -st ['lai]sqi, 
... snV1à:ijk ... ... sa:m] 1. traag, niet viug 
veriopend Zak wark gaot mar langzem, 
langzcm eten, Hij wodt langzem mar zeker 
beter (Nbk) 2. zich met geringe sneiheid 
bewegend Thi roe corder badder as 
langzemer (Nbk) 3. in langzem an 
langzaam aan, zonder een zich snel 
wijzigende toestand Hi7 wodt langzem an 
beter (Nbk) 
langzem-an-aktie (spor.) {iaijsrp'anaksi, 

- langzaam-aan-aktie 
langzcmerhaand (verspr.) Ook laank-
zemerlsaand (Np) [ --- smr ... J - (niet veel 
gebruikt) langzamerhand 
Langzwaogcn (Nbk, 5: cost.: 1885) Ook 
Langezwaog (Nbk) et [lai]'swn:g/ 1a(g)o 
sw3:xJ 1. piaatsnaam: Langezwaag (nabij 
Gorredijk) 
lanklief (Dho) ['iak1if] i. in Lutien 
lanklief gezegd tegen, van een lange, 
magere persoon 
lankmoedig z. laankmoedig 
Iankwaegen z. laankwaegen 
lankwagen z. laankwaegen 
lannen z. lanen 
lanteern de; -s; -tien [1antt:rn] 1. bep. 
lamp: lantaarn, waaronder ook: zak-
iantaarn, straatlantaarn, fietslantaarn De 
lanteern is al op (Dho), 1k mos mit do 
lanteern biIochten (Diz), pieterculie in do 
Jan teem doen (Np), do Janteemn opstikkcn 
(Bdie), ...anstikkcn (Bdie), ...andoen 
(Nbk), ...uutdoen (Nbk), Jo moc'n ie mit 
eon lanteem nikon (Np), do wilde Jan teem 
spookachtig iicht dat zich op de hei voor 
zou doen en een roi speelt in een bep. 
voiksverhaal; het effekt zou zijn ontstaan 
door vuurvliegjes (Mun, Obk: j) 
lanteernhaoke (Nw) - iantaarnhaak 
Lanteemnhaoken baj' vroeger overal 
bangen; daor koj' do Janteomn an bangen, 
op 'e stalbaj' we! zoe'n th-ie of viere(Nw) 
lanteernlocht [...'t ... ioxt] -iantaarniicht 
lanteernopsteker z. Janteemnopstikker 
lanteernopstikker Ook lanteernopsieker 
(Spa) - iantaarnopsteker 
lanteernpaoi Ook Ianteernpaole (spor. 
WS) de; -en [...'t...] 1. iantaarnpaai 
(gezegd tegen iemand die met zn lichaam 
het uitzicht belemmert:) Jo bin eon gocie 

lantoernpaol, mar ie schienen niet dour 
(Nw) 
lantcernpaole z. Janteemnpaol 
lanteernpere (Db, Nbk) de; -n [...'t...] 1. 
peervormig brandstofreservoir van een 
lantaarn, met name voor petroleum 
Ianteernpot (Db, Dfo, Dhau, Ma, Ow, bet. 
2: Wol) de; -ten; -tien [lanft:arnpotj 1. 
brandstofreservoir van een lantaarn, vaak 
peervormig, voor petroleum 2. bovenste, 
giazen omhulsei van een lantaarn (Wol) 
lanteren z. laanteren 
lanterfaanter z. Jaanterfaanter 
lanterfanten z. laanterfaanten 
lanterfanter z. Jaanterfaantem 
lantierboom z. Jantietpaol 
lantierpaol (Diz, El, Np, Obk, Spa, Sz) 
Ook lantierspaol (01-Ni), lattierpaol (El, 
Nt, Obk), lattierspaol (s), hangelpaol (Db, 
Pe-Dbi), !iangpaol (Nbk, Ste), tussenpaol 
(Op, Spa), ketierpaol (Dfo), lattierboom 
(Ow), Iawierpaol (Bdie), lantierboom (Bu, 
Sz) 	de; 	-en 	{lan'ti:rp3:o1/ ... rsp... 

hai](g)/harj ... ..tAsI ... /ka't ... /ia't ... / 
ia'wi:ar..i ... ] 1. horizontaai hangende paal 
tussen twee paarden op stai 2. horizontale 
boom op een bekkedani, vóór het hek (Sz) 
Do Jantierpaol van et hokke gingen wi 
over koppiendukelen (Sz) 
Iantierspaol z. Jantierpaol 
lao (Dho) bw. [lo;] i. traag, in t Is i'tat 
eon treuzelkont, etgaot watlao, lao (Dho), 
verder in eon Jan lao een trage vent (Dho) 
laohaand z. laoban 
laobaander z. Jaoban 
laoban (Bdie, Bu, Dhau, Dho, Nt, Obk, 
Op, Pe-Dbi, Wol, n) Oak laban (Nt, 
01-Ni), laobaand (Bu), laobaander (Obk) 
de; -nen, -s ['io:ban/'la: ... ..la:bã:ntl ... ndç] 
1. grote, iompe kerei (Nt, Obk, n), oak: 
grate luie kerel (Bdie) Wat is dat eon 
laoban, the is to beroerd om to waarken 
(Bdie) 2. saaie, suilige persoon (Dho, Nt, 
Pe-Dbl, Wol) Die laoban bangt mar wat 
ammo, d'r zit glen fiat in (Wol) 3. 
onverschillige en dwarse persoon (Bu) 4. 
suiiige en vaak grate bond (Obk) Et is eon 
laoban van eon hand (Obk) 5. (met 
hoofdletter) de bekende bijbelse figuur 
Laban, in verb. (inzake mager, sieeht vee): 
Dat JiektLabans vee wel(0l-NI), ook Dar 
liekt we! on Labans vee (01-Ni), tuug van 
Laoban tuig van Laban (Op) * Lekker, zoo 
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laog - Iaomermaat 

Laoban, on bij tuutte zien mem your ? gat 
(Dhau), . ..zien wiof... (Np) 
laog z. laoge 
laoge Ook laog (bet. 2: Db, 01-NI, bet. 3: 
El, bet. 4: Ld) de, ook et (bet. 2); -n 
['13:go/lo:x] 1. laag (van voorwerpen, van 
bep. stof) eon dikko laoge its (Op), ten 
laoge sni (Ma), eon laoge slagroom (Np), 
ccxi vorkoorde laoge in de grond (Ow), Do 
waeteiputte woddo opzot mit laogen turf 
(Db), D'r moot nog eon laoge bjY op eon 
extra laag, bijv. een laag stenen op een 
muur, of eon laag van wat men op een 
wagen laadt e.& (Dho), Eon voor huj 
wodde in laogen opbouwd (Sz, Obk), zo 
ook Huj leg io mit laogen op ft waegen 
(Np), Ze huilon nog ten mooie laoge buj 
over (Obk), We hobbon nog eon beste 
laoge turf in 't bokke (01-NI), Vroegor 
mosson ze vaoke 's morgens your 't melken 
al eon laoge duskon een laag op do 
dorsvloer (Db), Dat jonk hot can laoge 
rokicen ow do kont (Np), (gekscherend) 1k 
bob glen laoge vet moor op 'a ribbon (Nbk) 
2. geslaeht, soort, aflcomst (van dieren: met 
name van koeien en paarden; ook van 
mensen, met name wat het karakter betreft 
of hot liehamelijk stork, gezond zijn) Van 
dat laoge bin ze allemaol wat grolbonkig 
hebben ze grove botten (Obk), Beppe is 
vuvonnegentig jaor woddon, ze was van 
eon good laog (01-N1),Zc bin van 'tgoeio 
laoge uit een goode familie (Nbk), uut eon 
gocie laoge kommon (Dho, Diz, Ow): Die 
bolle komt uut eon good laoge (Diz), Die 
jonge komt uut eon goeie laoge (Dho), Die 
fokdieron bin van dezeldo laoge (Nbk), Hi 1  
komp uut eon vorkoorde laoge (Bdie) 3. 
pak slaag (Np, Op, Ow, Sz) Hij hot eon 
goeie laoge van zion heft op 'a huud had 
(Op), ...een beste laoge.. (Np, Sz), ten 
flinko laoge klappon (Ow) 4. maat-
schappelijke kiasse (Nbk, Wol) Zo 
kommon wit silo laogen van do bevolking 
(Wol) 5. in Hi7 kroog do voile laoge kreeg 
or volop van langs (Bdie, Ld, Nbk, Wol), 
zo ook 1k bob die kwaojonge as even to 
pakkon newven, 1k bob 'in de voile laoge 
geven (01-Ni) 
laogen (Nt, Sz, Ow, Wol) zw. ww.; ono-
verg.; laogde, het laogd ['lD:gfl] 1. eon laag 
leggen, in lagen leggen op 'o balkon laogen 
(Ow), et huj op 'o waogon laogen (Nt) 

laom (OS, ZW, Dho, Diz, Np, Nw, Op, 
Wol) Ook lam (Diz, Np, Op, Pe-Dbl, Spa, 
Ste, Sz, Wol) et; -er (bij laom: OS, Bdie, 
Dho, Np, Pe-DbI, Wol), -men (bij lain; bij 
laom all, in Db, Diz), -eren (Bdie); 
laompien, lammegien [1:m/lam] 1. jong 
van een schaap As et schaop biy do rain 
west hot, kan at mit ionontwintig weken 
laomorkriegen (Dfo), Dat laompion zuwwe 
opfokken, want do oolde nemt et niet an 
(Ste), eon mooie koppel dattelo Isomer 
(Bdie, Nw), Hiy hot eon best laom kocht 
op 'e maark (Wol), War moe'n die laomor 
doon, zee do koopman wat gaan ze kosten 
(Obk), 't Is good mis mit do lawmen hot 
mislukt(e), het gaat fout (s), (gezegd als 
troetelwoord:) Och mien laompion (Np), 
(bij vergelijking:) Dat kiend is eon dom 
laom, et kan niot mitkommen op schoele 
(Dhau), ...is nog zoe'n laompion onnozel, 
onschuldig (Ow), zo ook 't Is not eon laom 
id. (Diz), (van kinderen of voiwassonen:) 
Zo godregon hour as eon laom onnozel, 
onvolwassen (Dho), (vooral van een kind 
(Nbk, Obk, Spa), ook van een hond of 
paard (Obk):) zo dattel as eon laom, zo 
onneuzel as eon laom (Ow), zo onschuldig 
aspasgoboron laomer (vo), En doe was hi 
zo rustig as ten lainmegien (Sz), Die is zo 
good as eon laom heel goedig, weiwillend 
(Np), (met name van een paard of van 
personen:) zo ma/c as con laom (Bdie, Dfo, 
Nbk, Np) 
laomen (OS, Bdie, Dho, Np, Op, Pe-Dbl) 
Ook lammen (Diz, 01-NI, Spa, Wol) zw 
ww.; onoverg.; laomde, het laomd 
I1'15:rw/'larn:] 1. lammeren Do meerste 
schaopen laomen in do maondon moort en 
april (Op), Et schaop moat mit eon peer 
waken laomen (Obk), Et sobs op wil 
laomen (Ld, Nbk), ...is an 't laomen (Ow), 
...ligt to laomen (Bdie) 
Iaomerbogc (El) de; -n; ...bogien 
[15:mbo:ga] 1. gereedschap om lammeren 
te vangen, in de vorm van een lange stok 
met rondo beugel 
Iaomeri'je (Ow) Ook lammeri'je (Nt) do 
[15:mo'rtja/...'rejo] 1. het lammeren 
Iaomcrkoopman (Obk) Ook lamme-
koopman (Sz) de; -nen, ...koopluden; 
- negien ['1...] 1. koopman van, handelaar 
in lammeren 
laomcrmaat z. laomortnark 
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iaomennark (El, Np, Obk) Ook 
laomennaat (vo), lammennark (Op) [1...] 
- lainmormarkt 
laomcrs (Obk) ['lS:mrs],  in can Jaomcrsc 
b/ti trut, aanstellerige vrouw, hetz. als 
tutteblei (Obk) 
Iaomerstat (Nbk, Ow, Ste, b) Ook 
lammestat (Nt, Spa) de; -ten; -tien 
[15:mçstatPlama ... ] 1. de staart van een lam 
t ICoeperen van peerde-, bonne- en 
Jainmestatten mos verb eudon woddon (Nt), 
Et hatte s/aug bàn as eon Jaomerstat 
bonsde en ging tokeer gelijk de staart van 
een lam (Nbk, Ow, Ste, b), ...as eon 
laomerstattien(Ste), ...as eon lammestattion 
(Spa) 2. (verkl.) bel snot aan iemands neus 
(Ow) eon Jaon,erstattion onder do nouzo 
(Ow) 
iaomertied (OS, Bdio, Np, Pe-Dbl) Ook 
lammenied (Diz, 01-NI, Sz), lanimetied 
(Nt, Spa, Wol) de; -en ['lS:mjtit 
/'lamçtit/'lamo ... ] 1. periode van het lam-
moron Dc Jaomertied komt wear an (Nbk), 
In do Jainmertied is d'r weinik  tied om to 
slaopen (Sz) 
Iaomcrvacht (Db, Pe-Dbl) Ook laonser-
vachte (Edie), lammevacht (Nt), Moms-
yacht (El, Np), lamsvacht (Dho, 01-NI, 
Sz) do; -en; ...vachion ['l ... ] 1. (weinig 
gebruikelijk) lamsvacht 
Iaomervacbte z. Jaomervacbt 
Iaomcrvel (Ma, Nbk) Ook lanimevel (Op), 
lantavel (Spa) et; -len; -legion ['1...! 
'lamofsl/'lamsfsl] 1. lamsvel Do Joerlappe 
was we] van Jaomervel (Nbk) 
laomerweiden (Pe-Dbl) zw. ww.; ono-
verg.; onbep. w. en het laomerweid ['l ... ] 1. 
lammeren laten grazon in eon stuk weiland 
Iaomezocger z. Jammozooger 
Iaompienzoegcr z. lammozoeger 
laompieshri'j (Dfo) ['15:mpis ... ] - lam-
metjespap, z. ook Jammegiesbri 
Iaomsvacht z. laomervacbt 
Iaomuj (Dhau, Ow) do; -jon; -gien 
['15:ntj] 1. ooi die voor het eerst lammort 
laoten st. ww.; overg., bet. 11: all. 
onoverg., ook onoverg. in bet. 3; het laoten 
['lo:ot;] 1. een ander niet verhinderen om 
jets to doen 'k Lout him eerst ccv piepion 
tebaic opstikken (b), 1k Juut jim now mar 
espraoten/ (p), hive an It woord laoten do 
kans geven hot woord to nemen, laten 
vortellen, ook inzake een figuur in eon 

vorhaal, verslag e.d. die sprokend wordt 
opgovoerd (Nbk, b), Zi3i /uut mijniet an 
woord kommen (p), Laot him now mar 
gewodden, biy dot et vanzo/s we] eon keer 
(Nbk), We /ani mar niet a//es gowodden 
laoten (p, Nbk), Laot de boeren mar 
dösken (b), Hi5 kay him gaon laoten zn 
gang laten gaan, de vrije hand goven, ook 
wel inzako eon paard dat zich gemakkolijk 
Iaat loidon zodat men het niet erg strak 
hoeft to houden (Dho, Nbk), Die kiender 
bin nog zojong, ie kun ze nag niet zomar 
gaon laoten ovoral naar toe laten gaan 
(Nbk), Laot bith now mar, iene zion gang 
gaon laoten 2. toegang verschaffen, 
binnonlaten Laot ie do bond d'r weer even 
in? Nbk), Daor is ieno bi3i do daiwa, zak 
'm d'r oven in laoten? (Diz) 3. niet 
inhouden, niet boletten to ontsnappon een 
wiend laoten (Nbk, Obk), eon sebeet... Id. 
(Nbk, Obk), iene gaon laoten id. (Nbk), 
eon boor laoten, Ikhob d'rbio/ wat traonen 
emma laoten (Nw), (onoverg.) As otpeerd 
willig was, dan mos et eerst laoten (dan 
gong d'r wat vochtikbied uut zion zegel) on 
Jan kon et naor do bingst (Obk), (bij 
koeion:) b/oodlaoten bloed uitschoidon: nI. 
na niet drachtig te zijn goworden (Diz, Np, 
Nt, Spa, Sz): Die koe bet ho/s west en now 
fat bij blood (Np), Die koe bet bo/lik  west, 
want bi ]at b/oed (Diz) 4. aderlaten 
(verspr. WS noord. van de Lende, b: Im) 
Veur et laoten van yea wodde eon 
/aotmossion of v/iom bniukt adorlaten 
(Op), Do veearts bet do koe laoten (Spa), 
Vroegor woddon de moonsken at laoten 
(Np), Hij bet mit at striokge/dscbrieven de 
Jeste tied nogal as eon baste a odor Jaoton 
moeton flunk verlies moeten lijdon (Op) 5. 
niet van eon bep. plaats, uit eon bop. 
situatio halen, eon bep. hoodanigheid niet 
verandoren do potto op /aoten niet 
afnemen, bijv. bij hot eten, de /aampe op 
laoten laten branden, We laoten at mar 
zoas at is, . .. your wat at is, Et is mi5 zo 
we] goad gonoeg, ik Jaot ot zo (Nbk), Et 
Jat him koo/d onberoord, Die draank moej' 
staon laoten, daor konit niks gien goods 
van oral blijvon (Dfo), Hij/at 'vi niet op S 
kop zitten (alg., Sz), at d'r (niot) bij 
/aoten, et d'r (niet) biy zitton laoten, et 
(niet) /aoten bij (...,k Disso keer laot ik et 
bi eon waorscbouwing, de vo/gondo keor 
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wodt at can bokeuring (Nbk), at b/auw-
b/auw /aoton, Dat mooJ' mar lauw lauw 
/aoton or niet verder op ingaan, er niet 
moor over praton (Np), buton boscbouwing 
laoton (vorspr.), do boal de boa! /aoten 
Nbk, Dhau), Et /aoten vow-  wat at is 

(Nbk), Hi)' lat a/los slingoron (Nbk, Np) 6. 
achterwege doen blijvon, nalaten, ophou-
den met ZuJ' dat s/otionspringon now as 
Jaoton, want dan krieJ'natto bienen (Obk), 
1k mag hour graog as p/aogon, dat kan 'k 
niot /aoton (Nbk, Spa, Op),  Dat kuJ' mar 
betor laoton! doe dat nou niet (Ow), Wiy' 
dat wa/oslaoton?id. (Nbk, Dho), Vow-  dc 
moons/con hooven Jim at nict to /aotcn 
jullio hoeven hot niet na to laten om wat de 
mensen orvan vindon (b), etsoboonmaeken 
/aoton het sohoonmakon nalaten (Obk), Jo 
moo'n doon waJ' niot /aotcn kunnon, Laot 
mar hot hoeft niet meet, Laot mar zitten 
Id., ook: reageer maar niet meet op m'n 
opmerking, hot hooft al niet meer e.d., at 
doen on /aoton van do moons/can hetgeon 
do monsen wol on niet doon (b), As zo mar 
in hour doon on /aoton binnen zoas io dat 
west binnon in hun gowone doon (b), In 
Zion hide doon an /aoton is 't con roegord 
(Np) 7. afstaan, aan eon andor overiaten: 
togon betaling, voor eon bop. prijs Vour die 
pries kan 'k at an Jow /aoten, aandors gaot 
at mar over (Op), 1k wo/ de vrouw gracg 
wat layton, zee do bakkiosma.n a/tied 
achtorlaten door verkoop (Db), I/clout him 
die koo veur dat geld hij kon die koo voor 
die bop, uitoindolijke prijs van me krijgon 
(Ma, Ow, Bu), zo ook Do koopman bet at 
boost vow- die pries layton, mar ot is mi)' 
nog tovu/e (Dho, Ld, Ma, Ow, Obk), Th3i 
hot go/ok krogon, zo hobbon 't hem /aoton 
verkocht voor do dosbetreffondo prijs 
(Wol), Laot mar gezogd inzake wissoigeld 
of betaiing die men achtorwoge kan laton, 
Laot mar zitten id.: Dat /cost ni/cs hear, /aot 
mar zitten (b) 8. bij eon vortrok 
achtorlaten, niet meonomon I/c hob do bond 
zo/ango in otbokko /aoton (Nbk), Jo moo'n 
wat so/cu urdor mi)'on, want Je /aoten 
al/omaolkaznmon (01-N!) 9 niet ontnomon 
Want God woes do means/con elk hour 
p/a/c, mar mi)' Jeut hi)' do il/uslo (ba), iono 
do vno baand laoton (Nbk) 10. opborgen, 
op eon bop. plaats doen zijn WaorboJ' dat 
too/i /aoton, Hi)' kan eon protte op, in 

woten niet waor hi)' at /at Q' Nbk) 11. 
loswoken, loslaten: inzako kieverige 
substantie (Bdio, Dhau, Dho, Np, Obk, 
Ow, Sz) Bi)' It spitton van kliomske grond, 
dan wil de grond op 'a schoppo niot /aoton 
(Obk), Do ho//a wo/ niot /aoten ni. nit eon 
bus (Bdio), Dc koekepanno wil niot /aoten 
(Dhau), Et doog wil niot van do /opo/ 
/aotan (Np), Et rol/ogien van do voon-
mosiono wil niot /aoton (Sz) 12. (samon 
met eon onbep. w.) dulden (dat lets 
gebourt, in eon bep. hoodanigheid, situatie 
goraakt of blijft) Jo layton me toch niot 
va/on?(Nbk, Np), ook fig.: ik bhjf toch in 
jo gunst, we gaan toch samen door, je biijft 
me toch helpen (Np, Nbk), Do thee niot 
koo/d wodden Jaoton, hour! (v), Zovoor 
moo'n wi)' at vanzols niot kommen /aoton 
(b), Too L., /aotJo niotnugen, drink as uut 
wacht niet tot we j e ertoo uitnodigon, drink 
Jo kopje (o.d.) bog (b), Laot oons van dat 
ge/ova b/ia/con doon (.) sta ons too dat wij 
( ... ) (b), Eon ma/c peerd ht 'in good 
hantoron laat zich gemakkolijk loiden 
(Nbk, Obk, 01-NI, Wo!), Dat poord wil 
him wo/ /oiden /aoton (Spa, Ow), Die 
pinko /at him goad mo//con zondor 
problemen (Op), Mit dit koo/do wear /at 
snot him /okkorsmaoken (Dhau), Zo /aoton 
do bool mar wi)'cn zo baton allos maar op 
z'n boboop (Ld), Th) wo/ at anseheuten 
wild niet ommokommon /aoten (J), I/c /aot 
mi)' niet omm a/cop on (b), 't gebouron 
/aoton, et gowoddon /aoton jets op z'n 
beloop laton, iono gewoddon laoton iomand 
z'n gang laton gaan, met rust baton, oven 
/aoton boti)'on op z'n boloop laton (Edie), 
ook even /aoten bodi7jon it (Bdie), wat 
/opon /aoten, iono stikicen /aoton iomand 
niet meet helpon met wat was afgosprokon, 
nooit moor opzookon, nooit moor kontakt 
zookon met hem/haar, in het bijzondor van 
eon vorkoring: Zo is naor de stad gaon on 
hot die gooie boorezoune stilckon laoton 
(Nbk), (van vorkoring:) eon maogion/Jonge 
zitten /aoton (Nbk), Jo wat wiesmaekon 
/aoton, 1k bob ma vorto//on /aoton dat (..), 
Hi)' /at him ni/cs zoggon roagoert op olko 
verba!e aanval (Nbk), Dat lout hi)' 'in niet 
zaggan (Nbk), Laot staon (..) om maar 
niet to sprekon van (Nbk) 13. doon 
gobouren, ervoor zorgen, makon dat 
iemand of iets eon bep. handeling doot 
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Wij iaoten de stoolen matton (Dhau), Die 
Jouton Jo inoorstal wol vulon daj' de 
njindore weron (v), Laot mij arbeider bij  
jow woddon (b), 1k moot de stoeto nog 
even Jaoten riozen (Ste), As 't even kan, 
Jaoton zo hear 'novrouw' numon (b), Hi5 
lout or met zo gauw blioken ), Hi9 lout 
Zion gedaachten d'r over gaon (Nbk), Jo 
ogoti gaon iaoton over ( .. ) (Nbk), Dat 
moej' hour we] even woten /aoten (Nbk) 
14. (hulpww.) doen om het wenselijk zijn 
Lao'wo toch nooit vorgoten (.) (Nbk), 
Laoton we daornict over pra oten ), Kom, 
Iao'we in buus gaon (p), Laot oons bidden 
(..) (1), Laot die mar op himzels passon 
waar bemoeit hij zich moe, hij kan beter 
op zichzelf letten (b), Laot 'm mar baster, 
(Nbk), ...stikkon (Nbk) ed. 15. (hulpww.) 
mogelijk zijn Laot him mar wozon zo hi 
is, disso koer bet bij toch een goeio daod 
daon (Nbk), Laot dat soul dan mar wozen 
war etis, d'rgaotmi toch niksbovon (.) 
(b) 16. (hulpww.) een verrassende 
gebeurtenis of bijkomstigheid vormen 
(Nbk) my vertoido eon mooi vorbaei over 
die plaanton, on /aot 1k now b-ok zokken in 
mien tuun bobber, (Nbk) 
Iaotmes (Dhau, El, Nt, Op, Pe-Dbl, k: Ste) 
- laatmes Vour et Jaoten [aderlaten] van 
vee woddc eon Jaotmessien bruukt (Op), 
Len Jaotmos was good scharp; d'r woddo 
even can schram mit maokt op 'e buud, dat 
gebeurde ok woi mit de katteziekte, dan 
mos to een stokkien van oor hebben 
(Dhau) 
Iaotvlim (Bdie) do; -men; -megien 
['loal±lim] 1. laatmes Do Jaotvlim wodde 
dear do boeron zoll gebruukt (Bdie) 
lap Z. lappe 
Iapkepoep z. Jappiespoop 
Laplaander 1(1) do; -s; -tien [lapla:ndr] 
1. Laplander, Lap 
laplaander II (Nbk) de; -s ['1...] 1. slam-
pamper 
Laplaans (I) bn. ['laplã:s] 1. Laplands 
lapmiddel (Nbk) - lapmiddel 
lappe (bet. 1-12, bet. 13: Dho, Np, Op, 
Ste, bet. 14: spor.) Ook lap (bet. 14, bet. 
13: 05, Bdie, Diz, Pe-Dbl, WH) de; 
lappen; lappien [Iap/1ap] 1. lap doek, stof 
Ze kocbt eon goeio Jappo nI. om lets nit to 
maken, bijv. eon jurk (b), vandaar eon 
Jappo kotoon, oen Jappejurkegoed (Dhau), 

't Is mar eon daogeiiks Jappien good heel 
gewone stof (Dhau), Dat is eon aorigo 
lappe, daor kan rojaal een jurk rn.zt een 
flinke lap stof (Op), Op 'e mark hi)' 
vourdelil togen eon lappe an/open (Obk), 
eon schoon Jappien om de vingers doen, 1k 
moot de eulie even pollen, bej' ok eon 
Jappion? (Nit), Ze gooien de Jappen bij 
mekeer ze gaan trouwen (Ma) 2. lap(je) 
om gat of scheur to dichten 'k Heb eon 
nio Jappo in do brook zet (Diz), Hij bet 
oen Jappo op 'e knife (Ma) een lappe op 'e 
rok hebben als ongetrouwde vrouw een 
kind hebben of krijgen, eon onecht kind 
hebben of krijgen (OS, Bu, Np, Op, Ste, 
Sz, Wol), ook ...an do rok... id. (Nbk), 

op 'o brook hebben Id. (b), ook van eon 
jongeman: Die jonge hot eon lappe op 'o 
brook (Obk), (van een vrouw:) Die bet vast 
con Jappo op 'a rok or is iets moe, gozegd 
bijv. van een jonge vrouw die met een 
oudere man samenwoont: ze zal eorder wel 
eon kind hebben gehad of or is anderszins 
jets moo dat verborgen blijft (Bu) 3. stuk 
stof of doek dat men ergons afscheurt, 
uitscheurt, flard 1k sebeurde con hole Jappe 
uut mien jurk (Sz), Do Jappen bangon d'r 
bij (Nbk), Do vrouw hulp mit op or bedriol 
vaoko as man ussion- van- a/los en duvols-
toejaeger; kloino boeren bongon d'r a/tied 
war as con lappe bij an waren or wel bij 
maar telden niet erg mee (Ow) 4. (my.) 
manufakturen (01-NI) Buurman han delt in 
Jappen (01-NI) 5. waslap e.d. (Op) 6. 
(vaak verkl.) briefje papiergeld, veelal van 
duizend of honderd .1Q7 bet vorscbeidon 
Jappen van duzond (Np), Et is gien Jappion 
van honderd weord (El), Hij gooido con 
paor Jappen geld op 'e taolel (Wol), Hi7 
gooido eon lappe van duzond op 'o taofol 
(Op), vandaar Ze bobber, d'r eon bosto 
lappe your had veel geld (Dho) 7. op eon 
lappe in bet. 1 gelijkend dun stuk van 
allerlei stoffen Do Jappen bangen d'r bij 
nI. inzake behang (Nbk), MY had bàn zo 
scha old, do Jappen vol hongon d'r biy 
(Nbk), oen lappe vlois, (schertsend gezegd 
wannoer iemand zn tong uitsteekt:) War 
een movie lappe! (Nit) S. groot stuk tekst 
Et is eon hide Jappo wodden, dat stok over 
jow in do kraante (Nbk), MoeJ' die hielo 
lappe nog naokiokon?(Nbk) 9. stuk grond 
Biy dat huus is nog oen mooic Jappo grond 
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(alg., Db), con fluke lappe grand scheuren 
(Op, Ste), eon mooio lappe netuur (v), ccii 
besto lappe grond (Nbk, Nt), 't Is eon hiele 
lappe tuun (Diz, Nt, El), Hij bet eon grote 
lappe heido anmackt (Ld), 't Was ccii hole 
lappe laand to hooien (Wol, Sz), Hi5i hot 
eon hick lappe knollen (Nbk) 10. donkere 
bui, flunk dek van regenwolken, veelal: 
dreigende onweersbui (Db, Dhau, Dho, 
Diz, El, Ld, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbl) Daorin 'tzuden daorzit weer ccii 
thkke lappe (Obk), D'r zit eon zwatte lappe 
an do locht (Dhau), zo oak D'r zitten 
aorige zwatte lappen an dc lucht(Spa), D'r 
kwam eon smerigo lappe an (Ow), D'r 
,kwam con hide lappe an driovon (El), 't Is 
weer zo donkor, d'r komt weer con besto 
lappe an (Diz), D'r hangt ccii maYo lappe 
(Nbk, Pe-Dbl, Ma), ...ocn raerc lappe 
(Bdie) 11. onbetrouwbare figuur, vent van 
niks (Bdie, Op) 1k vione him eon vent van 
niks, et is your mi5 gowoon eon lappe 
(Bdie, Op) 12. vent die veel zuipt, zatlap 
(Dho), in 't Is ccii lappe van een kere] 
(Dho) 13. k!ap (OS, verspr. WS) AJ' niet 
oppasson, za'kje eon lappe geven (Dho), 
Aj'me da t flikken is 't met best, dankrioj' 
con lap your do kont (Dhau), .. .00n lap om 
do oren (Obk), ...dan za'k Jo con lappe 
vorkopen (Dhau, Op), Jo kim wel eon lappe 
kriegen! (Np), ...an do kop kriogon (Db), 
ione eon lap an do bekgovon (Ma), ...an do 
kop govon (El, Ma, Ow, Spa, Sz), lone con 
lappe am do oron geven (Ste) 14. in lap 
am leer om het even (Spa), oak: met 
gelijke munt terugbetaald (alg.), gezegd 
bijv. wanneer iemand een kiap krijgt en 
meteen terugslaat (Ste), het laatste oak in 
Die paor kleunejongon kon hi we] an, mar 
doe ok die starko korel him d'r mit 
bomujdc, kroeg hi5 lap om leer (Db, Dfo, 
El, Np, Obk, Pe-Dbl, Sz, Op) en Hiy hat 
'm lappe am leer geven (Ow, Nbk) 15. in 
(argons mit) op 'e lappen kommen (met 
jets) to voorschijn komen, met jets op de 
proppen komen, jets te berde brengen Doe 
ethaost oflopen was, kwam hi d'rnog eon 
koor mit op 'e lappon (Nbk), Kom es op '0 

lappen kom ervoor uit, zeg het maar (b), 
Kom d'r mar mit op 'o lappon vertel het 
maar, oak: last het maar zien (be: Nw; El), 
Hij kwam d'r nuver mit op 'o lappon 
bracht het raar naar voren (Diz), Kom d'r  

mar (os) mit op 'e lappen biecht maar eens 
OP, zeg maar eens wat er nu eigen!ijk is, 
kam ermee voor de dag, last bet nu maar 
eens zien (Bu, El, Np, Ma, bo: Nw), Daor 
kon hi we] mit op 'e lappon kommen dat 
had hij wel kunnen zeggen, dat kon hij wel 
zeggen, oak: daarmee - bijv.: met die 
vriendin - kon hij zich wel vertonen, hij 
hoefde zich niet bep. voor haar to schamen 
(Spa, Ld), zo oak Mit die moidkuj' we] op 
'e lappon kommen (Nt), Nao do bcvridung 
konnen allo ondordukers weer op 'o lappen 
kommen (Op), Th3 komt 's morgens nict 
vroeg op 'o lappen (Wol), Dat vrommos 
komt nooit op 'e lappen, dat is wel zoo'n 
huusbonno (Obk), Mit die ooldo maantol 
kuJ'nictmocr op 'o lappon kommen (Obk), 
waarnaast Hiy komt notties op 'e lappon 
goed gewassen en net gek!eed (Dho, Ma), 
Hi7 kan we] op 'e lappon kommon hij kan 
geed bet woord voeren, zn woordje doen 
(El), D'r kwam biel wat op 'o lappon or 
werd veel verteld, oak: veel to voorschjjn 
gebracht, gehaald (El, Nbk), Daor kwam 
oonzo poos mit vuufJongon op 'e lappen 
(O!-Nl), Th) is aorig op 'e lappen kommon 
in goeden doen geraakt (Np), Die komt 
weer op 'o lappon wordt weer beter, knapt 
Rink op, begint or weer beter uit to zien 
(Ste), Die komt ok nag niet gauw op 'o 
lappen is flunk ziek geweest en sterkt niet 
v!ot aan, doet bep. nag niet volop weer 
mee (Ste), Dat poord komt best op 'o 
lappon doet bet good: met name inzake 
lopen, draven (Wol), D'r was eon macbt 
yolk op 'o lappon naar jets toe gekomen, 
op de been (b) 16. extra rondje werpen bij 
het spel nuwideron (Nw) Jedor gooit oorst 
ion of twie nuunders, on dan gooion zo 
twio lappen (Nw) 17. (my.) in Zo bobben 
do lappon bij mekoerlogd geld bij elkaar 
gedaan, zodat ze samen over een bep. 
bedrag beschikten (Dfo) * Lap om 
leor/Kriog io mij dan kriog 'Ic jow weer 
(Dfo) 
Iappebaankien (Obk) et; ...baankies ['1...] 
1. kistje met o.m. lappen voor het 
verstellen van kieding, tevens gebruikt als 
zitp!aats voor kinderen 
lappebak (Dho, Nbk, Np, Nw, Ste) de; 
-ken ['lapobak] 1. bak waarin de 
overgebleven lappen kwamen, die n!. bij 
verste!werk nog wel eens van pas konden 

-49- 



lappeballe - Iapperi'je 

komen (Dho, Nbk, Np, Nw, Ste), Kick mar 
even in do lappebak (Ste), Hif is n/ct good, 
b/f zit in do lappebak is ziek (Nw) 2. bed 
(Np) We ni/can do lappebak op we gaan 
naar bed (Np), We moe'n in do lappebak 
(Np) 
Iappeballe (verspr.) Oak lappiesballe (Diz, 
El, Ld, Nt) de; -n; -gien [1...] 1. kleine bal 
ter grootte van een kaatsbal, van lappen 
gemaakt 
lappedeken (Dhau, Dfo, Ma, Np, Obk, Op, 
Ow, Pe- Dbl, Sz) Oak lappiesdeken (bet. 1: 
Db, Diz, El, Ld, Nt, Spa, Ste, Wol), 
lappendeken (Bdie, Dho, El, Nbk, Np, 
01-NI) de; -s; -tien ['lap ... ..lapiz ... / 
'lapip ... ] 1. deken geniaakt van kleine 
lapjes 2. (fig.) bent geheel van iets (spar.) 
lappejood z. lappiesfcod 
Iappekoopman z. Jappieskoopmaii 
iappekorf (01-NI) ['lapo ... ] 1. in In de 
lappckorf zitten in de lappenmand zitten, 
ziek zijn (01-N!) 
Iappemaand z. lappomaando 
lappernaande (Nbk, Pe-Dbl, Spa) Oak 
iappe,naand (Nbk), iappemand(e) (Sz) de 
['1...] 1. in in do lappemaand zitten ziek 
zijn, met problemen kampen en daardaar 
niet aan her work zijn, enigszins 
averspannen zijn H/f zit eon bet/en in do 
lappemande, h/f bet or n/ct beloznaol vow 
eenkander (Sz), oak in do /appemaando 
kommen ziek warden (Pe-Dbl) 
lappemand(e) z. lappemaand 
lappen zw. ww.; averg., anoverg.; lapte, 
hat lapt ['lapqi] 1. herstellen door lappen in 
of op jets to zetten, verstellen 1k gao do 
hole middag zitten to lappen (Np), 1k Jaot 
mien banen a/tied dew-  do fietsmaoker 
lappen, en mien scho en en b/f do 
schoemacker (Db), Do scboomaoker Japte 
vrocgor do schoenen op dc /cost (Obk), eon 
baand i'appen nI. een fietsband (Nbk, 
01-Ni) 2. (averg.) over eikaar leggen van 
planken (bij potdekselen) (Obk) ScbaoJen 
bin onkaanto plaanken, zo wo'n bniakt 
year kiopebokken en ze wo 'xi eon 
centimeter of vufe over me/core bonne Japt 
(Obk) 3. (averg.) jets leveren, klaarspelen 
H/f hot or korwoigien gauw lapt (Ld), Thy 
kon or bandig lappen om eon acre van do 
stool te praoton, om dr zels op zitten to 
gaon (Op), ci b/rn lappen het leveren, 
kiaarspelen: Hoc lapt h/f 'm dat, om in eon 

are naor Liwwadden to fiotsen (01-N!), 1k 
snap nog niot hoe bif or him ]apt her (Diz, 
Dat bet thf weer moo/ /apt, wear do carsto 
pr/es (Db), (/one) we lappen iemand erin 
laten lapen, een streak leveren: Ikmoct die 
man nog es onder do scbero bebben, mar 
Bc weer niet boo /1- ci him lappen moot 
(Obk), Dat lap /e mif n/ed je waagt het 
niet dat to daen (Nbk), zo oak We moo'n 
zo oten, Jo lappen et n/ct daj' nog votgaon 
(Diz), Dat moo,!' n/ct weer Jappen, dan 
kr/of' een drifor om do oren (Obk), Dat 
moo,!' now gien tw/o koer lappen (01-NI, 
Ld), Lap dat nog as; dan kuf' van ni/f can 
Rink pat op 'c baud kr/egon (Db), (van 
iets dat door do spreker wordt afgewezen:) 
As b/f ci lappen kon, doe h/f et min of 
meer stiekem voor elkaar kon krijgen 
(Nbk) 4. van geld: bijeen leggen, bijeen 
brengen (alg.), oak: lappen bij kaarten 
(01-NI), We bobben or gold b/f mokeor 
lapt, on kim now et buusraod kopen (Ld, 
Dhau), Even lapponfonges,  dan zuwwc 'in 
een fru/tmaa.nde sturen (Wol), zo oak As 
we daor henna wi/len, moe'n we mar 
/appcn (Spa), As do baos vot was, kon et 
yolk vrooger we! es lappen, om wat draant 
to kopen (Obk), ...geld Jappon... (Pe- DbI), 
Zuwwomar/appen your eon ront/on?(Diz) 
5. (overg.) toevoegen: aan een verhaal, 
een opsomming, aan de prijs die men 
betaalt (Db, 1Db) Die man kan mooi 
vorte//en, b/f lapt d'r zo now en dan wat 
bij (Dfo), Dc anklaoger /apto d'r nog b/al 
war dingon b/f an (Db), Vroeger kof' bif 
vorkopings tussentieds verb ogen, on dan 
wodde d'r wel zcgd. 'D'r is nog gauw war 
bij lap! (Dfa) 6. in bij niokeer lappen 
(Nbk, Nw): een jangen en een meisje 
proberen met eikaar te doen trouwen (door 
de ouders, waarbij men erop let dat beider 
finaneiele situatie angeveer ge!ijk is, 
zadat het past) (Nw) 7. in iena d'r bif 
lappen erbij lappen, vooral: verraden door 
aan to geven (verspr.): Die jonge foist 
a/tied zonder //cbt, mar /k za/ hum d'r wo-
es even bij /appon (Sz) 8. in anje /eorze 
/appcn: I/if trok h/rn d'r n/ks van an, h/f 
lapto gewoon al/es an zion leorze (Ld) 
lappendeken z. lappodeken 
lappepoep z. lapp/espoep 
lapperi'je de; -n [iapo'r..., z. -i'je] i. slap, 
slecht in eikaar zittend jets: daardat het 
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vaak gelapt, mooizaam hersteld is enz., 
vandaar oak: knoeiwerk Wat con Iapperie 
mit die oolde Jotterfappe (Dfo), Die oolde 
ficts wodt staorigan con fapperie, Ye kun 
beter con niie kopon (Obk), Ze baddon et 
schuw-tion botcr ofbrekcn kund, want at 
bfift ccv Jappori5e (Ld), As ccv buwefik 
weer Jicmd wodt, dan is dat meerstal eon 
law crie (01-Ni) 2. gereedsehap waarmee 
men fietsbanden lapt (Nbk) 
lapperig (Dho, Op. Spa) bn.; -er, -st 
['laporox, ...pçox] 1. zichtbaar to vaak 
versteid, geheel of deels nit Iapwerk 
bestaand Dan wodt at zoa'n lapperike  boo! 
(Oho), Die brook wi'k that meer dragon, 
die is miy youl to fapperig (Spa, Op) 
lappespul (Dfo, Nbk, Obk) et ['lapospAl] 
1. stat in principe bestemd voor kieding, 
lakens e.d. en bestaande nit één of moor 
lappen Heit mackte we! eon Jijs vow- oons, 
mit eon ho often kop; at ondoraondo was 
van lappespul (Dfo), 
Jappestaele (Bu, Nbk) do; -n; ...staeltien 
['iapastc:io] 1. elk der stalen lappen die 
men getoond krijgt am evt. van die bep. 
stat to kapen Vrocger kwaznrnan zo fangs 
mit eon koffer mit Jappestaclen; dan koj' 
bestcllen on dan broch ten ze lacter dc 
fappon (flu) 
lappeverkoper z. Jappicskoopman 
lappien et; lappies ['lapin] 1. kieino lappo 
in div. bet., z. aidaar 2. in ieno vein- or 
lappion ho!en: Die jongo was niet zo 
snugger, hij wodde aaltiod vow- 't fappien 
hul!cn (Pe-Dbl) 3. (my.) manufakturen (z. 
oak lappe) MY ston mit lappies op de 
mark (Diz), H kwam a/tied mit zion koffor 
mit Jappios langcs (Wa I), K. gong vroegor 
mit fappies biy do dew-en langes (Op), in 
Jappies doen (Nt), Th7 Joup vroogor mit 
lappies (Dho, Ma), ..mit lappies NY do 
dow-c (Ld), ..bi5 do wag (El, Ow) 4. in ? 
veur et fappien hebben voor do wind (lett.) 
(Obk) As we It dan woerommo mooi yew-  
't lappion bobben, zullen we dan as oven 
(..) (Obk) 
lappiesballe Z. lappoballe 
Jappiesdeken Z. lappodeken 
tappiesjeudc z. Jappicsjood 
Iappiesjood Oak lappejood (Np, Sz), 
lappiesjeude (Dfo) - manufakturier, ook 
als venter (soms: met do gedachte aan eon 
joodse afkomst) 

lappieskatte (Bdie, Db, El, Nbk, Np) - 
lapj eskat 
lappieskerel (Dfo, Di; Np, Spa, Sz) do; 
-s; -tion ['1...] 1. reizend manufakturier Do 
lappicskerclkomt twiekeer in 'tjaor(Diz) 
Iappieskoopnian (verspr. OS, Bdie, flu, 
Dho, Nt, Ste, b) Ook lappekoopman 
(Pe-Dbl), lappeverkoper (Pe-Dbl), lap-
piessnan (Bdie, El, Nbk, bo: Nw), lappies-
verkoper (s) do; -nen, ...koaplu(den); 
-negion ['1...] 1. manufakturier (veelal 
reizend of met eon kraam op do markt) 'k 
Mos con ni5 paJckien bebben, en do 
lappieskoopman kwain nit twia anzetten, 
eon bruun en oen blauw (b) 
Iappieskraom do; -en; -pien ['1...] 1. 
kraam op do markt: van eon manufakturier 
Iappiesmaark z. lappiesmark 
Iappiesmaat z. fappiesmark 
lappiesman z. fappioskoopman 
lappiesmark (Db, Dhau, Diz, El, Ld, Ma, 
Np, Ow, Spa) Ook lappiesmaark (Bdie, 
Dho, Nt, Op, Pe-Dbl), lappiesmaat (Ow) 
do; -en ['1...] 1. markt waarop vooral 
manufakturen warden vorkocht 
lappiespoep Ook lappepoep (Sz), lapke-
poep (Nbk) do; -en ['lapispu:p (Nbk, Obk), 
...pup (Ste)/'lapo ... /'lapka ... ] 1. venter die 
langs do boorderijen en huizen trok met 
stoffen voor kleding etc., nit Duitsland 
afkomstig 
lappiespoes (Nt) - lapjeskat 
Iapplesverkoper z. lappioskoopman 
Iappieswinkel (Ow) do; -5; -tien ['1...] 1. 
zaak waar men vooral lappen stat verkoopt 
(Ow) 
Laps (1) - Laps 
Iapvrouw (Dhau) do; -on; -gien ['lap...] 1. 
vrouw die do kieren wast en vorsteit van 
do knecht 
Iapwaark z. lapwark 
lapwark Oak lapwaark (Bdie, Pe-Dbl), 
lapwerk (WH) et ['1...] 1. iapwerk Et was 
lapwark om dat oolde buus op to knappen 
(Obk), Lap wark nemt can protte tied, i 
kun soms vloggor niy maeken (Ow), As do 
timmerman zien waark niet good daon hot, 
dan hat hij d'r lapwark van maokt (Wol) 
Iapwerk z. lapwark 
Iapzak (Db, Dfo, Ma) do; -ken; -kion 
['lapsak] 1. onbotrauwbare persaon Dat 
was een lapzalc, daorkoj'niks op an (Dfo) 
Iapzwaans (Obk, 01-NI, Pe-DbI, Ste, 



Iapzwaanser - last 

Wol) Ook lapzwaanser (Np), lapzwans 
(OS, Dho, Dii, Si), lapzwanser (El) de; 
...zwaansen; -len ['lapswâ:sr)/ ... swans(r)] 
1. lapzwans Et bin daor van die 
lapzwanzcn (Nbk) 
lapzwaanscr z. lapzwaans 
lapzwans z. lapzwaans 
lapzwanser z. lapzwaans 
lane ['ia:rfl - lane: laniekoek 't Is 
allomaole lark wat liij zegt (Si), Waj'mc 
daor vertellen is klaore lade (01-Ni) 
lariekoek (verspr.) Fiarikuki - iariekoek 
Da's lariekoek, dat mack Ic mij nifl wies 
(Db), 0th, kraam niet zoo  larickoek uu4 
man (Spa) 
lariekool (El) de p1...] 1. kletspnaatjes, 
lariekoek 
lanienat (Nw, Si, Wol) et ['larinat] 1. 
slechte koffie 2. waterige soep (Wol) 
laniks (Nbk, fp) Ook lark (fp), fork (Nbk) 
de; -en; - len ['la:nksl'lar(a)k/lor(a)kl 1. 
lorkeboom, laniks 
lanikshoolt (Nbk) - larikshout 
lark z. lariks 
lanve ['larwa, ...vo - larve, larf Do 
kouninginno Iogt cigies en dat wo 'n larvon 
of poppen (bs), Dat koolmesien voert de 
jonkios mit larvon (Dho), Dc larva van do 
donnoschoordcr is can bosplaoge (Ow) 
larvekniepen (Db) de; -s ['1...] 1. heti. ais 
moipoodcknicper, z. aidaar 
las Ook lasso (Dho, Dii, Nw, Wol) de; 
-sen; -sien Ulas(o)]  1. las tussen twee 
metalen delen, ook: houtlas Do stango van 
do fiats zat con las in (Ld), As con iezcrcn 
stacve vorlcngd wodden moot, moat d'r con 
las in (Obk), Alias wodt wear mit con las 
d'r tussen maekt(Sz), con lasso in de draod 
(Bdie), can las in de balke (Op, Ma), ...in 
do sticle (Nw), con las in at hoolt di. ook 
d.m.v. pen-en-gatverbinding (Nt), ...in at 
kezion (Ld, Nw), ...in at kezion zotton 
(Dho), ...an et kozion nl. door het kozijn 
scheef af to zagen en en een scheef 
gezaagd stuk tegenaan to zetten (Nw), Die 
lasso is losgaon (Wol), In de drachtplaeten 
van do bionton zit can las in nI. een bep. 
houtverbinding door steeds dieper weg-
genomen stukken (in een vorm die aan de 
treden van een trap doet denken) (Obk) 2. 
steunder onder gebroken of losse stukken 
hout in de vorm van een balk e.d., 
verbinding van gebroken of stukken hout 

doordat or een balk, twee pianken aan 
weerskanten etc. tegenaan zijn geklemd 't 
Jenspan is kepo4 we hobben dfr eon lasso 
omma daon (Dho), As d'r con stoic kepot 
is, wodt d'r we] as can las op zet (Si), can 
las op do doure slaon (Ow), It Kezion is 
kopot, d'r moct een lasso an (Dii) 
lasagne (spot.) [la'sâpj] - lasagne 
lasapperaat z. lasapporaot 
lasapperaot (Nbk) Ook lasapperaat (Nbk) 
- lasapparaat 
lasbrille - lasbril 
lasdraod - lasdraad 
laser (spot.) ['li:zj] - laser(straling) 
laserpninter (spor.) UI ... ] - laserpninter 
laserstnaol (I) ['I...] - laserstraal 
laskursus (Si) de; -son; -sien ['ias ... ] 1. 
kursus waar men metaal leert lassen 
lasnaod (i) - lasnaad 
laspunt (1) - laspunt 
lasse Z. las 
lassen iv.'. ww.; overg.; laste, het last 
['Iasi} 1. door een las(so) verbinden, ook: 
door een houtlas Die piopen rnoe'n we nog 
an mckaorc lassen (Ow, Wol), Aj' mi5 cilo 
breukc in do baandor even lassen, kan hij 
nag eon hitic tied mit (Db), Douren 
wodden vrocger con bult last (01-NI), at 
lassen van gebien ton, balkan of droog-
placton (Nw), Eon kro ewe sule die 
stokkend was, woddo vroogor last (El), mit 
eon stark stokplaankc can brouke lassen in 
eon plaanke (Pe-Dbl) 2. op een bep. 
plaats, tijd in het geheel aisnog 
aanbrengen, toevoegen (Nbk) Die woordon 
hobben ze d'r latter tussen last (Nbk), Doe 
do kommosaoros op at Stcllingwarver 
boekebal verseheon, kay at d'r wooi oven 
in last wodden, die anbioding van dat bock 
(Nbk) 
lassien (Si) et; lassies ['lasin] 1. kapje van 
brood 
last Ook toast (Bdie, Dhau, Dho, Nbk, 
Pe-Dbl, b) de; -en [ia(:)st]  1. vracht °p 
jets, lading van lets Do sch;ppor was 
lostdaogs can last zaod naor Teijoma's 
brongen (Db), Dat scb,u hat 425 vieme riot 
laden, now hat 't do last ok wel heeft nu 
het gewicht dat nog kan, er mag geen 
lading meet bij (Np, Si) 2. financieie 
verplichting, voorai: vaste onkosten, beias-
ting Vour voul hypotheoknomors is do 
ron to togonworrig eon zwa ore last (Op), ton 
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lastdrcger - lastig 

faste van (spot., 1), op bogo fasten zitten 
(Nbk), . . Jcommen (Nbk), vaaste fasten, 
an..-. Thy hot nogaf wat fasten (Nbk) 3. 
hinder, overlast, voortdurende onaange-
name ervaring Liefcdooms bin can last 
(El), E. bet do last d'r weer van (Nbk), '1 
Koeperon was eon last vow- de beesten 
want zo konnen dan met vfiegoJaegon, mar 
't was your 't gemak van do ,neensken, et 
bide kwam dan met onder de star (Obk), 
Et is een grate fast dat die bond aftied bfaft 
(Dho), Die rogen wodt eon fast, zovere is 
? bonne (01-NI), 1k bob eon fast to drogen 
eon onaangename belasting, eon vervelend 
verdriet (Dhau), Thy had aon fast pijn, 
(pijnlijke) hinder van eon ongemak (Ma, 
Nbk), zo ook Th31 bet fast mit do rogge, bi 
hot eon foren keset ommo (Dho), ...mit  do 
maoge. (01-NI), .mitdemond(Dho), fast 
hobben van: In 't eorst big' niet biefondaf 
fokker ondor It vossien an boJ'd'r mar faast 
van (b), Ikbob faast van vfiogen (Dhau), k 
Hebbo fast van koezepiene (Nbk), ...van 
pione in 't oar (Dho), 1k bob fast van de 
maego (El), We bobben nooitgien fast van 
do bw-en (Nt, Spa), (bijv. inzake 
toestemming om van iemands zandweg 
gebruik to maken:) 1k faot Jo d'r we] 
fangos, mar Bc wif d'r gien fast van bobben 
(Ow), (gezogd als reaktie op bemoei-
zuehtige opmerkingen o.±:) HeJ' d'r soms 
fast van! (Nbk), ook: Of beJL id. (Nbk), 
1k hope dat Jim d'r gien fast mit kriegen 
problemon, onaangonamo situatios (Wol), 
Et is zoveer benno, ie bin mij baost tot 
fast hot is zover gokomen dat jo eon 
hinderlijko belasting voor me vormt (Np), 
1k wif Jim met graeg tot fast wezon (Nbk), 
Jezofs tot fast wozen (Nbk), iedorieno tot 
fast wezen (Nbk), Doe was Leiden in fast 
(verspr.), de fasten on do fasten gozegd 
van bijv. oen ovornamo, waarbij men zowel 
de vorpliehtingen als do voordolen op zich 
noemt (Nbk), (de) fusten an (do) fasten, 
ook in Thj wif we] de fusten on met do 
fasten (Nbk), Jo hebben d'r moor fast van 
as fast (v), Et aendo zaf do fast wef dregen 
we zullon vanzelfwel Zion hoe do afloop is 
(Nbk) 
lastdreger (Edie, Op) de; -5; -tien 
fl1azdrt:gJ 1. bagagedrager (Bdio), ook: 
van winkellui, vóór op de fiots (Op) 
lastechniek (spor.) - lastochniek 

lasten my. [iasti2] t. grondlaston on 
soortgolijko geldelijko verplichtingen Dat 
percoef figgen aorig fasten on (Dfo), de op 
et butts rustonde fasten: wactersebaps-
fasten, onroorend-goedbefasting (Op), (bij 
eon verkoping) Dat bin do fasten: 
ruifvorka vofingsfaston, waeterscbopsfasten, 
grondfaston (Nbk), We bobbon eon elken 
butts, mar d'r zitten we] hoge fasten op 
(Sz), ---eon protto fasten op (Ow), D'r 
faggen nag fasten op die grond(Spa, Ma), 
Hi5 mos nogaf wat fasten betaefon (Np), 
Een protto boeren zitten veur boge fasten 
(Ld), - ..kommen do hioftied op bogere 
fasten to zitten (Dhau), do fasten opbrengen 
(Bdio), do afgemione fasten hetz. als 
gemoentefaston (Dfo) 
lastendrok(spor.) [Iastidrok] - lastondruk 
laster do ['lastç] 1. laster: kwaadsprokerij 
Dat is affemaof faster wat zo van hour 
vertoffen (El), Die praoties is kfaore faster 
(Ow), Jo moo 'n do faster gion stool zetten 
men moot do laster goon kans geven, met 
uitlokken (Op) 
lasteren (verspr. OS, Bdie, Dho, Nt, 
01-NI, Op) zw. ww.; overg., onoverg.; 
lasterdo, het lasterd [Iast1-ij] 1. laster-
praatjes verkopon (over) Dop Jo cigen 
boonties mar, in pfaets van aftied over eon 
aander to fasteren (Db), lone fasteren is 
nooit mooi (01-Ni) 
lasterpraotien (verspr.) et; ...praoties ['1..-] 
i. lastorpraatje fasterpraoties rondstruien 
(Spa), ...over de streek brengen (Dhau) 
lastig In., bw.; -or, -st ['lastox] i. last 
bezorgend, hinderlijk A.!' verkofon binnen 
is lastig (Nbk), Eon fopende neuzo is lastig 
(Ow), 't Is eon lastig persoon (Ma), Do 
vbiegen bin lastig (El), As ifcJow niot al to 
fastig bin, zo 'k graeg wiffen daj' me weer 
befpon konnen als ik Jo niet to zeer lastig 
val (Op), lastig va/on: Jo vafen me we] es 
lastig mit al dat gevraog (Np), 1k zaf Jo 
now niot weer lastig va/on (Nbk), eon 
macgien lastig va/en, or iene lastig maeken 
2. moeite kostend, mooiliJk, ingewikkold 
Et was eon bief goruzio, iederiene had we] 
eon betion gofiek, or was lastig om d'r out 
to kommon (Nbk), Et woddo vow- him do 
bieftied fastigor om Zion wark to doen 
(Nbk), Ze kin, otje soms mar good lastig 
maeken (Dho), fastige sommon * (tegen of 
van iomand die gek doet:) Gek is fastig 
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lastpak - lauw 

(Dho, Nbk, Spa, d) 
lastpak (Diz, Nt) de; -ken ['1...] 1. 
vervelende persoon, lastpost 
lastpost - lastpak, lastpost War toch eon 
grate lastpost on lowaaimacker (Nw), Dat 
bend kuJ' haost niet hebben, die zit ovoral 
an, et is can lastpost (Dii, Obk), Et is eon 
dikke lastpost (Ma) 
Lat. - aficorting van lation(s) 
late z. laeto 
later z. lacter 
latel (Obk, Spa) [la'tej] - latei 
Latien Ook Latiens (spor.), Letien, 
Letiens (spor.), Latijn et ia'tinJ...'tis/!o...I 
1. Latijn (bep. taal) 1k had ok we] Lation 
forcn wild (Nbk), an et aendo van 't Letion 
wozen (Nbk), ... van zion LatiJn... (Dho) 
Latiens I z. Laden 
Latiens II Ook Lesions bn. - Latijns: van, 
m.b.t. de Latijnse taal, verder in 
Latiens-Ainorike (1) 
Latijn z. Lation 
Iatklemnie z. Jattoklommo 
latte do; -n; lattien ['lath] 1. lat: lang, dun 
stuk bout D'r mag wel eon latte tegon nI. 
om af to dichten, te verstevigen (Dho), D'r 
moot even eon nijo latte op 'tpotraic (Db), 
Jo moe'n eon nijo latte an 't linnenrak 
macken (Np), Mit latton kuj'do boelaon 
bi5timmoron (Dfo), do lange latten ski's, 
Do ballo kwam togon do latte de dwarslat 
van een doe!, onder do latte staon in het 
doe! (Nbk), Die hot niet nile om do latton 
die persoon is erg mager (Ste), AJ' gion 
con ton haddon of or laeter ofrekonen 
mossen, kwaj' op  'e latte werd hetgeen je 
moest betalen op de kerfstok bijgehouden 
(Nbk), Hij is an do latton failliet (Bdie), 
zo ook Die zaoke zit schone an do latten 
(Wo!), Togenwoordig komt d'r nag al es 
iono an do latton (Ow) en Do kraanten 
staon vol mit bodrieven die op do latte 
gaon die failliet gaan (Si), zo dunno as eon 
latte (Bdie, Bu, Dhau, Np, Si), zo 
macgot.. (a!g.), zo lange... (Bdie) 2. 
meetlat (Ste) Vroegor haJ' your or laand-
meten eon vuuf'metorso latte (Ste), Hool do 
Mac d? mar oven bijlangos(Ste) 3. lange, 
dunne persoon (Ste), in eon lange latto 
(Ste) 
lattebojem ['1...] - lattenbodem 
lattebreker (01-NI, Ow) de; -s 
['latabruki] 1. met een breekijzer to 

verge!ijken gereedsehap met behulp 
waarvan men o.m. oude latten verwijderde 
bij afbraak 
lattekiem z. lattokiommo 
lattekiemme (Bdie, 01-Ni, Si) Ook 
iatklemme (Obk), lattekiem (Dhau) do; - 
-gien ['iat()kkmo/ ... kl€m] 1. bep. gereed-
schap van eon rietdekker (n!. waar men een 
lat mee klemt) 
latten (Si) bn.; attr. ['latn] 1. van latten 
Wi5 hebben eon latton bodom in oons 
ledikant (Si) 
lattesehere (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Ld, Si) 
de; -n; ...scheertien ['1...] 1. fopmiddel, iii. 
gefingeerd instrument voor hot verkrijgen 
waarvan kinderen, aankomende knechten 
ed. naar met name een timmerman werden 
gestuurd Hael mij oven do lattoschoro op 
(Db), Jonge, gao even naor de timniorman 
ow do lattoschore (Dfo) 
lattespieker (Dfo, Ow, Spa) Ui..] - 
latspijker 
lattierboom i. lantiorpao! 
Iattierpaol z. Ian tiorpaol 
lattierspaol z. Ian tierpao! 
lattingel (Db) do; -5; -tien ['1attq(g)jj 1. 
bep. k!eine spijker: tenge! 
latwark (Obk, Op) et ['1...] 1. samenstel 
van latten, bijv. van eon hekje, in een dak 
laurier (spor.) - laurier: bep. boom, bep. 
specerij 
laurierblad (spor.) - laurierbiad 
laurierboom (spor.) - laurierboom 
laurierdrop (spor.) Ook laurierdrup (Sz) 
- !aurierdrop 
laurierdrup z. lauriordrop 
lauw bn., bw.; -or, -st [laM] 1. (bn.) lauw: 
niet erg warm Do soop of kofflo moot hietc 
on niet lauw wozen (Bdie), Hier boj' war 
lauw waotor (Nbk), Jonge, or is aorig li 
weer, et is zuvor lauw (Np) 2. mat, niet 
bep. vurig, bep. niet met groot 
enthousiasme of ijver 1k heb ione vraogd 
as hi5 do tuun your me spitton Wi!, mar at 
kwam war lauw over (Db), Th3 was mar 
war lauw (Ma), D'r gaot nib van uut, et is 
eon lauwo bodooning (Ow), con lauwo 
wedstriod (Wol), Et gaot mar zo lauw, as 
liij an do gang is (Dho), Gao d'r niet zo 
lauw Wy zitton, godreog Jo as war flinkor 
(01-Ni), Et is eon lauwo waiter, die vent 
(Dhau), (zeifst.) Et is eon lauwo, die hot 
gion aorighiod an warkon (El), Dat macf 
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lauwen - lazerus 

mar Jauw Jauw Jaoten er niet verder op 
ingaan, er niet meer over praten (Np) 
lauwen (Nbk) Ook lauwend (Nbk) bn. 
(attr.), bw. [l3Mlp(t), ...mgjj(t)J 1. vleierig 
verliefd doend Wat toch con Jauwene 
pispot (Nbk), (zelfst.) Die is wat sliw, bij 
et Jauwende of (Nbk) 
lauwend z. Jauwen 
lauweren (verspr.) ['loMp)], in op je 
lao weren rusten 
lauwertakke z. lauwertoeke 
lauwertoeke (1) Ook lauwertakke (1) - 
lauwertak 
Jauwhied Voor -heid z. -hied ['1...] - 
lauwheid 
lauwig (Nbk) bn.; pred. ['1DMx] 1. enigs-
zins lauw (lett.) 
lauwighied Voor -heid z. -hied de ['1...] 1. 
het enigszins lauw zijn Had dat now mar 
deurzet, dan waj' ok zo veer west! Dat hej' 
now van die lauwighiod (Nbk) 
lava ['la:wa, ...va] - lava 
laveloos (Spa) ['la:wolo:as] - laveloos 
lavendel (spor.) [laf'cndj] - lavendel 
lavendeleulie (spor.) - lavendelolie 
lavendelheide (Op) [1a'fcndhcjda] - Ia-
vendeiheide 
lavendeiziepe - lavendeizeep 
laveren Ook laweren (bet. 3: s: Wol: 
1903) zw. ww.; onoverg.; laveerde, het 
laveerd [la'ft:ap] 1. laveren bij het zeilen 
Ft schijo had tegonwiend, et mos laveren 
(Np, Diz), bij vergelijking: Jo Icon op 'e 
fiets ok we] laveren (Nbk) 2. erg onvast, 
zwaaiend lopen (Ma) Hij laveerde do weg 
langes ging onvast, zwaaiend, met name: 
doordat hij aangeschoten was (Ma) 3. been 
en weer lopen (s: Wol: 1903) kuioren on 
laworen, van de lone hock naor do aandere 
(s: Wol: 1903) 4. handig sturen op een 
fiets, in een auto ed. (tussen obstakeis enz. 
door, langs hindernissen e.d.) (Nbk, Spa) 
D'r stonnon zoveul auto's an do kaant van 
do weg, Ye mosson d'r gewoon tussendour 
laveren (Spa) 5. een beetje rustig, niet te 
druk omgaan met iemand (Nw) Jo moe'n 
een betien laveren mit hour (Nw) 
lawaai z. Jewaai 
lawaaien z. lowaaien 
lawaaischopper z. Jewaaischopper 
lawei z. laweie 
laweic (Dfo) Ook lawei (Ow), lewei (Nt) 
de; -n [ia'wcj(o)/la ... ] 1. hoge staak 

waaraan een zak, kleed, korf of bat werd 
gehesen bij het begin en eind van do 
werktij den (ook aan hot beginleind van het 
schaften) 
laweren z. laveren 
lawiehes (Bu, Diz, Ld, Ma, Nbk, Np, Obk, 
Op) Ook labiebes (Np, Obk), labubes 
(Obk), lehiebes (Bu, Nbk, b: in), 
Ia,nbiebes (s) do; -en; -ien [la'wibos/ 
la'bibost..y ... /lo... ham...] 1. opiawaai, klap 
Za'kje eon Jawiebes verkopen?(Diz), lone 
eon lawiobes ow do oren goven (Ld, Op), 
Pas mar op daj'mij niot anracken, want 
dan kriej' eon Jawiebos (Obk) 
lawierpaol z. Jantiorpaol 
lawine Ook lewine do; -s; -gien [ia'wino, 
ia ... ] i. lawine (van sneeuw of puin), ook, 
bij vgl.: zeer grote hoeveelheid die men 
piotseling te verwerken krijgt, met name 
van schrifteiijke stukken Doe I in et 
ziekenbuus Jag, kreeg hij eon lawine van 
kaorton (Nbk) 
Jawinegeveer (spor.) - Iawinegevaar 
laxeermiddel - laxeermiddel 
laxeren [lak'st:orij] - laxeren 
lay-out - lay-out (van teksten: opmaak) T 
dee vaeke do Jay-out biy do Schrievers-
ronte verzorgde de lay-out (Nbk) 
lazarus z. Jazerus U 
lazarusldeppe (Op) de ['I...], in HI7 bet 
eon mond as eon Jazaruskleppe hij praat 
aan één stuk door (Op) 
lazeren (verspr.) ['la:zrri] - iazeren: vailen, 
smijten Hi] lazorde d'r zo mar bonne (El), 
naor benedon lazeron (Ow), Jo moe'n d'r 
niet out Jazeren (Spa), MY lazerde me toch 
van do Jeddor of (Wol), Hiy leut de boekon 
zo uut do hanen lazeron (Op), Jk lout do 
panne vanmorgen lazeren (Sz), Jk bob de 
rommel van do zooIder lazerd (Diz) 
lazeri'je (Bdie) [la:zo'rtj], in iene op zien 
Jazorz3iegeven iemand een pak slaag geven 
(Bdie) 
lazerus I ['la:zarAs], in op zien Ja.zerus 
Hi] kreog op zien Jazerus op zn donder 
(verspr., Bdie), H7j hot heel wat op zion 
lazerus had (verspt, Sz) 
lazerus II Ook lazarus (spor.) bn.; prod. 
['ia:zarAs/'la:zarAs] 1. stomdronken As hi] 
zien geld bouj-d bet, dan zopt hi] him 
daoh'k lazerus (Dhau, Obk), Hi] was aorig 
Jazerus (Dfo), .. good lazerus (Ma, Nt), 
...best.. (Np), ...batstikko lazarus (Spa), 
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HI5 kwam lazerus thaus (Np), Hij was zo 
lazerus as eon ken on, lily kay niet moor op 
b bienen konisnen (Pa- Dbl) 2. met hat 
gevoel dat men door lichamelijke 
inspanning kapot is (Np) 1k bob me lazerus 
sjouwd (Np), (gezegd bijv. bij bosarbeid:) 
1k wif me niet lazerus sJaon (Np) 
Ieadzanger (spor.) ['Ii:tsal)(g)fl - lead-
zanger 
Icaseauto (spor.) ['1i:z... - leaseauto 
Ieasekontrakt (spor.) ['li:sk ... ] - lease-
kontrakt 
leasen (spor.) Ii:zifl - leasen 
Ieaseoverienkomst (spor.) ['li:zo:...] - 
leaseovereenkomst 
lebandig (Obk) bn.; -or, -st [la'bandax] 1. 
(van een vrouw) groot eon leban dig 
vrommes (Obk) 
lebardic z. lobardie 
lebbe z. lobbe 
lebben Ook lebberen (Dho, Nbk) ['lsbip/ 
'lcbp?] - lebberen: slobberen, bijv. van 
koffie; ook door oude mensen die eten en 
geen tanden en kiezen meer hebben; ook: 
uitlikken met de tong (Nbk) 
Icbber (Nbk) de; -s ['lcbfl 1. tong Die 
bond mit zion grote Jobber (1.) (Nbk) 
lebberen z. lebbon 
lebbig (Diz, Nbk, Np, Ste, bI) bn., bw.; 
-er, -st 'lcbox] 1. zeer onvriendelijk on 
scherp reagerend, bits uitvallend Eon 
haonig koreltion is eon kiobig keroltien mit 
eon lebbig bekkien (Np), JhJ zoo et lebbig 
(bi), Jo mit jaw lebbige bek jij met je 
scherpe on onvriendelijke opmerkingen (bi) 
2. (van een paard) brutaal (Diz) 
Iebcndig (Nt, Pe-Dbl, Sz) Ook labendig 
(Spa), lambendig (bet. 2: Sz) bn., bw; -or, 
-st [la'bendoxfla ... /lam ... ] 1. in hoge mate 
(Nt, Spa, Sz) Et was leben dig, zo die katte 
in do luzen zat (Sz), ? Was labendig glad 
(Spa), Hi5 is lobendige stark (Nt), 't Is 
fobon dig, zo staark as die Jongo is 
(Pe-Dbl), Do baud doe me lebenthg zeer 
(Nt) 2. (bn.) zich beroerd voelend (Sz) 1k 
veule me labendig (Sz) 
lebiebes z. fawiebes 
Iebmaag z. lebmaege 
Iebmaege Ook Iebmaag (Spa, spor. 
elders), lebmage (Spa) ['isp..] - lebmaag 
lebmage z. febmaego 
lectori salutem (I) - lectori salutem, bijna 
altijd afgekort tot L.S. 

ledder Ook ladder (bet. 4: spor.) de; -5; 
-tien ['tsdr/'ladr] 1. ladder (voor hat 
klimmen) do lange fodder bep. zeer lange 
ladder, vooral gebruikt om boven in de 
schuur of op het dak van do schuur te 
kunnen komen, i.t.t. een kleine, korte 
(verspr.), nl. do kotto fodder (Bdie, El, Ma, 
Op) of do kfeine fodder (Nbk, Op), eon 
dubbefe ledder (Nbk), Jo moe'n niet onder 
do fodder dour ]open nl. ondat dat volgens 
bet bijgeloof ongeluk teweeg kan brengen 
(Nbk), vandaar ook Zone in verwaachting 
mag niet onder do fodder dour ]open (Ma), 
As die mar niet es an do ledder hangt; or 
zit we] in do femilie, zo bebben niet eon 
stark heuld als hij maar met net zeifmoord 
heeft gepleegd door ophanging (Nbk), Hij 
wodt aorig over do fodder haeld or wordt 
veal over hem gepraat (Dhau), HiJ is van 
do fodder valon heeft z'n haar laten 
knippen (Dho), Hi7  had do ladder even to 
kot had to weinig geld (Ow) 2. loop- 
baanontwikkeling, maatschappelijke ladder 
nog op de onderste tree van do fodder 
staon nog moeten beginnen met een 
opleiding en/of werk, nog aan hat begin 
van een loopbaan staan (Op), Hi)' staot op 
do bovenste tree van do fodder heeft hat 
zeer var geschopt, is op het toppunt van 
z'n carrière (Dho), Joder dot zien best om 
do bovenste tree van de fodder to beriekon 
zo var mogelijk te komen in een carrière 
(Op, Db), Die bet do boogste trieme van do 
fodder ha old heeft bereikt wat maatschap- 
pelijk gezien het hoogst denkbare is voor 
hem (Obk), Th) is an 't toppien van de 
fodder kommen id. (Np), zo ook Hi)' staot 
al haost boven op 'e fodder (El) 3. hetz. als 
ziedfodder (spor. OS), z. aldaar 4. ladder in 
eon kous (Bdie, Nbk, Np, Op) eon fodder 
in do kouse hebben (Np)  5. hetz. als 
liolbaand, z. aldaar (Sz) As do veearts d'r 
niet was, bruuicten ze we] es eon faken 
i.p. v. do fodder (Sz) 
Iedderhaoke (Bu, Nw, 01-NI, Ow, Pe-
Dbi) de; -n; ...haokien ['1..] 1. haak 
(veelal S-vormig) aan eon ladder, om jets 
aan op to hangen, bijv. eon emmer, eon bus 
verf, ook gebruikt om eon slachtvarken 
mae aan een ladder to hangen (Bu, Pa-dEl, 
Nw, 01-NI) 2. fijne haaknaald waarmee 
men ladders in kousen, sokken ophaalt en 
bijna onzichtbaar stopt (Ow) 
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Ieddertrappe (Nw) do; -II; ...trappien ['1...] 
1. trap met sporten (als bij eon ladder) 
Ieddertrce (Nbk) ['1...] - laddersport 
Ieddertrieme (Op) [ledrtrimo] - ladder-
sport 
Icdderwaegen (Bdie, Db, Dfo, Nbk, Np, 
Ow, Pe-Dbl, ba) Ook leddenvagen (WH) 
- ladderwagen (van de brandweer, het 
eiektriciteitsbedrijf) 
ledderwagen z. Jeddorwaogen 
ledebreken (Bu, Nbk, Ste) ['li:do ... J - 
ledebreken: zeer zwaar werk verrichten 
Da'sgienledobrekongeen zwaarwerk (Bu) 
ledcbrekerswark (Ste) et ['li:dobrt:krs ... ] 
1. work dat zo zwaar is dat men bij hot 
verrichten ervan zn ledematen zou breken 
Iedekaant z. ledikaant 
Iedemaoten (Nbk) [h:dam3:oti7] - lede-
maten 
leden [ludifl - geleden: ni. een bep. tijd ? 
Is a! Jaoren loden dawwe die moonskon 
tröffen hobben (Obk), Et is ok al wat loden 
daJ'hior west hebben (Nbk) 
Iedenriederi'je (Ld, Nbk, Sz) de ['1...] 1. 
schaatswedstrijd voor Ieden van eon ijs-
vereniging 
Iedenvcrgadering z. loden vergeerdoring 
Iedenvcrgeerdering (1) Ook (eden-
vergadering (Nbk, Op) do; -s, -en ['1...] 1. 
ledenvergadering Op do laoste loden-
vergadoring was d'r nog glen kwat van do 
loden (Op) 
ledepreker (Ld) de; -s ['li:doprt:kç] 1. 
aanzegger bij overlijden 
ledig bn.; -er, -st ['Ii:dax] 1. niet of 
nauwelijks jets te doen hebbend Hiy zit 
mar wat ledig vow- 'in uut to kieken (Diz), 
Wat zittenjow daor ledig honne (01-Ni), 
N bet zion zaoko vorkocht on hot now eon 
ledig ]even, mar dat bevaalt 'm ok met (El, 
Np, Op),  As do hujjingo an kaanto is, 
bebbon do boeron eon fodigo tied (Dfo), 
Th3 hot eon hoop fedige tied (Ma), Do 
don derdag was vroegor nog wel es eon 
fod%o dag (Nt, Spa), Mit do warkoloosbied 
bobben eon boel meonskon et ledig 
(Pe-Dbi, Obk), ...oen ledig bestaon (Sz), et 
ledigor hebben minder work hebben, hot 
gemakkeiijker hebben (b: Im), Ze bet eon 
ledigo buushofing klein (en die met veel 
tijd vraagt) (Dhau) 2. een leeg, kaal gevoel 
gevend (Dho) 't Is zo lethg as zo d'r niot 
binnen (Dho) 3. goed van ledematen (Bdie, 

Diz, El, Nbk, Np, 01-Ni, Op) Hij is good 
ledig (Nbk), eon good ledig kafIjNp), Eon 
ledige koe is eon boo! geld weerd (Bdie, 
Pe-DbI), Deklew- van die koomagikDiet 
lieden, mar aanders is et eon mooi ledig 
dier (Op) 
ledigloper (Dhau) - leegloper 
Iedigzitten (Bdie Db, Nbk) st. ww.; 
scheidb.; hot iedigzeten ['lt:dax ... ] 1. 
Ieegzitten 1k zitte lothk  (Bdie), le moe'n 
met ledigzitten (Nbk), 1k kan mm 
ledigzitton, dan zet 1k mar weer wat broion 
op 'epenno (Db) 
ledikaant (Dfo, Np) Ook ledekaant (Bdie, 
Np), ledikant et; -en; -ien [h:di'kà:nt 
/h:d ... /lt:di'kant] 1. ledikant We gaon 
straks in 't ledikant naar bed (Ow), 

.daolik weer naor 't ledikant (S z), 1k bin 
vannaacht dour It ledikaant gaon door mn 
ledikant gezakt (Np), We bin dour 't 
ledikant zafct id. (Diz) 
ledikant z. ledikaant 
lee (Db, Nbk, 01-NI) Ook lie (s) de [It:/Ii:] 
1. in Hij bet do biele dag op 'e lee fogen 
heeft de hele dag gelegen, nI. door ziekte 
of luiheid (Nbk) 2. in op 'e lee liggon een 
voorgevoel van jets hebben (Db, 01-NI): 
Et ligt me op 'e fee dat we vesite kriegen 
(01-Ni), Et lag mi5 al zo op 'e lee daJ' 
vanmiddag kommen zoffen (Db) 3. z. feed 
II 
lee-anzegger z. feezegger 
leebrief (b: fin) Ook leedhrief (Db, Ma, 
Nbk, Obk, be: Op), liedbrief (p, b: In, in) 
['h:(d) ... ..ii:d ... ] - rouwbrief 
Iced I et [it.t] 1. bed, verdriet Hibot feed 
(Nbk), Wat eon feed hef hij mitmaokt 
(Bdie), D'r is eon protte feed in do woreld 
(Ow), ...een boef feed... (01-NI), lodor 
gezin bet zo Zion oigen plezier, mar ok 
Zion eigon feed (Op), As d'r in do 
buushofing ione wegraekt, blift d'r feed 
aacbtor(Dfo), Et feed is met te ovorzion is 
erg groot (El, Ld), Dat feed is weer loden 
dat probleem, die moeilijke situatie is weer 
opgelost (Pe-Dbl), Smildiger food knop-
kruid (f1: App) 2. in HOT on food (mit 
mokoor) diofen (verspr., Nbk) 
Iced II (Nbk, Ow) Ook lee (bi) de [Ii:(t)] 
1. rouw Mooke zee vroeger, as ze do feed 
anzedon: 'DanfcJewef, en do komplemon ten 
(Nbk), Hebbon Jim do fee ok kregon? een 
uitnodiging tot bijwoning van de begra- 
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fenis (bI) 
Iced III in mit Jade ogen met een 
onaangenaam gevoel dat men er wel jets 
aan zou willen doen maar het niet kan 
(Dho, Nbk), ook in Et dot mij iced daj' dat 
daon bebben het doet me verdriet (Db) 
icedauzeggen (Nbk, Ste) onbep. w. 
['it:tâsegjj] 1. de iced aanzeggen, man-
deling bericht doen van iemands overlij den 
& hobbon hior west te iocdanzoggon (Ste) 
Ieedanzegger z. Jeozegger 
Ieedbrief z. ioobrief 
Iecdvermaak z. Jeedvormaek 
ieedvermaek Ook leedvermaak (WH) - 
Icedvermaak Th7 had eon protte 
iced vormack (Nbk) 
leedwezen (Bdie, Diz, Nbk, 01-NI, Op, 
Spa, Sz) ['lt:twt:zi7] - leedwezen, in mit 
Joedwezon (nI. inzake overlijden), ook in 
tot Zion ioodwozon (Diz, Nbk) 
Icedzegger z. ioezoggor 
Ieefber ['lt:vbç] - Ieefbaar: geschikt on 
goed te kunnen leven (inzake mensen) can 
ice/bore wereid (Nbk), Do kioino doipon 
moe'n Joe/bar biioven (Dho) 
leefbcrhied (Nbk, Spa) Voor -heid z. 
-hied de ['h:vbçhit] 1. het geschikt zijn om 
in te leven (inzake mensen) do ioo/berhied 
van de kiouno darpon (Spa, Nbk) 
Ieefgewoonte (spor.) - ieefgewoonte 
leeflenhied (1) - leefeenheid 
Ieefklimaot (I) - leefklimaat 
ieefkoele (Np, Wol) - leefkuil 
Icefmiljeu (Op) - leefmiiieu 
leefnct (verspr.) - ieefnet 
leefpetroon (spor.) - ieefpatroon 
Icefregel (spor.) - leefregel 
Icefrunmte (Diz, Op) - leefruimte 
leeftied de; -en ['lt:ftit] 1. gehele tijd van 
iemands leven als geheel do gonniddoido 
ioeftiod 2. tijd van iemands leven die al 
voorbij is War is die beppo nog kras vow 
hew ieeftiod haar leeftijd in aanmerking 
genomen (Diz, Db), Hij ho! do Jooftied 
wei is er oud genoeg voor (Bdie), zo ook 
As de pinken in ? la and binnon en zo 
hobbon do icoftiod, dan kan do pinkeboiio 
d'r ok bi5 (01-Nl), Th) komt al aorig op 
ioeftiodbegint aloud te worden (Pe-Dbi), 
...is al aorig op leo/lied (Ma), Thor wonon 
Mel war moonskon op Joe/lied (Np, Db), 
]KY het ai eon hole iooftioa boor (01-NI, 
Spa), Dat hot mit Joe/lied niks to maekon 

hot speelt daarbij geen rol hoe oud men is 
(Ld), Et staarvon van de moonskon gaot 
niot naor do ice/lied (Obk), Is hi)' al over 
do leo/lied? heeft hij de Ieeftijd al om met 
het werken te stoppen? (Ste), Aj' zwaor 
warkon moeton, dan sprokt do lee/lied we] 
mit gaat het tempo, de energie die men 
heeft, meebepalen (Dfo), N hot eon hogo 
lee/lied (Np), . .. eon mooio leo/lied is al 
behoorlijk oud (Wol), mit eon boge 
lee/lied (Nt) 3. bep. tijdperk van iemands 
Ieeftijd 't Is eon mooilike be/hod ni. de 
tijd van de puberteit, de vlegeljaren (Nbk), 
zo ook Hij hot nog oen minne lee/lied 
(Nbk, Ow), Th)' hot eon mooic boeftied 
gezegd van bijv. kincleren die onbekom-
nerd kunnen spelen (Nbk), eon geveerhko 
boo/lied bijv. i.v.m. mogelijke ziektes 
(Nbk) 
Ieefticdsgenoot (Nbk) ['lt:ftits...] - 
Ieeftij dgenoot 
lecftiedsgreens (spor.) - leeftijdsgrens 
lceftiedsgroep (1) - leeftijdsgroep 
lecftiedsverschil (spor.) - leeftijdsverschil 
Ieefvis (Wol) - lokvis 
Ieefwcreld (spor.) - leefwereld 
Ieefwjeze - teefwijze Do bcofwiozo van die 
moonsken vorscbiit nogal wat (Nbk) 
leeg Ook ledig (bet. 1: Nbk) bn.; teger, 
leegst [lt:x/'h:daxl 1. beg: niets bevattend 
Gauw zien dawwo do hujwaegon bog 
kriogon (Nbk), D'r is niks an on kom 
aovens lacte in eon bog buus (Nbk), Do 
flosso is leeg (Nbk), mit do logo macgo, 
con logo bows, logo nouten (El, Np, Op), 
zo ook D'r zatton eon hoop loge aoren in 
d.i. zonder zaadkorrels (Np), vandaar ook 
eon logo doppo haverdop (d.i. van één 
korrel) (Diz), mit logo banon kommen 
..staon, . . .(woor) votgaon, Hij hot him 
hioiemaobo bog gevon al zijn geld is op 
doordat hij zo vrijgevig was (Nw), Jo 
moo'n niot mit Jodigo hanen zitton (Nbk) 2. 
onbezet, met niets crop of eraan eon loge 
stool, eon logo mure, Do schostionmaantol 
is biobomaol bog, daor kuj' dat vasion mit 
bioomon web op zetten (Nbk) 3. uitgeput, 
afgemat, vooral: door zware Iichamelijke 
inspan- ningen (Nbk, Np) 1k bin holomaobo 
bog (Np) 
leeg- - leeg-: eerste deel van 
samenstellingen als boogdrinkon, bog-
schoppon, loegstromon enz. (niet alle zijn 
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als lemma opgenomen) 
leeg-bi'j-de-gronds [...'gronts] - laag-bij-
de- gronds leog- bi5- do-grondso plaoge-
nen (Sz) 
Icegblaozcn - Ieegblazen (lett.) 
Iecgbloedcn - Ieegbloeden 
Ieegbouw (spor.) - laagbouw 
Ieegdrinken - leegdrinken Drink Jim 
koppien mar es bog (b), Et bijgoboof wil 
dat do geitomelkors naachs do geiten 
beogdrinkon; in warkelikhiod dodon 
sommigo gotten dat zols (Obk) 
leegeten - leegeten 
Ieeggebargte (1) - laaggebergte 
leeggieten - leeggieten de melkbusson 
beeggioten (Nbk) 
Ieeggooien ['L.] - Ieeggooien 
leeghaclen (Nbk) Ook leeghuolen (Sz) 
[1...] - leeghalen Ze hadden do kierokaste 
bobemaobe beogbaofd (S z) 
Ieeghaolen z. Jeegbaolen 
leeghattig (Nw, 1) bn.; -er, -st [lt:xhatax; 
aks. wisselt] 1. laaghartig (1) 2. meer 
verlegen dan zichzelf roemend, nederig 
(Nw) 
leeghied Voor -held z. -hied de ['lt:xhit] 
1. hot laag zijn (lett.) 2. hot bog zijn eon 
govuul van boeghiod in do maego (Nbk), 
Dan vaul Ic do beeghiod van zoe'n buus 
(Nbk) 
leeghozen (Mun, Wol) zw. ww.; hoosde 
keg, het leeghoosd [lt:xho:ziJ 1. hozend 
leegmaken We hadden do kebder vol 
waeter, we bebbon 'm looghoosd (Wol), 
Dan pakten we dojutte om de punter beg 
te hozen (Mun) 
Ieegjutten (Diz, Nbk, Np, Spa) zw. ww.; 
overg.; jutte leeg, het leegjut ['1t:xjAtI] i. 
scheppend, met scheppende bewegingen 
leeg doen geraken do strontbak boogJutton 
(Diz), do wagon leegJutton (Spa), do baoJe 
JoegJutton (Nbk), de baggolbaic leogJutton 

Ieegkiepen (Db, Spa) zw. ww.; overg.; 
kiepte leeg, het leegkiept ['h:xkipxp] 1. 
kantelend beg doen stromen, gekanteld 
Ieeggooien Wij moo'n oven do tobbe 
leogkiop on ear et waetor d'r in bevrost 
(Db), do ommor boegkiepon (Spa) 
leegklokken (Diz, Ld, Ma, Ow) zw. ww.; 
overg., onoverg.; klokte beg, is beegklokt 
['1t:xklok] 1. klokkend leeg (doen) taken 
De flosse melk die kbokte leeg (Ld), H15 

kbokte do flesse in ion koer frog (Ma) 
Ieegkonjunktuur (1) ['lt:xkôpjAl]ty:or] - 
laagkonjunktuur 
Ieegkopen - leegkopen Jim hebben nogal 
war mitneurnen, Jim hebben zoker do bide 
winicel haost beegkocht (Nbk) 
Icegkrojen (Nbk, Nt) zw. ww.; onoverg.; 
krooide leeg, het leegkrooid [h:xkro:oj;] 
1. leeg maken m.b.v. een kruiwagen do 
gruppe [mestgoot] oven leeglcroJen (Nt) 
leeglepelen (Np, 01-NI) zw. ww.; overg.; 
lepelde leeg, het leeglepeld ['1t:xlt:ph4] 1. 
door to lepelen leegeten Hij bepolt et bod 
leeg (Np), Hij zat zion hod leog to bopebon 
krok ascii' d'r nog eon hole protte in zat 
(01-NI) 
leeglieren (Np)  zw. ww; overg.; lierde 
leeg, het leeglierd ['I...] 1. door op to lieren 
leeg maken, leeg doen zijn 
Ieeglikken (El) zw. ww.; likte leeg, het 
leeglikt ['1...] 1. Iikkend leegmaken Do 
katten libcten do panne bog (El) 
leeglopen ['1...] - leeglopen: leeg worden, 
vgl. Do fiotsbaand is me toch leeglopen 
(Nbk), ook: lanterfanten, niks uitvoeren: 
Thy dot aanders nib as mar wat boogbopen 
(Nbk), Leegbopon woJ' ok niet boter van 
(Nbk) 
leegloper (Nbk, Nw) ['1...] - beegloper 
Ieegloperi'je (Nbk, Nw) de [...'r ... ] 1. het 
nietsdoen, leegboperij (Nbk) 2. bedrijf dat 
niet meet goed boopt (Nw) 
Ieegmaeken [1...] - leegmaken Jo moe'njo 
hod leogmaokon (Dho), Die man mos do 
busen boegmaoken doe bij dour de pelisie 
anhubbon wodde (Pe-Dbl), Mack Jim 
koppion mar es beg, dan za 'k nog es 
inscbinken (b) 
leegmaclen (Spa) Ook leegmalen (Spa) 
[1...] - leegmalen 
leegmalen z. beogmaoben 
Ieegpakken (Bu, Nbk) zw. ww.; overg.; 
pakte beg, het leegpakt ['1...] 1. door te 
pakken, hier: steeds wegnemen en ergens 
anders neerzetten, leeg doen zijn oen 
kaasto beogpakkon (Bu) 
leegplokken ['I...] - Ieegplukken Ze had-
den do hicle appobboom beegpbokt (Nbk) 
Ieegplunderen ['I...] - leegplunderen Et 
bakmak plundert do winkeb beg (Np) 
Ieegpompen ['1...] - leegpompen (lett.) D'r 
ston zovubo waeter in do kebdor, we 
mossen him boogpompen (Nbk) 



leegseheppen - leer 

leegscheppen ['I...] - leegscheppen eon 
tonne leegschoppon (Nbk), eon waetorvat 
loegschcppon (Dfo), do panne keg-
schoppon (Dhau) 
leegschoeven (Ld, Nbk) st. w-w.; overg. 
FL..] 1. leeg doen warden door schuivende 
bewegingen Do grOpo van do stat moot 
alle morgens leogschou von wooden (Ld) 
leegschrabben (Spa) zw. ww.; overg.; 
schrabde leeg, hat leegschabbed UI ... ] 1. 
schrapend leegmaken 1k hobbo de panne 
leogschrabbed ( Spa) 
leegslorpen (Nbk, Np) Oak leegslurpen 
(Nbk, Np) 'L..] - leegslurpen Lk slorpo et 
paantion bog (Np) 
leegslurpen z. leegslorpen 
leegsmieten ['1...] - leeggooien Mar dat 
putten vul ok tegen: do lone haoldo op en 
do wider sm cot him keg in do bat (b) 
Ieegspanning (spot.) - laagspanning 
Ieegspi'jen (Np) ['I...], in do huud 
loegspijon braken (Np) 
leegstaand (spar.) - leegstand 
leegstaon - leegstaan: van gebouwen Dat 
hokke staot bog, dat kim we d'r web vow-
bruken(Nbk), D'rstaotin die straoto altied 
we] eon hays bog, d'r is eon boel verboop 
(Nbk) 
leegstaond (Dfo) bn.; attr. ['h:xstö: 5nt] 1. 
van lage stand (wat de hoogte betreft) Do 
vissen gaon weer kuutschioten, meorstal 
naor Ioegstaond waoter mit bogru aide 
kaanten (Dfo) 2. leeg zijnd, in verb. als 
eon boegstaond hays (Dfo) 
Ieegte de; -a, -s [lt:xta] 1. het laag zijn do 
beegto van do pries (Nbk) 2. laagte, lager 
gelegen gebied, stuk land hoogten on 
leogton (Nbk), naor do beogto in naar een 
veal lager gelegen oppervlakte (Nbk), zo 
ook We kokon van do bouvel of in do 
boegte (Wol), D'r zit eon beogto in dat laand 
(Nbk, Ste), Mit dreugo moitiods boggon do 
wilde oendon in do boogte in laaggelegen 
land (Obk) 3. leegte Do boegte van zoe'n 
buns dot Jo koold an (Nbk), D'r was oen 
grate beogto in hour ]even een groat gemis, 
een onvervuld verlangen (Nbk), eon govuai 
van beegto al. doordat jets of iemand er 
niet meer is (Nbk) 
leegteppen (Nbk) zw. ww.; overg.; tepte 
leeg, het leegtept ['lLxtepw] 1. bij hat 
handmatjg melken de laatste melk uit de 
uier doen komen do koo nog oven 

beogtoppon (Nbk) 
Ieegtrekken st. ww.; overg.; het 
leegtrokken [1...] 1. door trekkende 
bewegingen legen con voer most 
loegtrokkon nI. met een mesthaak (01-NI) 
Ieegveen z. leegvcno 
leegvene (Edje, Np, Ow) Oak legevene 
(El), leegveen (01-Ni, Op), laagveen (Sz) 
[luxrt:na/h:ga ... /.../...a. ... .aks. wisselt] - 
laagv eon 
leegvenegebied (1) [...'f...] - laagveen-
gebied 
leegveneturf (spot.) [...'f...] - laagveenturf 
Ieegvisken ['1...] - leegvissen 
leegvlakte (s) ['I...] - laagvlakte 
teegvlieger (spot.) [1.j - laagvlieger (fig.) 
leegwaeter (spar.) [...'w...] - iaagwater 
leegzoegen - Ieegzuigen (lett.) 
leek de; leken [lt:k] 1. leek: i.t.t. een 
deskundige 1k bin mar eon lock, ik kan d'r 
met over oordielon (Nbk) 
leem z. Horn II 
leemlaoge z. biemlaogo 
leemwilg z. rooiwilg 
teens (Nbk) Oak lens (Nw) de; leenzen; 
- ien [Ii: s/lens] 1. lens (van een microscoop 
of verrekijker) 2. kontaktlens Waor ho'k 
mien loonzen tocbi Iaoten! (Nbk) 
leep z. Hop 
leepvol (Nbk, Np, Ow, Sz) de Flt:pfoll 1. 
de hoeveelheid van, in een lapel Dan 
kregen zo wat van dat spub in eon koppion, 
een poor loepvol, zeg mar (Ow), con 
Jeep vol sjorp (Np) 
leer J et [It: or] 1. hop. stof: leer ocht leer, 
sing leer, loot looion (I), zo taoi as leer 
(Ma, Nbk), zo stark as leer (Np),  zo dichto 
as leer (Nbk), zo drouge as loot (Dfo, Sz) 
2. leerwerk et loot van do rodens het 
leerwerk van de schaatsen (Nbk), loot om 
loot gelijk met geiijk vergeldend (Nbk), 
vandaar loot am leer kriogon (Wol), 't Is 
lap am loot am het even (Spa), ook: met 
gelijke munt terugbetalend, gezegd bijv. 
wanneer iemand een klap krijgt en meteen 
terugslaat (Np,  Ste), hat laatste ook in Die 
paor kieinojongon kon hij web an, mar doe 
ok die starke korel him d'r mit bemujde, 
kroeg hi5 lap orn loot (Db, Dfo, El, Np, 
Obk, Pa- Dbl, Op),vandaar ook Th) bet 'in 
lappo am loot geven (Ow, Nbk) 3. leren 
stuk, ieertje, leren - voorwerp, waaronder 
ook zeemleer 't Loertien van do hatkloppe 



leer - leermeester 

van de pompe was kepot (Dhau, Db), et 
Jeer van de pompe (Spa), spoonze en Jeer 
(Db, Nbk, Np) 4. in (aorig) van Jeer 
trekken (Nbk) * Leer om Jeer, pa/c ie mij 
dam pa/c ikje weer (Np), . ..SJao ie mij dam 
sJao 'kje weer (Spa), Lap om Jeer/Krieg it 
mij can krieg 'kjow weer (Dfo), Appien 
mit Jappien/Mit Jeertien veur It gat/Appien 
mos kaicken/En 't Jeertien dat bra/c (Sz) 
leer II de 1. religieuze leer, vooral: de 
christelijke leer, het verhaal van het 
evangelic Die meensken bin vaaste in de 
Jeer in hun geloof (Ld) 2. catechisatie 
(Nbk, Np, 01-N!, Op, Ow, Sz) Die jonge 
is op de Jeervolgt catechisatie (01-Ni), Ze 
mossen naor de Jeer (Op, Nbk), .. .gaon 
naor de Jeer (Np, Sz), Ze bin in de Jeer om 
Jidmaot te wodden (Ow) 3. onderwij s, 
onderricht, vooral: van een leaning bij een 
ambaehtsman in de Jeer wezen: Hiy is M 
een timmerman in de Jeer (01-Ni), Nao de 
schoele is hij nog biy een baos in de Jeer 
gaon (Dhau), Hi5 is in de Jeer veur 
kantoorbediende leant ervoor (Nt), Hij is 
nog a/tied in de Jeer op die schoeJe (Dho) 
4. hetgeen men leert door een voorval 
(Nbk) Oonze kJeinzeune vJeug oons 
veuruut, en doe ree d'r een fiets tegen him 
an; dat was een goeie Jeer veur him (Nbk) 
* De netuur gaot boven de Jeer de eigen 
aard bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt, 
niet de theorie (b) 
leerachtig - leerachtig 
leerbegrip (Op) et [lt:o()bognp] I. 
vermogen om te leren (met name van 
schoolvakken) 
leerber ['li:(r)br] - leerbaar Zoksisbaost 
niet Jeerberhaast niet te leren (Nbk) 
leerboek ['lt:o(r)buk] - leerboek 
leerdammer (spot.) [...'damç] - leerdam-
mer 
leerder (verspr.) de; -s; -tien ['lt:Q(r)d;] 1. 
leerling in een bep. yak, op school, iemand 
die leert (inzake schoolvakken, studies) It 
Is een goeie Jeerder (Dhau), waartegenover 
'tlsnietzoe'nJeerderhij leert niet graag, 
kan niet good leren (Spa) 
leerdoek (Db, Dfo, El, Nt, Pe-Dbl, Spa) - 
leerdoek 
leerfiets (verspr.) de; -en; -ien ['it:a(r)fits] 
1. oude fiets waarop kinderen leerden 
fietsen (verspr.) 2. vrouw waarmee alierlei 
mannen naar bed gaan, waar mannen 

a.h.w. op leren de geslachtsdaad nit to 
voeren (Np)  Die Jeer/Jets is groot mit 
iederiene (Np) 
leergaank z. Jeergang 
leergang (Db) Ook leergaank (1) - leer-
gang 
leergeld (Nbk, Spa) - leergeld leergeld 
betaeJen (Nbk) 
leergierig - leergienig 
leergierighied Voor -heid z. -hied - 
leergierigheid 
leerjaor ['lt:o()j...] - !eerjaar (schooljaar) 
Vroeger baj' op 'e Jegere schoeJe een 
zeuvende, en soms ok nog een achtste 
Jeerjaor (Nbk) 
leerjonge de; -s, -n; ..joongien, ...jongien 
['lt:o(r)jou]o] 1. leerjongen 2. jongen die 
naar catechisatie gaat (Obk, 01-NI, Op, 
Ow, Pe-Dbl, Sz, Wol) 
leerkaemer (Dfo, Ma, Nt, Obk, 01-NI, 
Ow, Well de; -s; -tien ['It:o(r)k:mrJ  1. 
catech isati ek amer 
leerkappe (Np) de; -n ['1...] 1. bep. leren 
kap om de benen, boven de schoenen 
leerklompe (Nbk) de; -n; ...klompien ['I...] 
1. klomp met leren kap 
Ieerkracht ['1...] - leerkracht (aan een 
school) 
leerlappe (Bu, Nbk, Obk, 01-NI, Ow) Ook 
zeemlappe (Nbk) de; -n; ...Iappien ['lt:o(r) 
Iapo] 1. leren lap: zeemlap 
leerling de; -en; leerlinkien ['lt:a(r)Iuj] 1. 
leaning: in een bep. yak, op school 
leerling-verpleger (spor.) - leerling-
verpleger 
Ieerlinge-administraosie (I)  
atministro:asi] - leerlingenadministratie 
leerlingstelseL (Nbk, Wol) - leerlingstelsel 
leerlooideri'je z. JeerJooieri5e 
leerlooien (Np, Pc-Dbl) ['li:o(ñlo:jn] - 
leerlooien 
leerlooier (Op, Sz) ['l ... jr] - leenlooier 
leerlooieri'je (Nbk, Obk) Ook leerlooi- 
deri'je 	(Ld) 	[ ... lo:oja'ntja/ ... do ... ] 	- 
ieenlooienij As de iekscheJJers kwammen, 
gongen de scbeiJen [van de eik] naor de 
JeerJooieri)en (vein-  et Joog) (Obk) 
leermaegien (Obk, 01-NI, Op, Ow, 
Pe-DbI, Wol) Ook leermeisien (Sz) at; 
...maegies ['lt:o(r)...] 1. meisje dat naar 
catechisatie gaat 
leermeester - leermeester: die anderen 
leert, onderwijst, opleidt 
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Icermeisien - Ieerzelepel 

leermeisien z. ieerniaegien 
leermethode (Diz, Ow) - leormethodo 
leermiddel et; -s ['lt:a(r)mtdlj 1. leer-
middel 
Ieermuuilikheden (Nbk) - leermoei-
Iijkhoden 
Ieeropdracht (I) - leeropdracht 
leerplan (spar., 1) - loerplan 
Ieerplanontwikkeling (I) - loot-plan-
ontwikkeling 
Ieerplicht - leerplicht Ft is goed dat do 
ieozplicht d indertied kommen is, aanders 
hadden sommige bender vroegor life/c-
mao/c glen kaansen krcgen (Nbk) 
leerpliebtig - loerplichtig Ze trw him nog 
met van schoele ha cien, hij is nog 
ieerpiichtig (Nbk) 
Ieerplichtwet (I) - leerplichtwet 
leerperces (I) - leerprocos 
Ieerschoele (Nbk, Obk, Spa, Wol) - 
loorschool Dat het eon goefe ]eerschoeie 
your him west daar heoft hij eon harde of 
goode loot-school gohad (Nbk), Doe 'Ic 
onderwiezer wodde, het do schoele van 
Ni5berkoop ok mien Ieerschoele west 
(Nbk) 
Ieersklompe z. klompleerze 
leerstoel (1) - loerstoel: professoraat con 
niie leerstoel (I), eon biezundere ieerstoei 
(1) 
leerstof (verspr.) ['li:a(r)sthf - leerstof 
leertien ['lt:o(r)tinl - Ieortjo D'rmoct eon 
nij leertien in do krane (Spa), et icertien 
van eon schoe (Nbk), 't leertien van do 
pompe pomploer op oen pompzuigor (Ld, 
Nbk) 
leertienklompe z. Jeertieskiompe 
leertieskiumpe (Ofo, Dhau, El, Ma, Nbk, 
Np, 01-NI, Spa, Ste, Sz) Oak 
leertienklompe (Db) do; -ii; ...klompien 
['h:a(r)tisklompo/ ... tii)k ... I 1. elk van eon 
paar kiompen met stukjes leer op do plaats 
waar anders do houton kap zit Meensken 
die boge kroppen op 'e voeten hebben, 
hebben vaeke leertieskiompen an i.p. v. 
gewonen (Nbk) 
leertwiege (El, Ld, Nbk, Np) ['1...] - (vaak 
verkl.) wilgeteen, wilgetak Leertwiegies 
bruukte grootvader your et macken van 
korven (Nbk) 
leervak (verspr.) - bet-yak: waarbij men 
voel nit z'n hoofd moot let-en 
leerverstaand (Ste) et ['l... 1. hot 

vermogen am to kunnen boron, studeren 
leervet (Nbk) Ult:Q(Ofefl - leervet 
leervorm (1) - leorvorm 
Ieerwaark z. leerwark 
leerwark (verspr.) Oak leerwaark (Bdie, 
Po-Dbl, Wol), leerwerk (WH) et ['luo(fl ... I 
1. loerwork, bijv. van schaatson: Ft 
leerwark moot good in 't vet zet wodden 
(Nbk) 2. hot work dat men moot doen abs 
men voor een school of andoro oploiding 
bert (Nbk) Oonze kieinkiender hebben 
now al eon hod leerwark (Nbk) 
leerwerk z. leerwark 
leerwieze (Db) - loerwijze 
leerwinkel (spot-.) - loerwinkol 
leerzaeke (spar.) - leorzaak 
leerze de; -n (OS, Dho, Pe-Dbb), leerzons 
(Bdie, Db, Dho, Ld, Nbk, Np, Wol), let-ens 
(Dhau, Ma, Nbk) ['lt:aza} 1. hop. schoeiseb: 
baars 't Is zo nat dat do Ieerzen an moeten 
(El), Vroeger wreven ze do icren ieerzens 
we] in mit pietereuhe en kacbeizwatseI 
(Np), 1k hebbe eon bk in do bcerze (Wol), 
kotte leerzen halve baarzon (Dho, Ma, Np), 
lange leerzen (Dho, Nbk), onder de ieerze 
zitten ander do knoet zitten, andor eon 
keiharde diktatuur zitten, bijv. in do 
bozettingsjaron (Bdie), vandaar do beerze 
in do ne/eke hebben op hardo wijze 
geknoeht warden, ondor do knaot zitten 
(Np, Bdie), Et waeter stiet mi5 boven do 
leerzens ik moot nadig urinoren (Dhau), 't 
Gaot 'in over do kiompen on ieerzen bonne 
hot wordt teveel voor hem (Ow), za oak 
Dat ging over do boge beerzen henne 
(Pe-Dbl), ('t) an do ieerze lappen (iots) aan 
zn baars lappen: Watze daorzegt, kuf' wei 
an je leone lappen, daor komt niks van 
tcrechto (Dfo), (gezogd wanneor men or 
genoog van hoeft on woggaat) Uk me do 
leerze! (Obk) 
leerze-uuttrekker z. leerzeknecht 
Ieerzekappe (Nbk) do; - n ['1...] 1. kap van 
eon kaplaars 
Ieerzeklompe z. klompbeerze 
leerzekneeht (Db, Diz, Ma, Np, Obk, 
01-NI, Ow) Oak leerze-uuttrekker (Dhau), 
leerzetrekker (Op) de; -en; .. .knechion 
['b ... I  1. baarzoknecht, bop. pbankjo: tegon 
do uithalling aan hot eind trokt men z'n 
lasts uit 
Ieerzelepel (Nw, Op) do; -s ['l ... I 1. soort 
schaonlepel, nl. om baarzon moe aan te 
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leenem - Iecwaeter 

trekken 
Ieerzem (Nbk, Np) ['lt:o(r)srp] - leerzaam: 
waamit, waarvan men veal kan leren ccii 
lecrzcm bock, Aj' daor es bcnncgaon am to 
zien hoc zi5 dat doen, dat is slim Jccrzcm 
(Nbk) 
Ieerzemaeker (Op) ['1...] - laarzenmaker 
Ieerzetrekkcr z. Jccrzcknccht 
Ieerzcvct (Nw) - laarzevet Lecrzevet trot 
d'r goed in, et is ccii soort traon (Nw) 
leesbaar z. lccsbcr 
leesber Oak leesbaar (WH, elders spar.) 
['h:zbç, ...ba:r] - leesbaar Zien 
ha an dschrift is goed Icesber (Nbk), 
waartegenover Dat ic now schricvcn is ok 
nict Icesber is fiat te lezen, zo slocht is hat 
handschrift (Nbk), ccii Jeesber bock 
aangenaam am to lezen (Nbk) 
!eesberhied (b) Voor -heid z. -hied do 
['1...] 1. het leesbaar zijn 
leesbeurt (Nbk, Op) - leesbeurt: beurt 
ti] dens een leesles 
leesbiad (Dha, Nbk) at; ...blaeden; 
...blattien [1...] 1. tijdschrift e.d. am voar 
antspanning te lezen, evt. oak: blad, papier 
met leestekst 
leeshliend (spar.) - laesblind - 
leesboek - leesboek Op schocic baj'mooie 
leesbocken over de gesehiedenis (Nbk), Is 

can Jeesbock of ccii prenteboek? (Nbk) 
Ieesbrille - leesbril 
leesfout - leesfaut 
leesgeld (verspr.) - leesgeld 
leesgenot (I) - leesgenat 
leesgewoonte (spar.) - leesgewaante 
leesgezelsehop (I) - leesgezelschap (dat nI. 
ander do loden baeken enz. ter lezing deed 
cirku loran) 
leeshonger (Op) - leeshanger 
Ieeskaemer (Op) - leeskamer: kamer waar 
men baeken, tijdschriften enz. kan gaan 
zitten lezen 
leeskassette (spar.) - leescassette 
leeske z. licskc 
Ieeskring (spar-) do; -en ['I...] - leeskring 
leeslieste (1) Oak lees/isle (1) - leeslijst 
leesliste z. leeslieste 
leesloep (Db, Nbk) do; -en ['luslup] 1. 
laep speciaal vaar hat lezen, leesglas 
leesmappe (spar.) - leesmap 
leesmethode (spar.) - leesmethade 
leesmoeder (spar.) - leesmaeder 
leesoefening - leesaefening 

Ieesplaanké Oak leesplanke (WH) - lees-
plank 
leesplanke z. Jccsplaanke 
leesplezier - leesplezier 
Ieespottefeuille z. Jccspottcfulic 
leespottefulie (Np, Obk) Oak 
leespottefeuille (Spa, Sz) ['1...] - leesparte-
feuille 
Ieesprestaosie (1) [lt:sprosto:siJ - lees-
prestatie 
Ieesstof (spar.) - leesstaf 
leest Z. licst 
leestaufel (Db, Op) - loestafel (met 
baeken, tij dschriften am gelezen to 
warden) 	 - 
leeste Z. licst 
leesteken - leesteken: kamma e.d. 
leestempo (spar.) - leestempa 
leestoon (spar:) - leastaan 
leesure (spar.) - leesuur 
Ieesvoer - leesvaer 
Ieeszaal z. Jccszacl 
Ieeszael (Db, Nbk) Oak leeszaal (spar.) - 
loeszaal: in een bibliathoek 
leeuw Oak luuw (Dfa, Dhau, Nbk, Np, 
Ow), Ileuw (Db, Dhau, Ma, Nbk) de; -en, 
luwen; leeuwgien, luuwgien [hM/lyM/liM] 
1. bep. roafdier: leeuw Dc leeuw is dc 
kcunung van dc dicren (Ld), in at hol van 
de leeuw (1), bij vgl.: zeer krachtige, 
maedige persaan: Dc Lecuw van 
Vlaandcrcn (1), Ze vochten as luwen 
(Nbk), Hij is zo stark as ccii Jccuw (Op), 
...zo IcIk as ccii luuw (Np), brullcn as ccii 
luuw (Dfa) 2. bep. wapenfiguur: leeuw, 
met name bokend van munten met do 
Nederlandse leeuw luuw of letter kruis of 
munt (Dfa, Dhau, Ma, Ow) 3. (met 
haafdletter) vijfde taken van de dierenriem 
(spar.) 4. (met haafdletter) iemand gebaren 
tussen 23 juli en 23 augustus (spar.) 
leeuwebek [ItMabEk] - leeuwebek (Nbk), 
vlasleeuwebek (fp), grate leeuwebek (fp) 
gale lccuwebck leeuwebek (h) 
iceuwerik z. lurkien 
Ieeuwerik(s)nust z. lurkenust 
leeuwetemmer - leeuwentemmer 
Ieeuwrik z. Jurkien 
leeuwrikkenust z. lurkenust 
Leeuwriksnust z. lurkenust 
Ieewaeter (El, Obk) - leowater (Obk) Ecn 
toe had vackc an de aacbteq,otcn 
Jcewactcr (Obk), oak gezegd van yacht dat 
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leewieken - lege 

men in z'n mond krij gt wanneer men zich 
niet lekker gaat voelen, vaak nit aficeer van 
jets dat men niet lust (El): Et ieewaoter 
Jcomt me in do nyond, straks moo'k spi]en 
(El) 
leewieken (OS, Bdie, Dm1, Np, NW) ZW. 
ww.; overg.; leewiekte, het leewiekt 
['lt:wikDl 1. kortwieken (lett., vooral van 
kippen, duiven, eenden) Vow-dat  ze 
boginnen to leggen, won do eon den 
Joowiekt (Obk), Die jongon hobbon do 
doovo Joewièkt, om votvliogon to 
vourkommen (Dhau), We bobbon do kiop on 
Jeowiokt, dan vliogon zo niet over et gaas; 
dan wodde d'r van lone vlougol wat 
ofkniot, dan huilen zo ot even wicbt niot 
(Nw) 2. de macht ontnemen (Np) Hij is 
Joe wiokt ze hebben hem fn macht 
ontnomen (Np) 
leezegger (Nbk, Ow, bl, b: lm) Ook 
leedanzegger (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, El, 
Np, Obk, Ow, Pe-Dbl, Spa, Wol), 
leedzegger (Dfo, Np, Nt, Op, 01-NI), 
lee-antegger (Dhau, Nbk), liedanzegger 
(p) 	de; 	-s 	['lt:ssg1/'lt:tàs ... . 
'lt:âs ... ..li:t ... 1 1. aanspreker, leedaanzegger 
Vroogor kwarn do Jeodanzoggor an do 
deuro as d'r lone ovoriodon was (Spa) 
lef et [lef) 1. lef, durf Die man zol wel wat 
moor kwinon, mar hi] hot et Jot d'r niot 
vow-  (Nbk, Np, Obk), Jo moo'n 'tie! mar 
bobbon nl.: am zoiets aan te durven (Ma, 
Np, Spa), zo oak Jo moo'n mar Jo! hobbon 
(Pe- Dbl), H;)' hot et Jof d'r we! vow-nI. am 
dat te doen (Ow), Jo! Jcriogen durf, oak 
gezegd wanneer men enigszins eigenwijs 
en brutaal wordt (Nbk), Jot schoppon 
(Dfo), En as die winkelmannon (..) ok mar 
eon botion Jof in do huad hebbon (..) over 
lef beschikken (v), Jetin do dondorhobbon 
Id. (v), Aj'ot Jof es hebben/waag het niet, 
want dan krijg je met mij te maken (Nbk), 
Heb et Jo! Os! id. (Nbk), Jo moe'n 't Jot mar 
hebbon (Nbk) 2. eigenwij sheid, verbeel-
ding die men uitstraalt in woorden, 
bravourstukjes (Dfo, Dhau, Nbk, Np) Die 
hot you! Jo!; want hi] ]opt zuvor mit eon 
slag in do roggo (Dhau), HI) hot Jof 
genoog, hi] verbeoJt him nogaJ wat (Dhau), 
Die man had aided zovouJ Jo!; gionione 
had docht dat hi] op 'o flosso gong (Dfo), 
Th)' hot eon boo! Jo!durft wet van zich te 
spreken, verbeeldt zich kennelijk nogal wat 

(Nbk), zo oak Die hot ommoraok Jo! (Np) 
en nogaJ wat Jo! hebbon (Nbk) * Lot kost 
nib, mar 't dookien zich als een lefgozer 
gedragen kost op zichzelf niks, maar de 
show erbij kost geld (Dho) 
lefbule z. JolbuuJ 
lefbult(e) z. Jotbutt! 
letbuul (Np) Oak iefbule (Ol-Nl), leJbulte 
(Ow) de; ...bulen; ...bulegien ['levbyl/ 
... bylo/ ... ] 1. iemand die zichzelf voort-
durend ophemelt, die voortdurend opschept 
Iefdoek de; -en; -ien ['levduk] 1. (meestal 
verkl.) lefdoekje, pochet 
lefferd (Dfo) de; -s; leffertien [lsfçt] 1. 
opsehepper, zwetser 
lefschopper ['lefskopfl - lefhebber, 
opsohepper 
leg Oak legge (bet. 2: Bdie, Dfo, Dhau) 
de; -gen (bet. 2) [lsx] 1. het leggen van 
eieren an do Jog het leggen van eieren door 
met name kippen: U hot diojongo pioken 
al an do Jog (Obk), van do Jog gezegd van 
kippen: geen eieren meer leggend (verspr.), 
oak van do Jog of (Ow), Do moor(o) is an 
do Jog de bijenkoningin legt eitjes (bs: 
Dfo, Obk, Op, Ow), do oorsto Jog en do 
twiedo Jog de eerste/tweede keer dat een 
vogel legt (Nw): Nao do oorsto Jog 
kommon zo [de kippen] in do ruj, dan 
kommon zo weer in do voron on dan gaon 
ze an do twiedo Jog (Nw) 2. baarmoeder bij 
pluimvee Die kiopo hot do Jog uut; zokkon 
kuj' botor mar sJaacbton, die wo 'n tocli niot 
weer kJaor de baarmaeder puilt naar 
buiten, krult am naar buiten (Obk, Op, 
Nbk), We hobbon eon Jdopo mit do Jog uut 
(Spa) 
legaat z. Jogaot 
legaot Oak legaat (01-NI, Sz) [lo'g3:t/ 
- - .ga:t] - legaat (toewijzing in een 
testament, oak: hetgeen men aldus schenkt) 
BopaoJdo moonskon gevon we] es oen 
Jogaot an eon instoiing of sticbting (Obk), 
eon Jogaot uut do arfenisso (Bdie), eon 
Jogaot vaastoioggon Jaoton (Dfo), 
...naoJaoton (Dhau, Diz, Wol), ...schinkon 
(Db, El, Ow), ...Jcriogen (Dho, Ma, Np) 
leghak (Ste) de; -ken UI  ... ] 1. bep grote 
bak waarin kippen leggen 
legbatteri'je (Db, Dfo, Obk, Wol) ['Icyb ... ] 
- legbatterij 
leghore (1) ['1] .- legboor 
lege bn., bw.; tussen oon en een onzijdig 
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legedrokgebied - legeren 

Zn.: lOOff, -r, leogst ['lt:go] 1. laag: het 
togengestolde van hoog, niet ver opwaarts 
gaand eon beg htws, con keg vortrek, Et 
is bier loge ondor do zooldor (Sz), flat 
vliogtuug vleug slim loge (Wol), eon keg 
veurhouI4 eon logo hals een laag 
uitgesneden hals van een jurk, blouse ed. 
(Nbk), loge schooldors (Nbk) 2. dicht bij 
de grond, laag t.o.v. de waterspiegel Et 
waeterin 'tkonaalstaotaorlg logo(Ol-Nl), 
Et grös staot nag mar loge (Nbk), loge bi 
do grand Dat wark is logo bly do grond 
(Dho), do logo lanon do laag gelegon 
landen, eon beg stok laand een laag 
liggend stuk land (Np), (zelfst.) in 't loge 
van 't laand in hot lager gelegen dee! 
(Nbk), zo ook In 't loge is do grand vaeko 
war kooldor on daoromme liggon do 
koonon hover op 't hoge (ObIc), HjJ hot 
con hookion laand op 't logo (Wol), Et loge 
staot ondor waotor (Np), Do locht hangt 
loge (Nbk), legoro temporeturon (Nbk), Do 
thermometer staot loge (Nbk), an leger wal 
raekon 3. van lage toon, klank do logo d, 
eon bog geluud, loge zingon, Duo piano 
staot to loge (Nbk), eon toontion leger 
zingon (Nbk) 4. laag van prijs, gering van 
waarde ed. We docbton dat et duur wezon 
zol, mar hij nuwndo mar eon bog bodrag 
(Nbk), Do ronte wodt nag al mar leger 
(Nbk), ...is logo (Nbk), ...staot loge (Nbk), 
Et is gund an do loogsto inschriovor (Nbk) 
5. in van bog komof van geringo afkomst 
(Nbk), do bogoro stand (spor.) 6. in leger 
ondorwios lager onderwijs, do logoro 
schoolo de lagore school, eon bogoro akto 
een lagere akte (1) 7. in logo spanning 
laagspanning (spor.) 8. (van de wind) 
zuidelijk (Dhau, Dho) Do wiend zit logo 
(Dhau, Dho) 9. niet zwaar, niet streng oen 
logo str4 Zo stcbbon daor glen logo Olson 
(Nbk) 10. met minachting, laatdunkend 
(Nbk), vooral in argons logo op 
daobekioken (Nbk), logo op lone 
daolokiekon (Nbk) ii. gemeen, smerig 
(Nbk) Dat vun 1k logo van him (Nbk) 
Icgedrokgebicd (spor.) - !agedrukgebied 
legen ['lt:gj] - legen, !eegmakon Vrooger 
mosson we do molkommor legen in do 
zijon (Spa), Do viskor loogdo do fooko in 
do boun (Np), Mok an do bionon moej' do 
pispot op legen, dan moot et ovorgaon 
(Bu), eon waegen leger (Nbk), We zullon 

et koppion koffle mar even logon 
leegdrinkon (Dhau), Do gruppen legen is 
daogehks warkd.i. do mestgoten (Diz, Nt) 
Jegende (spor.) de; -n, -s [la'gendo] 1. 
hei!igon!egende 2. vo!ksverhaal 
leger et; -s; -tien ['h:gç] 1. hazo!egor (Ld, 
Nbk, Np, Wol), soms ook inzake reeën 
gezegd (spor.) Eon jaeger zal noolt eon 
haezo In 't leger schioten (Wol), Wozuicen 
et leger op gaan naar bed (Spa) 2. 
legermacht, krij gsmacht Et leger was op 
oorlogsstarkto brocht (O!-N!), Do Rus bet 
eon groat leger (Np), Et leger was op 
oofening (Ma), Thy is op ? ogonbhik in et 
leger dient in hot leger (Dho), ...zit in 't 
leger id. (Wol), in et leger bliovon blijven 
dienen (Op), verder in 't Leger des Hoils3. 
grote groep (Dhau, Nbk, Pe-DbI, Sz) (..) 
Dat leger zwatto picton n!. dat men 
tegenwoordig heeft als het Sinterklaas is 
(b), Ethiele leger ko on on is d'r out (Nbk), 
Et hobo bogor komt over do dick (Sz), D'r 
blgt eon blob leger soldaoton in Assen 
(Dhau), D'r kwarn mij eon hool leger 
soldaoten integon (Pe-Dbl) 4. laag gosta-
pelde turf in het turfveld waar do slag 
tegenaan werd gostort (do onderste laag 
bestond uit een !ange nj turvon die met do 
punton tegen olkaar waron ge!egd in do 
!engtorichting on daarachter kwam, met de 
!ango zijden togen e!kaar, één nj turf; do 
laag crop vormde het spiogelbeeld van do 
eerste (dus met do kopturvon achter), do 
derde on bovensto laag lag net als do 
onderste) (Ow) Op die foto is MH out 0. 
an et turfgrevon in et Fochtobor vene MY is 
zekor mit et leger (of 'do broo9 an et 
zotton, want hi) her twio turvon extra 
bovon op do krojo (Ow) 
leger-onderwieswet (spor., !) - lager-
onderwij swet 
Icgeranvucrder - logeraanvoorder 
legerauto - legorauto 
legerbende (Sz) - legenbonde 
legerbeveihebber (spor.) - logorbevel-
hobber 
legerbrood (Op) - legerbrood, soldaten-
brood 
Iegerdokter (spor.) - legerdokter 
legerdomenee (Op) - legerpredikant 
legeren zw. ww.; onoveng.; !egerde, is 
!egerd ['1t:ggil 1. legeren: van bep. 
gewassen, met name graan Dour die dflcko 
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legerhond - leggen 

buffo is do baever legeren gaon (Dhau), Et 
zaod legert allemaol togen do grond (El), 
Do roggo zat tevulo stikstof op, doe ging 
a/los legeren (Pe-Dbi) 2. (van eon haas) 
eon leger hebben Haezon die legeren soms 
op loge plaicken, mar ok we] op 'o boogton 
(Obk), Hier hot eon haozo logerd (Ma) 
legerhond (Bdie, Ma, Nbk, Np, 01-Ni, 
Op, Sz) do; -honnen ['1...] 1. legerhond 
(Bdie, Ma, Op) 2. elk der bep. grate 
honden in hot leger, die met name de 
mitrailliours trokken (Np) 
legerienhied (spot.) - legereenheid 
legerig (Dfo, Np, 0p, Ow) [h:g:rox, 

- legerig As et regent gaot et stro 
liggen, dan wodt et legerig (Dfo), legerig 
stro (Np), Dew de anholen regens is die 
akker legerig wodden (Op) 
legering (spar.) [lo'gt:oruj] - legering 
(bep. metaalmengsol) 
Iegerjasse do; -n; ...jassien ['lt.gçjaso] 1. 
jas uit het leger, in principe door militairen 
gedragen 
legerkaamp (vo) - legerkamp (.) dat 
Duutslaand ion groot legerkaamp is (vo) 
Iegerkörps (1) - legorkorps 
legerleider (vorspr.) - logerloider 
legerleiding (verspr.) - legerleiding; ook 
(schertsond): echtgenote (Wol) Dat mooj' 
mar an do legerleiding vraogen (Wol) 
Icgermacht - legermacht 
legeroefening (spar.) do; -s, -en ['1...] 1. 
militaire oefening 
Iegerofdieling - legorafdeling 
legeronderdeel z. Jogerondordiol 
legeronderdiel (spor.) Ook legeronderdeel 
(spot.) - legoronderdeol 
legerplaas z. logerplaets 
legerplacts (spar.) Oak legerplaas (Spa) 
['1...] - iegerpiaats 
Iegerschaore (b) ['h:gpk3:ara] - 
heerschaar, legerschaar Hoe smookies an 
no/Ilk is 't in jow huus, oo Hoer der 
/egerscbaoren (b) 
legerstede z. logorstee 
legerstee (bet. 1: b: im) Oak legerstede 
(bet. 2: s: Obk) do; ...steden; stegien 
['lt:gçstv/ ... sU:d] 1. ruimte, plaats voor 
eon graf (b: im) 2. graf (s: Obk) 
legertank (Nbk, Spa) do; -s, -on ['1 ... texk, 
ook wel ...tal)k] 1. tank: bep. 
govechtswagen van hot leger 
legertente - logertent 

Iegertrnek (spar.) do; -s; -ion ['l ... tryk] 1. 
truck, vrachtauto van hot leger 
legerwal (Nbk) - lagerwal (fig.): an 
logorwal raeken (Nbk), ...wezon (Nbk) 
leges ['h:zjasj - logos logos beta c/en 
(mooten) (spar-), logos ho/Ten (spot.) 
legeteren (Dfo, Dhau, Op, Ow) onbop. w. 
[1t:go'tt:ç4] 1. door eon legaat schenken 
Jowhooven met a/los anjow wettigo arven 
nao to Jaoton, jo tin ok best legotoren an 
aandoren (Op) 
legettien (Ste) Oak langettien (Ste), 
lagettien ( Ste) et; legetties [laxctinl 
laij(g)... /lax...] 1. gehaakt sierrandje aan 
do ondermuts (zodat men do huid van 
iemands nek niet kan Zion) (Ste) Eon 
mooie stroke an eon mussien wodt eon 
lagettien nuumd (Ste) 
legevene z. /eogvone 
legge (Bdie, Op en cost.) de; -n; loggion 
['lEgo] 1. laag over do deel uitgospreide 
garven: am gedorst to warden (vooral: van 
twee rijen, met do koppen togen oikaar) 
Dfo, Dhau, Ld, Nbk, Np, Obk, k: Ste) Aj' 
in do dole dos/con wo'n do bossen stro naor 
me/caere toe /egd, mit do koppen over 
mekaere, over do hiele dole bonne, dan hej' 
een Jegge; dan bej' we] zoo 'ii 50 bosson 
stro (mar ot is ongoliek hoe groat do dde 
is) (Ste), Do leggor moot do banon van 
garven lossniedon on ze in do legge leggen 
(Dhau), Ic bobbon eon mooie /eggejo deal 
is mooi vol gelegd met to dorsen graan 
(Np), We gaon nog even eon legge 
anloggen neerleggen am te dorson (Ld, Np, 
El), Vroeger dOskten zo year et me/ken 
nog gauw even een legge (Obk, Ld, Nbk, 
Op), een legge roggo duskon (El, Np), 
zoveule leggen dOsken per dag (Ow), We 
tin nog we/ can logge doen ni. dorson 
(Ma, Op) 2. z. log 
leggen zw./onrogelm. ww.; overg.; legde, 
het legd ['l€g] 1. neerloggon Th3 legde et 
op do kaasto (Nbk), Wi5 loven jow omjow 
lie/dc en jow trouw, diej' ok in oonzo 
batten leggen willen (b), We mossen do 
bigen an de motto leggen nl. voor het 
zogen (01-Ni), As 1k do overal moet 
verstukkon, gao i/c d'r can stuic op loggon, 
dat is veal gomakkoliker (Sz), Do biolo 
wodt nij staol op logd dour do smid (Np), 
Hi7 mos d'r aorig bij leggen geld op 
toeleggen (Ma), argons beslag op leggen 
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legger - legplaanke 

(Nbk), argons do haand op (woton to) 
leggen jets in handen weten to krijgen 
(Nbk, Nw), Ze logde do laesto baand an 
abs war your do trouwdag klaor wozon 
mos (spar., j), lone et vuur nao an do 
sebenon leggen (Nbk, Np), eon kaorticn 
lcggon (b) 2. voortbrengen: van eicren Do 
kiepen leggen aorig 01cr op et ogenblik 
(Nbk), As do kiepon slim drok leggen dan 
zeggen zo we] as: et liokon wel 
eierfebriokies (Ow), (.) dat die kiepon dan 
yule foeler beginnen to leggen (b), Do 
laeste moniore van perboren om ot bi5evolk 
to redden Is or extra voeren van eon 
warkbio, die dan elgies leggen gaot; dat is 
dan do loggondo warkbije (Dfo, Op), Dat 
legt 'in glen wiendeler daar ondervindt hij 
financieel voordeel van (Np, Ld) 3. op do 
beoogde pick, in de beoogde positie 
brengen, aanbrengen hoepon om do tonne 
leggen (Np), Eon musse op eon roggomiete 
leggen is eon sokuur warkion (Up), Disse 
inure is now zo hogo, dat do muurplaete 
legd wodden kan (Op), argens eon kneupe 
in leggen (Nbk), argons eon strik in leggen 
(Nbk), Ze hebbon eon buis ondor do darn 
legd (Nbk), Straotor was hi)' van zion yak, 
en hi)' badde d'r al verscboiden kilometer 
in legd (ba) 4. in an banen leggen (spar.) 
5. z. liggon 
legger (z. oak Jigger) de; -5; -tien [lcgç] 
1. dier dat eieren Iegt Die kiopo is eon 
goele logger (Nt, Up)  2. degene die 
(neer)legt, vooral: degene die de garven 
neervlijt Vroegor mit zaodbultzetton bob 1k 
vaeke logger west (Db), Do logger logt do 
boss en op 'a dole wit do aoron naor 
mekaere toe (Pe-Dbl, Op), Do logger moot 
do ban en van garven lossnioden on zo in do 
loggo leggen (Dhau) 3. dragende balk, 
vooral onder een vioer (Nbk, Obk, Ow, 
Wol), oak in de logger onder een darn 
(Dhau) 4. onderste molensteen (Nw) 5. 
vierkant stukje hout, als een 	soort 
dobbelsteen gebruikt bij ccii bep. 
dobbeispel, met op de vlakken óén der 
volgende aanduidingen: L (d.i. leg er één 
bij), K ('krijg' d.i. neem or éón nit de pot), 
A (alies uit de pot nemen) on N(niettebiot, 
d.i. niets) (b: In) 6. bep. openbaar register, 
o.m. van de percelen met kadaster-
nummers, oppervlakteaanduiding en de 
namen van de eigenaren Mit at 

waeterschap hoj' vetschillondo soorten 
leggors: bodiokingslegger, algomone logger 
on wogonlegger (01-NI), do kadastrale 
logger (El, Dfo) 7. ontsteking aan het 
spronggewricht van een paard (Pe- Dbl) Et 
poord kan eon legger hebben bi)' do 
veurbienon (Pe-Dbl) 8. z. Jigger 
leggeri'je z. liggeri)'e 
legging (verspr.) de; -5; legginkien ['l€gt] 
1. legging 2. z. Jigging 
leghenne (Nw) - leghen 
leghokke (Obk) ['IexhDko] - legnest 
leghorn - leghorn, in diverse soorten 
bekend brune leghorns (Op), eon witto 
leghorn (Dhau, Nbk) 
legien (Dfo, Nbk) et; legies ['h:xis] 1. 
kleine laagte, niet ia grate en diepe, lage 
plek Daor was eon legion in 't laand(Dfo) 
legio ['ll:gijoM] - legio: zeer veel In dat 
laand zatten legio dotterbloomon (Op), 
Zokkon bin d'r legio (Nbk) 
legioen (Nbk) et; -en [h:gi'jun] 1. groot 
aantal mensen Now, d'r was eon h/el 
legiocn, hour! (Nbk) 
legister z. liguster 
legitimausie (spar.) [...'m ...J - legitimatie-
bewij s 
legitimaosiebewies (spar.) [...'m...} - legi-
timatiebewijs 
legkaaste Oak leg/caste (WH), hg/caste 
(WH) de; -n; ...kassien ['1...] 1. legkast 2. 
bep. ruimte waar kippen hun eieren kunnen 
leggen: legnest (Obk) 
legkaste z. logkaaste 
legkiepe - legkip Do legkiepon booven 20 
niet moor to loewiokon mit die legrousters 
(Ld) 
legkorrel (Bu) de; -s ['lexkorj] 1. bep. 
korrelvormig kippevoer: legmeel, vgl. 
Legkorrels bin good your et eierloggon; as 
kiopon legkorrols kriegen, boeven 20 
veordor niks, silos war zo neudig bobbon 
zit d'rin(Bu) 
legnust (Db, Ma, Nt, Obk, Op) - legnest 
lego ['it:go ....goM] - lego (bep. merk-
naam van bep. kinderspeelgoed) mit logo 
spoulon, oak wet in samenstellingen als 
legodeuze, legostienen) 
lcgpcnning (Nw) - iegpenning (am to ge-
denken) 
legplaanke (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, 
Obk, Ow, Pe-Dbl, Sz, Wol) Oak legplanke 
(bet. 3: Sz) de; -n; ...plaankien ['lex ... ] 1. 
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Icgplankc - leiden 

plank over eon sloot (vooral: die los ligt) 
(Db) 2. plank om potten on pannen op to 
leggen (Dfo) 3. kastplank, vaak: die los is 
(Bdie, Dhau, El, Nbk, Sz, Pe-Dbl, Wol) 4. 
leesplank (Obk, Ow) 5. plank aan het 
voeteneind van can bedstee (Bdie) 
Iegplankc z. logp/aanko 
Legpuzel (Nbk, Nw) Ook Legpuzzel (Spa) - 
legpuzzel 
Icgpuzzel z. logpuzol 
legreuster (Ld, Nw) et; -s ['1... 1. soort 
rooster waarop do kippen eieren leggen Do 
Jegkiopen boevon to niot moor to loowioken 
mit die logreustors (Ld) 
Iegsel (Bdie, Bu) et; -s; -tien [l€xsj] 1. 
legsel ot eorsto logsol van eon kiepo (Bdie), 
or twiodo logsol (Z'i or oiorzukon) (Bu) 
leguster z. Jigustor 
legusterhege z. Jigustorhodo 
Iegvoer (Db) et ['L..] i. legmeel 
lei 1(p) de; -nen ['lej] 1. dijk om het veen 
die hat water van het hogere gebied tegen 
moat houden, ook Jeidiek 
lei 11 (01-NI) et ['icj] 1. lei bedokt mit lei 
(01-NI) 2. z. ide 
leibaand Ook leidebaand (Np, Obk, Ow), 
leiband (Spa) - leiband an do ieibaand 
]open (Nbk), ook: band waarmee een kind 
in de kinderstoel was bevestigd (om de 
middel) Do kionder zatton dan in do 
kakstoolmit eon loron Jeidebaand die aj' op 
do roggo mit Jeerties vaastomaokten on mit 
con gaaspe diof' as do kionder grotor 
woddon, roomer mae/cten; in ot rooio 
aachtorschut van do kalcstoel zatten mooie 
rooio to up oron knoppen waor as do 
Joidebaandmit Joron voters an vaasteknoupt 
woddo. Eers laggen do kionder Cr zo uutl 
(Ow) 
leiband z. Jeibaand 
leiboom (Ma, Ow) - leiboom 
leide (aig., verspr. west. van Op) Ook 
leidsel (Dfo, Diz, Ld, Nt, 01-Ni, Pe-Dbl, 
Spa, Sz, Wol) at, de; -n, -ns (01-Ni); 
-gien ['1€jda/'1ejts] 1. leidsel, vaak: beide 
leidsels (als eenheid ervaren), teugel Bi 
datjonge peord mooj' ot loido good in do 
banon bobben (Obk), Jo moe'n ot icicle eon 
botien Jossorin dohanon hobbon (Db), Hi7 
hul do bide strafe in do banon (Ld), ook 
fig.: hij hield de teugels strak (Ld), Et 
poordmos ot loido nog an bobben (Np), ot 
peord et bide andoon (Np), 1k moot ot 

peord do boidons nog andoon (01-NI), We 
bebbon datjongo peord a] in 't Joido (Dho), 
Krieg io ot Joido mar, want dat peord is 
niotzo makneemjij de leidsels maar (Sz), 
D'r zatton eon paor van die rinkics op do 
tub, daor mos ot Joido dour (Ste), eon 
en/cel bide leidsel voor één paard (Dfo, 
Diz, Spa, Sz), waarnaast eon dubbol Joido 
kruisleidsel (Ld, Nt, Nbk), ook It dubbobo 
leidsel id. (Diz), et lange loido (Nbk), eon 
daogso bide nI. van de gewone, grijze 
kleur (Op), oen zundagse loido nI. van can 
mooia, helgele kleur (Op), As we twie 
peorden your do waogen doon, dan gaon 
we et bide spbissen (Np), an ot bide 
trekken (verspr.): Do ricbting woddo 
ango von dour an or bide to trot/con d.w.z. 
aan de linker- of rechterkant (Ste), Etbeido 
sleegbij om do paoi (Nbk), 't binkso boido 
het leidsel aan de linkarkant (Sz, Op, Ste), 
't rochtso bide id. aan do rechterkant (Sz, 
Op, Ste), Jo moo'n et bide mar good in 
hanen ho/on do teugels strak houden (ook 
fig.), zo ook Hij bet et boido good in do 
haven (Dho), Hi7 lop an do bide van Zion 
vrouw wordt strak gehouden door, heaft 
niks in to brengen (El, Bdie), do boido strak 
hoben de teugels strakhouden (Obk, Op. 
Diz), do bide vioron baoton do teugels 
laten vieren (Op), Et Mi/itair Gozag had 
vourlopig ot bide in banon oefande bet 
gezag uit (vo) * Eon boor moot zois or 
bide in hanen hobbon behalve lett. ook 
fig.: bet is beter zeif de teugels in handen 
to houden (Nt, Ow), zo ook Do boor moot 
zebf do boide hebben id. (Db, Dfo, Dhau, 
El, Op), Jo n,00'n or boido niet uut (do) 
hanen goven men kan beter zelf de teugels 
in handen houden, last een andar niet de 
leiding nemen (Bdie, Np, Pe-Dbl) 
Ieidehaand z. beibaand 
leidekker - leidekker 
Ieidekkershaemer Ook ieidekkershamer 
(Sz) de; -s 1. speciale hamer van eon 
leidekker 
leidekkershamer z. boidokkorsbaomor 
leiden I zw. ww.; ovarg.; leidde/leidede 
(Np, Ow), bet leided ['1Ejd1] 1. leiden, 
doen gaan Thj baot 'in niot zomar leiden 
(Sz), Die bond moot eon bbiondo beiden 
(Pe-Dbl), Goof oons do gonaodo die 
noudig is om oons dour low leiden to 
Jaoton (b), Th3' tan do bobbo niet do baos, 



Leiden - leic 

die lat him met Joidon (Ld), Die bo/Je wil 
'm good Joidon Jaoton (Spa), N Joidode 
zion schaopios mooi over et darnmogien 
bij fit (Ow), Vow-zichig mennen, io ho/en 
et peerd bij do bek vaasto en Jeidon 'm d'r 
Jangos (Ste) 2. aangeven waar men langs 
rnoet en evt. meegaan om verder de 
riehting te wijzen of iemand te brengen 
waar hij moot zij n Hi7 zal Jo we] even 
Jeiden (Nbk), (schertsend) 1k zal Je wel 
naor Leiden Jo/den (Sz), iene ow do twin 
Jeiden (Diz) 3. leiding geven aan, sturend 
optreden eon zangkoor Joiden (Nbk), H15 
kay dat good Jeidon (El), lo moe'n Jo we] 
es Joidon Jaoton doen wat, zoals een ander 
aangeeft, zich door een ander laten loidon 
(Nbk), le wi/Jan Jo ok met zo bot Jo/don 
Jaoten (Nbk), Jo moe'n him war Jeidon 
(Ma), As N him now mar war leiden 
laoten wil ow van do draank of to kommen 
(Db) 4. ergens langs doen voeren Ze 
brukon ten gresbuis ow 't waotor onder de 
darn dour to Jeidon (Pe-Dbi) 5. in eon bep. 
richting doen groeien, van bomen en 
planten, maar ook van hoorns van rundvee 
eon plaanto Jo/den (Ma, Ow), Do booms 
woof' Jeidon, as zo verkeord staon (Ste) 6. 
zn leven doorbrengen, ondergaan Hi5leidt 
oen drok Jevon (Nbk), ..00n verkeerdJevon 
(Nbk) * Scbaopon Jaoton hour makkolik 
Joidon, mar moenskon now ionmaol met, of 
et mooten bJiondon wezen, en dan al//end 
nog mar over do weg (Op) 
Leiden II [iejdi - Leiden Doe gong at 
van Leiden op Delft, do moersto Jongon 
gavvon gien goluud, mar ten poor piopton 
we] werd or hard gesiagen, voigde de one 
Map na de andere (s: Obk), zo ook Hiy 
kroog van Leiden op Do/ft (Wol), It Ging 
d'r van Leiden op Delft het ging erruw toe 
(Dfo, Ma), ook van Leiden naor Do/ft 
(Ld), Doe was Leiden in last (verspr), 't 
ontzot van Leiden Leidens ontzet (Db, 
01-Ni, Sz), ook Leiden ontzot(El), En doe 
was Leiden ontzot toen waren we uit de 
probiemen (Op), We kriogon vandaogo 
Leiden ontzot hutspot (Diz) 
leider do; -5; -tien ['iejdr] 1. iemand die 
ieidt, biding geeft aan, bijv. aan een bep. 
vereniging zoals een zangkoor Hij was eon 
gooie Jeidor (Spa), W. is do onbotwisto 
Joider van do V V.D. (Op), Hij was do 
Joidor van do zang van het zangkoor (Nbk, 

Ma), Enke/de rneenskon bin goboron 
foidors (Nbk), Sorns is at noudig oat d'r 
argens eon starko Jo/doris (Obk) 2. biding 
van de pomp (z. ook biding, bet. 3) (Oho) 
Die bopt naor do Joidor too (Dho) 
leidiek (p) de; -en [iejdik] 1. dijk om het 
veen die het water van hot hogere gebied 
tegen moot houden 
leiding de; -s, -en; leidinkien ['iejth] 1. 
het ieiden, besturen do biding van do 
vorgadering (Ow, Spa), G. hot do boithng in 
banon (Wol), ffi) hot do Jo/ding op m 
nournen (Nt), HiJ kan good biding gevon 
(Diz), Laot do Jo/ding mar an born over, 
dan komp It web good (Sz) 2. leiders 
(Dhau) Zo vraogon Joiding bij do 
spolwokon (Dhau) 3. buis e.d. waardoor 
iets gebeid wordt Et waoter van dopompo 
op ot aanrocht kwam oertiods dour do 
biding uut do rogonbak (Diz, Obk), Do 
Joiding van de pompo was bevrouron di. 
waardoor her water nit do put komt (El, 
Db, Dfo), Ondor in do biding van eon 
pompo moot eon gooio doppe zitton, 
sanders komt d'r rnoddor in (Pc- Dbl), Do 
Jo/ding van een pornpe Jopt as oon buis 
naor do stal of at aanrocht (Ow), Do 
leiding van do wasmosiono was JoE, ik 
baddo do koukon ondor waotor (Sz), eon 
Joiding naor do sboot of vaort di. eon buis 
voor de afvoor van water (01-Ni, Spa), D'r 
kwam oon nio biding an do kachol, want 
do ouwo was kopot rookleiding (Sz), eon 
biding vow- gas (Bdie) 
leidingwaeter et 1. water van de 
waterbeiding 
Ieidraod (Op) - leidraad 
Leids - Leids: van, m.b.t. Leiden Loidso 
dokons gewone wolben dekens die in 
Leiden werden gemaakt (Db, Bu), Loidso 
kozo (Nbk), Loidso boddon (Nbk) 
leidsel z. bide 
Ieidsman (1) ['l  ...l - leidsman ( fig.) 
We (ZW, Dho, Ma, Nbk, Nt, Nw, Sz) Ook 
tel (Db, Dfo, Dhau, Diz, Ld, Np, 01-Ni, 
Wol) do; -n; leigien ['lsj(a)] 1. dakpan van 
lei, leipan, ook: lei om op te schrijven We 
kriogon nio Jo/on op et dak (Wol), As we 
vroogor vekaansio krogen, dan moch do 
Jeio wit naor buus; dat was prachtig, we 
rnaakton dan do b/osto mooi schono (Sz), 
krasson op Fe boio (Bdie), op Fe  Jeio 
schr/oven (Bdie, Pe-Dbl), Et is mooi af F  

MO 



Icien - leket 

wit eon seb one Icic boginnon kunnen 
zonder schulden gehad to hebben, zonder 
jets uitgehaald to hebben, geen bekeuring 
gehad hebben e.d., ook: nadat men zn 
fouten heeft goedgemaakt, z'n schulden 
heeft betaaid enz. (Np, Nbk), Bij had eon 
schone lola een blanko strafregister (Bdie, 
Nbk), HI5 hat glen schono lola heeft wel 
eens jets gedaan dat niet door de beugel 
kan (Nw) 
Ieien [ lcjn, 'lejdn] - lejen eon klan dak 
(verspr), Mien kappen nl. van 
klokkestoelen (bs: Dfo, Nw), 't Gaot van 
eon leien dakkian zeer viot, gernakkelijk 
(Nbk, Np, Nt) 
leiker (Np)  de; -s ['isjkç] 1. baggerman 
met baggerbeugel 
leiliende (El, Nbk, Spa) de; -n; -gien 
[iejlind] 1. lindeboom die geleid wordt 
leins (Spa) bn; pred. [ijs] 1. (van een 
pomp:) het op to pompen water niet 
vasthoudend Dc rubberan rand onderin is 
zeker niet goad, die pompe Is zo loins 
(Spa) 
Leinze (Nw) de; -n, -s; Leinsien ['ljzo] 
1. mansnaam, in Leinzo op 'e peinze 
hebben lui zijn (Nw) 
leipere z. le4oereboom 
leipereboom (OS, verspr. WS) Ook leipere 
(Np) de; .bomen; -pienj 1. pereboom die 
geleid moot worden, tegen een muur of 
schutting 
leischut (Spa) et; -ten ['lcjskAt] 1. 
schutting waartegen men een boom ieidt 
veur een Id boom eon Ioiscbut ma/con 
(spa) 
leisloot (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Diz, 
01-Ni, Ow, Pe-Dbi) de; ...sloden 
['icjslo:ot] 1. hetz. als waotorlossing, z. 
aldaar, ook: de laatste afwateringssioot die 
naar de boezem ioopt (Bdie, Pe-Dbl) 
leistien (Np) ['L..] - leisteen 
lek I [lEk] - lek: iekkende piaats 1k kan at 
lek [van de fietsband] niot vianan (Spa), 
D'ris con lek in de lcrimpa (Ma), D'rzitten 
Iekkan in iekkende plaatsen (Nw), zo ook 
1k ston b-ak onder do lak (Ld), De 
zinkwarker moat at bk even soldaron 
(Obk), 1k hebbe or bk maokt het lek 
gedicht (Diz), D'r is een bk/men an die 
parsoon met die persoon is iets, je moot 
hemlhaar in de gaten houden, ook: ze heeft 
een voorechtelijk kind (Ste), eon lek in de 

orgenisaosia (Nbk), Ondaanks abbe bk an 
brek dat d'r over do karke uutspiyd wodt 
(..) aile verkeerde dingen (Ow), Hiy hat 
zion bk an gebrak net als iedereen is ook 
hij niet volmaakt (verspr.), ...an brek id. 
(01-Ni, Diz), Hi7 hat lek an brek id. 
(Dho), Ze Jeuten him [hier: het paard] 
draevon on stappon, on hij kon d'r glen bk 
of brek an zion, zoo lily (vo) *Elk  bk bet 
zien gebrek aan iedereen mankeert wel jets 
(Ma, Nbk, bi), fedora gak hot Zion bk an 
gebrok id (Np), ledonane bet zion lek on 
gabrek id- (Nw), ledor hat.. id. (Dfo, 
Dhau, Nbk, Sz), soms gevoigd door Do 
ieno an do ogon, de aander an do bok id. 
(Nbk) 
lek II bn. - lek bk wezen, ook: neusdrop 
hebben (Np, Dho) en inkontinent zijn (Bu, 
Ste), Do baand van mien fiats is bk (Spa), 
do baand bk kriagen (Obk), Mien 
fiotsbaand ston lek (Ld), 1k bob do baand 
van do fiats bk (Nw), Qobdo cam ontpann on 
wibben nog wales bk wodden (Dfo), zo bk 
as eon zi5e als een zeef (verspr.), as oen 
temze id (Ow), ...as een niaantion (Nw, 
Wol) 
Iekaal z. bakaob 
lekaaltien (Nbk) - iokaaitrein at 
Dokkumor lekaaltian (Nbk) 
Iekaol (spor.) Ook lekoal - plaatselijk, 
ook: iokaai: zaai In t lekaal is 't niat ow 
uut to holon (v), bekaolo radio (v), eon 
lakaal gasprek (Ow), lokala tarievan (Ow) 
Iekbak (verspr.) - lekbak, voorai bij thee-
en koffiezeefje (dan vaak verkl.) We 
haddan vroagor eon lakbafckien ondor do 
koffiezie (Spa) 
lekblad (Db, Diz, Op, Pe-Dbl) at; 
..biaeden; ...blattien ['lsgbiat] 1. blad 
waarin de afwas kan staan uitlekken 
voordat die wordt afgedroogd 
Iekdrumpel (verspr.) - lekdrempel 
Iekei Oak lakei [io'kcj/ia'kej] - iakei 
leket Ook joke: (verspr.; vooral bij 
nadrukkeiijke uitspraak) et; -ten; -tien 
[ia'kctllo: ... ] 1. loket (waardoor men 
spreekt, overhandigt) Af' naor 't 
postkantoor mooten, woof' a/tied vaur at 
bekot (El, Ma, Nbk, Obk), your 't baket 
waacbtan (Bdie), con kaortien an 't leket 
kopon (Dho, Db), Wiy staon aacbter et 
bobcat bi 't postkantoor to waacbten 
(Dhau), do fuller aacbter 't leket (Ow), Et 

-70- 



leketpasseniel - lekker 

le/cot is sleuten is gesloten, d.i. ook: er is 
geen dienstdoende funktionaris meer 
aanwezig om de handelingen aan het loket 
te verrichten (Ld), vandaar Mar een aander 
leket is nog wel eupen (Nbk) 
leketpasseniel (spor., 1) [loket...] - 
loketpersoneel 
lekeulie (spor.) - lekolie 
lekgat - lekgat ...en mit de maegies van do 
boor speulde hij wat mit do lekgatties in 
de braandslangen (vo) 
lekhoning z. lekhunning 
lekhunnig z. /ekhunning 
lekhunning (verspr., bs: Dfo, Op) Oak 
lekhunnig (Bdie, bs: Dfo, Obk, Ow), 
lekhoning (Sz) ['I...] - lekhoning 
lekken zw. ww.; onoverg.; lekte, het lekt 
['lekg] 1. lek zijn, vloeistof doorlaten Do 
iesbaene begint to lekken water door te 
laten, met name door het omringende 
dijkje (Ow), De ketel /ekt as eon zije 
(Dhau) 2. in druppels neerglij den, vallen of 
door een lekgat gaan, sijpelend vallen 
Mien haor was nog nat, et lekte me aachter 
in do trui (Nbk), As et dujt, kan et op dat 
plak zo van et dak lekken (Nbk), Et lekt 
daoraaebterin ethokke(Nbk), Etlektroot 
nl. uit, door de schoorsteen (Spa), Et root 
lekt id. (Nbk, Spa) 3. regenen (Nbk, Nw) 
Et begint aorig to lekken stevig te regenen 
(Nbk), Et /ekt aorig id. (Nbk), Et lekt me 
aorig op 'e kop ik word Oink nat door de 
regen (Nw) 4. lekkage hebben, iets lek 
hebben (Nw) We lekken in do keuken 
(Nw) 5. uit iets sijpelen, wegsijpelen A/le 
melk is uut etpak lekt (Nbk) * As de riem 
van de bomen lekt, dan regent et binnen 
Brie daegen (Ste) 
lekker bn., bw.; -der, -st ['1ek1] 1. prettig 
van smaak H. het altied eon lekker bakcien 
kofflo (Sz), De kofue het me lekker 
smaekt (Op), Allienig zundagsmorgens 
kwarn d'r eon lekkere biet op e taofel mit 
eon klontion in de ko e (Ow), Heide-
hunning was de beste on lekkerste hunning 

lekker eten: Hof' wel ooit zo lekker 
eten? (ba), con lekker happien, Now, mar 
lekker eten! eet smakelijk (Nbk), Bier uut 
de kraone smaekt op n lekkerst (Dho), wat 
lekkers iets lekkers, zo lekker as drop (Ste) 
2. in lekkere honger trek in iets lekkers 
(Nbk) 3. belust, in lone lekker macken 
(Nbk), ...argon lekker vow maeken (Nbk)  

4. aangenaam ruikend Wat roe/con die 
bloemen lekker (Nbk), een lekkere locht 
een prettige geur (Nbk) 5. prettig aandoend 
Jokker weer, Wat schient de zunne soms 
nog lekker in oktober (Nbk), k Hob eon 
posien bij de kachel zeten, daor bin k 
/ekker van opbekerd (Spa), 't Salleman-
dertien kan 't we/ lekker kriegen de 
salamanderkachel kan zodanig branden dat 
men een aangename temperatuur verkrijgt 
(Diz), Eon roggeprik moot niet zo lekker 
wezen moot niet bep. aangenaam voelen 
(Nw), AI/es was beredded, on 'tkalfen lag 
a/ lekker in 't dreuge stro 0). Now even 
lekker onder do does, daor knap i j van op 
(Ow), De kofe vaalt d'r altied lekker in 
geeft een prettig gevoel, is me aangenaam, 
smaakt lekker (Wol, Nbk), (vaak 
ironisch:) Now, et was me daor lekker vol 
erg vol met mensen (Nbk), (ook ironisch:) 
Et begint lekker to miggelen (Spa), Die 
schoenen ]open (niet zo) lekker (Nbk), 
...zitten me niet zo Jokker (Nbk), Dat zit 'm 
niet/ekkervindt hij nogal onaangenaam 6. 
(vaak in ontkenningen) zich (niet) good 
voelend Ik vuul me hielendal niet Jokker 
(Nw), Ik bin zo min, ik vule me /ange niet 
lekker (Ste), ...niks lekker (Sz), Ja, ik vuul 
me wel lekker (Nw, Nt), As maensken 
roggenbrood wat riekelik eten, vulen ze 
hour d'r niet zo lekker bij (Ow), Peers 
daor wodt eon /coo niet lekker op; die et It 
nao ion keer nooit weer (Ste), niet lekker 
onder 't vessien wezen een niet helemaal 
zuiver geweten hebben (b), k Vuul me zo 
lekker as kip (Diz) 7. (vooral in ontken-
ningen) niet geed wijs, gek (Nbk, Np, Nw) 
Man, ie bin niet lekker! (Np), Die is o/c 
niet al to lekker (Np), vandaar ook Vuul ie 
je wel /ekker? heb je ze wel good op een 
rijtje? (Nbk, Nw), Biy' wel lekker? id. 
(Nbk) S. (in ontkenningen) niet eerlijk, 
achterbaks (Nbk) Dat is gien lekkeren iene 
(Nbk), 't Peerd moot mar effen in de 
noodstal, hij lik me niks to lekker (Sz) 9. 
(van personen) een prettige indruk makend, 
in eon lekkere dikzak (Nbk), ook: de 
zinnen prikkelend, in eon lekker stoic 
(spor.), eon lekkere meid (verspr.), eon 
lekker dier (Dho), lekker dier van plezier 
(01-NI) 10. (bw.; ter uitdrukking van enig 
leedvermaak) net good Daor bob ie lekker 
niks mit to maeken (Nbk) * Lekker is mar 

-71- 



Iekkcrhek - lelkens 

Jane vinger lang Nbk, Wol), (schertsend) 
La/c/car, beppe, sukerschappa! (Nbk), 
...sukarbolla (Spa), (schertsend:) Weer ía 
wat lakker is? Siepalsaus mit bonnapis 
(Obk) (gezegd als reaktie op het woord 
nauw, schertsend zinspelend op geslachts-
gemeensohap:) Nauw is fiat wied mar 
ThIcker op glen tied (Nbk) 
Iekkerbek (Nbk) - Iekkerbek 
Iekkerbekkien - lekkerbekje Wanammen 
a/tied lckkerbckkias mit van do Gedia/cster 
mark (Nbk) 
Iekkeri'je de [leka'rtjo (OS, WS mid. van 
de Lande), ...Ejo (WS noord. van de Londe] 
1. het Iekken, doorlaten van vocht, gas 't 
Was bij cons aaltiad lakkerie mit hadde 
regan (Pe-Dbl), We habben lekkcria an ? 
dak (El), I/c bob Jakkari5e, do tininiarnian 
moat d'r even bij kommen (Nw) 
lekkerni'j (Obk, Ow) - lekkernij 
Iekkers ['l€kçs] - lekkers: jets dat Iekker, 
good smaakt wat kIckers your do kiender 
(Bdie), Kriegan we ok wat la/c/cars bij do 
koffic? (Wol) 
Iekkerties (ba) - Iekkertjes: prettig Toe 
mar, toe maak at mar lekkertias bont (ba) 
Iekmelk (Bdie, Bu) de ['lskm ... ] 1. melk 
die nalekte (met name: als restant uit een 
melkzeef, vaak bestemd voor de katten) 
Iekneuze (Bu) do; -n; ...neusien ['l ... J 1. 
neus die lekt bij verkoudheid 
Ieknust (Op) et; -en; ...nussien ['l..] 1. 
lekplaats waar het veel iekt Eon ]krimpe in 
't dalc is vaeka eon Jeknust (Op) 
lekschooien (Dhau, Nt, bet. 2: Ow) zw. 
ww.; overg.; lekschooide, het lekschooid 
['lcksko:oji] 1. iemand in een ongunstig 
daglicht stellen (z. ook lalcschouwan) 
(Dhau, Nt) 2. bij anderen in bedekte 
termen praten over dingen die men nodig 
heeft of graag wil hebben, met de 
bedoeling ze zo van de ander Los to krijgen 
(Ow) N is c/c wear an at lakscbooion 1il5 
do streak (Ow) 
Iekschouwen z. lakscbouwen 
Iekse z. Jos 
Icksem (Dhau, Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI, 
Wol, vo) ['Ieksrp, ...sm], in Jane ctlaksem 
opzoggen do los lezen, de mantel uitvegen 
(Np), ...anzeggan id. (01-Ni), ...leran 
(Nbk), zo ook Jane at laksom geven (Ma, 
Obk), .. .lozen (Dhau) Do Hasse is good bij  
do las, want aanders kriegon ze at laksam 

(Wol), En doe la-cog H at leksem (vo) 
Iekspene z. la/cutter 
Ickspeun(e) z. la/cutter 
Iekspune z. la/cutter 
!ekstec (OS, Diz, Np, Op) de, et; ...steden; 
...stegien 1. lekplaats 
Iekstoppe (spor.) de; -n; ...stoppien 
[lekst3po] 1. twee stukjes bilk oLd. met 
rubber ertussen, nI. om een lek in een pan 
to dichten 
tekt. - afkorting van lektor 
Iektor (1) - Iektor (bij hot hoger onderwijs) 
Iektuur - lektuur: leesstof Do Stalling-
warvar scbriever;a bestaot uut Iektuur en 
literatuur (1) 
Iektuurbak (spor.) - lektuurbak 
lektuurmappe (spor.) - lektuurmap 
Ickutter (Db, Diz, Np, Ste) Ook Iekspune 
(Op), lekspene (Dhau, Dho, Ld, Ow), 
lekspeune (Bdie, El, Ma, Pe-Dbi), 
lekspeun (Nt, Op, Spa) do; -5; -tien 
['lek&t/ ... sp9:nW ... spi:na/ ... pX:n(o)J 	1. 
lekspeen BJ5 eon taoime/ker boordo do 
vacarts at gattian in do utter wat uut, mar 
dan koj' we/ eon la/cutter/a-logan, dan lekta 
do utter mar dame/k wodde niat opvongen 
(Ste) 
lei z. b/Jo 
ieiic de; -s; -gien [It:li] 1. bep. plant: lehe 
lelieblad - lelieblad 
ieiietje-der-daien (f) et; lelietjes-der-
dalen [h:litjadcr'da: h7] 1. salomonszegel 
(fp) 2. 	z. belietfe- van - dalon 
iclietje-van-daien (Nbk, h) Ook lelietje-
der-dalen (Np, h) et; leiietjes-van-dalen 
[lI:litjofanda:lI/ ... ] 1. lelietje-van-dalen 
ieIk bn, bw.; -or, -st ['lcl(o)k] 1. kwaad, 
boos HJJ wodt haost a/tied Id/c, aj' daor 
mit him over beginncn (Nbk), Hi31 bul him 
la/k wendde vóór dat hij kwaad was (b), 
Die man niaekta 'ni zo Jo/k op die jongo 
(Pe-DbI), koegals, on dour al/es henna/cl/c 
(v), Pas op hour, ze bebben daor eon lelka 
bond! (Nbk), zo Ia/k as eon spinne (verspr. 
OS, Diz, Nw), as eon luuw (Np) *10  kun 
wel Ia/k wodden, mar niot a/tied Ic/k 
blievcn (Nbk) 
Iclkcns (Dfo, Diz, Nbk, Np, Obk, 01-NI, 
Ste, b) de ['Iel()ks] 1. kwaadheid, 
boosheid In zicn Ia//cons mapta biy d'r op 
Jos (b), Dat hat hiY in la//cans zcgd (Dho), 
Dat k/ama kiandgooit van la/Icons al/as op 
'c grand (Obk), Da brudse kiepa /cIokto van 
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lelkighied - lende 

lelkens as d'r lone bi5 'm in do bawl kwam 
(01-Ni), Hij woddo rood van lelkens (Ste), 
MY was woest van lelkens (Dfo), Dat hot 
bij out lolkons daon (Np) 
lelkighied (Nbk, 01-Ni) Voor -heid z. 
-hied de ['1...] 1. boosheid, kwaadheid Et 
pccrdknassctaandc van 1dkigbcid(0t-NI) 
Idle (bet. i: aig.; bet. 3, bet. 4: Nbk, bet.6: 
Dho, Obk, bet. 6: Nbk, bet. 8: Bdie, Ma, 
Obk) Oak let (bet. 1: spar., bet. 2-8) de, 
oak et (bij Jo)); -n; -gien ['lEi(a)] 1. iel 
van bep. vogels, met name van hanen; oak 
bij geiten (Bu, Nbk) Do lellen van do 
ha one bin bovrouron (Np,  Diz), Wat hot 
die ha one mooio lange Jellen (Nbk), 
...groto lellon ondor do kop (El, Ma), Die 
goit bet leJleglos an do bals (Bu) 2. stuk 
loshangende huid (Op) Et ongelok vul eon 
betion mit, mar alliend mien ione baand 
daor bong eon Jol vol bi (Op) 3. snottebel 
ander de neus (01-Ni) Dat kiond zioJ' 
sanders niot as mit eon grote lol onder do 
neuzo (01-NI) 4. ooriel (Bdie, El, Ma, 
Nbk, Nw, Wol) Do meesterpakte dojonge 
NY do lel van or oor (Ei), Hi7 sneod in In 
't lol van 't oor (Wol) Et lollegien van et 
oor (Nw) 5. hoofd (Dfo), in 1k bob him 
eon gooio klots om zion lel govon (Dfo) 6. 
fiinke tik, harde kiap, vooral: Map met de 
hand 1k bob n eon gooio lei govon (Nbk), 
1k bob him verscbeiden bIle,, verkocht 
(Np), Goof n mar eon lol mit do garre 
(Dho), Zak Jo eon lel verkopen? (Dho, 
Np), Daonlc d'r ommo of io kriegon eon lol 
om do oron (Dho, Nbk, Nw, Obk) 7. harde 
trap Do midyear gal me do belle toch con 
Jol! (01-Ni), Mit 't vootballon mooj' 
oppassen daJ' glen lollon togon Jo bienon 
kriegon (Db), Hij kroog me daor toeb eon 
poor lollen ondor do kont! (Ei), Hi5 kroog 
eon lilliko lob (Nw) 8. hoerachtige lellebel 
(verspr. oost. van Bdie, Wol; Nt) Die korol 
hot eon lol van eon wief(Nw, Db) 
lellebel z. lolbobolle 
lellebelle (Bdie, Dhau, Nbk, Obk, Ow, 
Spa, Sz, Wol, b: in) Oak lellebel (verspr.) 
['lclabel(a)] - 

 
lellebel (vaak hoerachtig: 

met aileriei mannen omgaand) Die man is 
altiod slim nettles on dat wiof van him 
staot d'r altiod as oon lellebel op (Db) 
lellegien (Nbk) et; leilegies [ieixin] 1. 
ooriel 
lellen zw. ww.; overg., anoverg.; ielde, het 

leid ['l€l;i 1. met een flinke uithaal trappen 
Eon poordkan raor acbteruut lollon (Bdie), 
Hij bIde do vootbaJlo can ondo vot (Spa), 
Hly bIde do balle in do goal (Nt) 2. in hot 
lellen ongeremd plezier en/of herrie maken 
(Wol) qo 'a kormis ICUJ' lokker koot lellen 
(Wol) 
tern z. leminot 
lernellen z. Jamollon 
lemma (i) - lemma: trefwoord 
Leinmer de, in Do Lommor ['iemr] 1. 
piaatsnaam: Lemmer (in Zuidwest-
Friesland) Nognictzo lange loden koJ'mlt 
do naacbtboot van Do Lommer naor 
Amsterdam (Np, Db), Al staot de nood op 
'o Lommer, MY komt hij komt, hoe dan 
oak (s: Op, Wol), oak Al is et min weer op 
'e Lommor... id. (s: Op, Wol) 
Lernrnerboot de [...b ... ] 1. boot die de 
vaart onderhieid tussen Do Lemmor en 
Amsterdam 
ternrnet Oak tern (Np,  Nw) et; -ten (spar.) 
[icm(ot)] 1. (niet veel gebmikt) lemmet 
van een mes Et lom zit oen roostpbakko op 
(Np), ...was zo stomp, io konnon d'r nog 
gien lucifcsprikkien mit doursnioden (Pe-
Dbl) 
lemoenappel (El) [la'm...] - iemoenappel 
Lcrnster I de; -5; -tien ['lcmstr]  1. iemand 
uit Do Lommor 
Lernster II bn.; attr. 1. van, m.b.t. Do 
Lommor, vgi. Eon ontion daor van da on 
zwommon we laotor in do baurt van et 
ooldo vlucbtbaovontion biy do Lcmster 
boeke - on koken naor do sebijopen op zoo 
(ko) 
Lende I (WS, west, in OS) Ook Linde 
(oost. in OS, Bu) de ['icnda/ ... i ... ] 1. naam 
van de bekende (gekanaiiseerde) rivier (die 
van Else naar de piaats Do Kuundor (Ov.) 
stroomt) et Iaand an do Londe bij do Lende 
gelegen (Bu), do stibbe Londe d.i. het niet 
bevaren deel (oostelijk van de Kontor-
maansbroggo) (Dmi) 
lende II de; -n ['lenda] 1. bep. deei van de 
rug: lende (bij mensen en dieren) con dock 
om do london (Sz), AJ' zo ommohangon, 
kuJ't vorrokt in do london kriogon (Db), 
...in do lende.. (Wol), piono in do lende 
(Bdie, Et trokt Jo biolomaol naor do 
Jon don in (Nbk), Die koo bet zwakko 
london (Spa), ...is wat slop op do london 
(Ow), Dat Weis van do london is et minsto 
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Lendebrogge - leninisme 

niet (El), ...van do londo... (01-NI), ...uut 
do Jendo... (Op), vandaar We hebben van 
do Jendo had vlees van de londen (Nw) 2. 
do lendonen bedekkond deel van cen 
flapbroek (Obk) Do flapbroeken hadden 
vroogor eon londo mit eon knopo an 
weorskaantan (Obk) 
Lendebrogge (Nbk) do; -n [1...'b...] 1. 
brug over do Londe (op diverse plaatsen) 
Lendediek (Nbk, Sz, ba) OokLendiek (Nt, 
01-NI, Spa, Wol) do; -en ['l€ndodik, 
...dikilen'dik] 1. waterkeronde dijk langs 
de Londe *Op 'e Londiok, daor bin ze 
riek/Daor oton ze bofford mit kren ton/En 
waorom zoien zo dat niet doon/Want zo 
Jevon toch van do renten (Nt), ... Want at 
kost mar zouvon centon (Nt) 
Lendehuj (Nbk) at ['1...] 1. hooi van hot 
laaggelegon hooiland langs do Londe, vgl. 
Haf van kaampelaand was beter as L ondo-
baj(Nbk) 
Lendelaand (Bu, Nbk, bo: Dho) et ['1...] 1. 
land langs do Londe golegon Mar naor 't 

logo toe haj' good Londolaand (bo: Dho) 
Jendelappe (Dhau) do; -n; ...lappien [1...] 
1. londolap We koobton lekkore Jendo-
Jappios van do koo (Dhau) 
Lendeman (Dmi) do; -non ['lenda ... ] 1. elk 
der arboidors die meehielpon do Londe to 
kanalisoren Bif oons divas kwammon do 
Lendomannon, the bleven dan oton on 
slaopon (Dmi) 
Lendeslood (Nbk) do; ...sloden ['1...] 1. 
sloot nabij of uitmondend in do Londe 
Iendestok (Np) at; -ken; -kion ['1...] 1. 
(vaak verki.) londelap 2. (met hoofdlotter) 
stuk land nabij, gologen tegon do Londe 
(Np) We mosson at Londestok nog mi5en 
(Np) 
lendevicis (spot.) - lendevleos 
Lendiek z. Lendodiok 
Jenen z. Jienen 
leng (Dho, Ste) do [lcxj] 1. long: taai on 
kloverig dool in hot brood (Dho) Do long 
zat in It brood (Dho) 2. in long in domolk 
toestand van melk die bijna bodorvon is 
(Ste) 
lengen zw. ww.; onovorg.; lengden (all. 
my.) ['lee:] 1. langor wordon (van do 
dagen) Do daogen lengen mooi io kim 't 

aovons a] best woten (Obk, Ow, Spa, Nbk), 
Do daogon beginnon to lengen (Nw) * As 
do daogon (boginnen te) lengen, bogint do 

winter to strongon (Np, Nbk, Op,  Pe-Dbl), 
...dan begint do yost to strongon (Np, Ld), 
... dan boginnen do naacbton to strengen 
(Np, 01-NI) 
lengte Ook lingle (Dfo, Ow) do; -n, -s 
['lcqto/'lujtoJ 1. lengte (i.t.t. broodto en 
dikte) T hadde vorgeten do maote to 
nomen, on now was ze do lengte niot 
percies (Mun), 1k zal oven do lengte van at 
ho]dco opmoton (Nbk), Tint van 35 tot 38 
doom Jingto, 10 cm briod on 12 doom 
thicko (Ow), oon lengte van eon halve 
meter (Nbk), in do longte dourzaegen, Die 
hot do lengto niot is niot lang gonoeg 
(Nbk), (van een enigszins dikko vrouw:) 
Die kan in do longto on brotto we] mitdoon 
(Dfo), (met name gozegd van lang 
gowordon kindoren:) In do lengte lain zo 
we] mitdoen, mar do brotto moot d'r nog an 
kommon (Dfo), It Kan betor vat do lengte 
as vat do brotto hot komt handigor uit om 
de langsto zijdo nit do lengte van het 
matoriaal to halon (vooral gozegd inzako 
hot maken van kledingstukkon) (Dhau), 't 

Zit zn now niot in do ]ingto mar in do 
bretto gozogd vooral wanneor bij oon niet 
helemaal goad passond klodingstuk hot 
probloom do broodte botreft (Dfo), 
overigons vooral: we doen hot maar zoals 
't het bosto kan, is hot niet op do one 
manior, dan wol op do andoro (Dfo) 2. do 
omvang, uitgobroidhoid van oen vorhaal, 
oon zin o.d. 3. hot lang zijn van mons, dior, 
plant War is die jongo in do lengte gaon 
Lang gowordon (Db), in do ]engte gravion 
langer wordon (vorspr.) 4. tijdsduur, 
tij dsomvang Do lengte van dat lied is war 
togroot voarzoo'n foostaovond(Nbk) 5. in 
tot in lengte van daogon nog vole jaron 
(Nbk) * As 't niot vat do lengte kan, dan 
(moot at) mar uut do bretto hot moot nit do 
lengte of nit do broodto komen: hot moot 
op do oon of andoro wijzo passond 
gomaakt, vorwozenlijkt wordon (vorspr.,) 
ook met var., vgl, bijv. As 't niet in do 
longte kan, dan (moot at) mar in do brotto 
(Np) 
lengteznaot (Nbk, Ow) do; -en ['1...] 1. 
maat van eon bop. klodingstuk dat naar 
vorhouding iets langor is dan bop. maten 
die voorafgaan c.q. volgon 
Iengterichting - longtoriohting 
leninisme (spor.) [li:ni'ntsmo] - leninisme 
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leninist - lepelvasien 

leninist (spor.) - Leninist 
lennegiesan (Np) bw. [lenaxisan; aks. 
wisselt] 1. zo langzamerhand Zo lonno-
giesan zakt de zwine (Np) 
lens Z. icons 
lente de; -s ['Lento] 1. (niet veal gebruikt, 
i.t.t. veurjaor en meitiod dit geldt ook 
voor de samensteilingen) Lente Niie woke 
howwe al lezite (Np), Do byte is d'r (Nw), 
In do byte hej' oerst or veurjaor on dan do 
moitied (Nw) 
lentemaond (Np) de; -en ['1...] 1. 
lentemaand, ni. maart 
lenteren z. iaanteren 
lenteweer (Np) ['1...] - lenteweer 
lento (1) ['Lcnto ....toM] - lento (in een 
muziekstuk: langzaam tempo) 
lepel de; -s; -tien ['Li:pfl i. eetlepel, ook 
theelepel (dan vaak verki.) e.d. Iomoe'n do 
lepels nog even kriogcn (Nw), We hadden 
vroegor tinnon lepeis (Np), Vrocgcr atten 
do maniuden mit de rondo lope] on 
vrouwiuden wit do lange lope]; zo heurde 
et, on ioder hul 'in daor an (Ste), bepois en 
vorken benaming voor bep. plant: 
herderstasje (Np)  2. de hoeveeiheid van 
een eetlepel eon lope] bovortraon innemen 
(Nbk) 3. oor van een haas (Dhau, Nbk, 
01-Ni) * (nit een bekend, vooral in hat 
Nederiands gezongen liedje:) En zo lange 
as do lope] in do bri)joot staot, dan trenton 
wi flog niet, dan train-en wij nog niet 
(verspr., Op) 
Iepelaar de; -s ['h:pia:or, ...pal...] 1. bep. 
vogel: lopebaar (Bu, Db, Sz) 2. bass (Ld, 
Nbk) 
lepelbak (verspr.) at; ...bakkies ['L...] 1. 
(vaak verki.) bakje waarin man Lepels en 
vorken bewaart 
lepelbekertien z. lepelvasien 
lepelbore (Obk) de; -n ['1...] 1. bep. 
gereedsehap van een kLompenmaker: boor 
met lepelvormig uiteinde 
lepeldeusien (Nw, 01-Nl, Op) et; 
...deusies ['1...] 1. lepeldoosje In et bopol-
dousion kwamnien do kioino lopelties (Nw) 
lepeldief z. lepoldieuion 
lepeldiefien (Bdie, El, Ld, Nbk, Obk, fp) 
Ook lepeidief (Dhau, Ma, fp), lepeitiesdief 
(Db, Diz, Dho, Nbk, Nw, Obk, 01-Ni, Ste, 
Wol, fp), lepeitfesdief (Bdie, Nbk, Nw, h), 
Iepeitiesbioeme (Spa, fp), vorken-en-lepeis 
(my.; Np, fp), vork-en-lepel (fp), 

lepeis-en-vorken (my.; Np) et; ...diefies 
['it:pjdi)finI ... /'lupjtjazdi)f/ ... /for(o)k 
'h:pTs/for(o)k'lcpj/ ... ] 1. herderstasje, ook 

in de volgende toepassing: Aj' daor [d.i. 
het herderstasje] zoe'n dinkien van of 
trokkon, zodon ze 'lopcbtjosdiof tegon Jo 
(Nw) 
lepeleide (EL, Ow) de; -n ['L ... ejdo] 1. bep. 
eg:  met tanden die onder naar verhouding 
breed zijn 
lepelen (verspr.) ['Lt:plv] - lepelen: met 
een lepel nuttigen van soep, pap enz., ook: 
traag, morsend met de lapel eten, 
seheppende bewegingen maken en 
eigenlijk niet dooreten Wat kan oat 
maogien kicker lopelen (Nw, Dhau), Dat 
kiond at nook good dour, at zit mar wat to 
lepelen an to slaanteren (Obk), Smaakt et 
niet? Jim zitton zo aorig [eigenaardig] to 
lepelen (Spa) 
lepelkörf (Dhau, Ma, Nbk) Ook iepeikorf 
(Diz) de; ...körven; -ien ['it:pkcer(o)f] 1. 
korfje waarin men de Lepels, vorken on evt. 
messen had 
lepellae (Db) de; -den; -gien ['1...] 1. 
kLeine lade in een keuken waarin men de 
lapels bewaart 
lepelrakkien z. bopairok 
lepelrek Ook iepeirakkien (Wol) ['I...] - 
Lepelrek Et bepebrok, daor bongen do bepois 
an, in heufdzaeko do po1iepois (Nw) 
lepels-en-vorken z. bepeldiefien 
lepelstael Z. bopebstaebo 
lepelstacle (Db, Diz, Np, Nt, Obk, Pe-DbL, 
Wol) Ook iepeistaei (Bdie, Dfo, Dhau, El, 
Ld, Nbk, Op, Ow), lepelstele (11w, Spa, 
Sz) - lepeLsteel (veeLal: do staoi(o) van do 
lope)) 
lepelstele Z. bopebstaele 
Icpeltiesbloeme z. bepeldiefion 
lepeltiesdief z. bopoldiolion 
lepel(ties)goed (Ow) et ['lt:pj(tis)xut] 1. 
(verz.) herderstasje 
lepeltiesheide (Diz, Op. Mun) ['1...] - 
lepeLtj esheide 
lepeltjesdicf z. bepoidiofion 
lepelvaas z. bepolvasien 
lepelvacs z. lapel vasion 
lepelvaeze z. bopoivasion 
lepelvasien (OS, Dho, Diz, Np, Nw, 
Pe-Dbl) Ook iepeivaeze (Bdie), lepeivues 
(Op), iepeivaze (01-Nl, Wol), iepeivaas 
(Nbk), iepemekertien (Dfo) ['I....] (vaak 
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lepelvaze - leren 

verkl.) - lepelvaasje 
lepelvaze z. Jepolvasion 
Iepelziekte (Op) do ['1...] 1. ziekte door 
ondervoeding Die kionder Zion d'r 
allemaole mar minn ogles uut, ze konnen 
we] es an do lop olziekto 11cc/en, want et 
gaot daor allomaolo zo zunikies  toe (Op) 
leperd z. Jioperdl 
lepiene (verspr.) Ook lupine (verspr.), 
fielepiene (Edie) do; -n [lo'pino/ly... 
/filo'pino] 1. (vaak my.; ook verz.) lupine 
We hobben lupinon zi)d (Ma), Do booron 
verbouwden wel es ilolepionon (Bdie) 
lepienepolle (Nbk) Ook lupinepolle (Nbk) 
do; -n; -glen [lo'p ... ly'p ... ] 1. plant van 
hot geslaeht lupine 
lepigheid z. iiepjghied 
leppe (Db, Dhau, Diz, El, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Obk, 01-NI, Op, Ow, Sz, vo, p, bI) 
Ook hujieppe (bet. 2: Bu, Db, El, Ld, Ma, 
Nbk), splitleppe (bet. 2: Db, El, Nbk, 
Obk), splitlepel (bet. 2: El) et; leppios 
['lcpo/'h ... ..split ... ] 1. spade: met vrij korte 
of evt. langere rechte steel en recht, vlak 
blad in eon punt toelopend (dat reeht aan 
do steel zit); ook wel enigszins gerond of 
bijna reeht aan hot oind (Dhau, Diz, El, 
Ma, Nbk, 01-Ni, Op, Ow, Sz), ook 
speciaal voor hot uitgraven van boom-
stronken (Ow), verdor: het blad van een 
bep. smallo spade, nI. hot stikscboppion 
(Bu), Mien buunnan zal daenk'in do tijun 
an ?wark, want hij bet deloppeal uut et 
schuurtion baold(Op), Eon schoffol bet oon 
kroezno stoic, eon loppe met, die woddo 
bruukt bi et spitten, bij iaand- anmaekon, 
hoidospitten (Nbk), Eon leppo bruukton ze 
vacko your et diepspitton (Obk) 2. hooi-
spade, lange, rechte spade om hood of 
kuilgras to steken (Bu, Db, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Obk, Ow, vo) Do smitten 
maokten vroogor zols loppen (bI), Vroogor 
staicken ze de kuil we] mit de loppo (Np) 
leppen z. Jaepon 
Jeppien (Obk) et; leppies ['lepin] 1. kleine 
schop met rechte steel; het uiteindo van hat 
blad loopt in een punt uit (Obk) Et leppien 
is oon rechte schoppo, daor kuf' we] eon 
boom wottol mit deurstikkon (Obk) 
lepra ['li:pra] - lopra 
lepralieder - lepralijder 
lerarenkaemer z. Iorerskaomor 
lerarenopleiding z. lorersopleiding  

leren I bn.; attr. ['li:apJ 1. leren, van leer 
Eon gooie Joron tasso kan jaoron mit (0p), 
eon leren riem (Diz) 
leren II zw. ww.; overg., onoverg.; leerde, 
hot loerd ['li:0r4] 1. zich kennis eigen 
maken door zich in bop. stof to verdiepen, 
door onderwijs to volgen We leren bier eon 
hoop uut (Dho), Do kiendor Joren van die 
moostor niot yule van do netuux (Dfo), Do 
kien c/er moo 'ii tegon worig hager leren as 
vroegor (Diz), Et is tegonworig vezpiicht 
om veordor to leren door te leren na hot 
basisonderwijs (Ld), Hi7 bert makkoiik 
(Spa), Hij kan knap Jeron (Db), Dat 
macglen was allied eon knaop in 't boron 
(01-NI), Die meonsken laoton do kiondor 
boron laten hun kindoren doorleron (na hot 
basisonderwijs of na het vervolg- of 
voortgezet ondorwijs) (aig., Diz) 2. 
(onoverg.) godsdienstondorwijs ontvangen 
(Nw, Op) Veurdat jonge meensken in de 
karko anneumon wooden, gaon ze eorst bi5 
do dom on cc Jeron (Op), Aj' naor 
kattcgesaosie gaon leer io wat uut do 
Biebol (Nw) 3. (onoverg.) studoren N zol 
leron, woren ze omraot(bl),  Hiloort your 
doktor(Nbk), N baddod'r vcurloord(j) 4. 
zich eon bop. kundigheid eigon maken 1k 
begon mit piaggostikkon ok al aorig to 
leren Q) bezon loren Nbk), autoriedon 
leren (Nbk), Die boststokken hob 1k Icerd 
macken (Nbk), Dat is eon spy], daor moej' 
mit leren lever, (Nbk), Hij hot loerd om d'r 
mit te leven (Nbk), Mar laotcr ho'k jow 
konnon leerd (b), (van een stol dat moest 
trouwen:) Zo wollon et leren, mar ze 
konnen ot al (s: Wol) 5. (overg.) zich eon 
gewoonto eigen maken Wij mossen 
vroegor al jong leren om fesoonlik to 
wezen bij eon wider (on tbuus trouwens 
ok!) (Obk) 6. (overg.) ondorwijzen, 
onderricht goven Die juffer boerde oons 
Engels (Db), Die ooldon die boron do 
kionder ok niks, ze bobben belomaole glen 
monioren (Nw, Po-Dbl, Sz), waarnaast Die 
kiendor bebbon tbuus niot yule leerd (Ma), 
Van wie hot kioine S. scbaoken leon/f 
(Nbk), Zoj' mij dat ok wel leren willen? 
(Nbk), Hij bert dejongen ommorack (b), 
Good on waracbtig is do Heor, daorommo 
bert Th/ zundaors do wog (b) 7. (overg.) 
tot (een bepaaid) inzicht brengen Do tied 
zal etjo wel Jeron (Nbk), Dat za 'kje wel 
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lerer - let 

es oven loren Jo betaald zetten (n.a.v. eon 
streek die iemand geleverd heeft) (Np), 1k 
zal je mares leren (Nbk, Np) * Eon 
mcensko is nook to acid am to Jeren (Nbk) 
lerer do; -s [Iuararl 1. leraar, docent 
Jerersbetrekking (1) - leraarsbetrokking 
Iererschop (1) - leraarschap 
lererskaemer (spar.) Oak jerarenkaemcr - 
(spar.) ['lt:arars ... ..lt:ara:çii...} - Ieraars-
kamer 
lerersopleiding (spot.) Oak leraren-
opleiding - lerarenopleiding 
lerersselaris (spar.) Oak lererstraktensent 
(spar.) - leraarssalaris 
lererstraktement z. loiorsseiaris 
les Oak lekse (bet. 1: Np) do; -son; lessien 
[les/Icksa] 1. andez-wijs of kursuslk gal 
Jos in tokonen en stofversieren (Nbk), Et is 
in It goven van los an do kiondor we] con 
vorsebil, v1e dfr year do klasse staot 
(Obk), Do nneestcr stan lily do lossenaar, 
daar had bij zion backen en schrifton in 
daar hij los wit gal' (Nw), Hij bet ieksc 
had (Np), Margon bebbon we mar twee 
aurtios los (Spa), its nomon, -. .kriogon e. d., 
Do kiasse is good M do Jos (Wa!), Do 
klcutorscbaeie bet margen oupenbare los 
los die door elk kan warden bijgewoond 
(als demonstratie) (01-NI), Die bet eon 
goeio los had heeft flink geleerd door do 
onaangename konsekwenties van z'n doen 
en laten, doordat hij is afgestraft (Nbk, Nt, 
Ow), zo oak Zo bebbon bout iossien now 
we] had (Ow) en Dat iession zal him 
beugen (Ow) 2. stof die men op krijgt am 
to leren, am to bestuderen We mossen 
oonze Jos aided good konnon (Sz), eon los 
op kriegen, eon los opgovon, .. Joron, zion 
Jos opzoggon, .. opdrcwien 3. vermanende 
aanwijzingen ter verbetering van iemands 
gedrag, oak: berisping Thi zal now Zion 
lossion we] loord hebbon zal nu wet wij zer 
zijn geworden door die ervaring, doordat 
ze hem cen iesje hebben geleerd (Bu, 
Nbk), 1k hob 'm good do los lezon (01-Ni), 

flint.. (Nbk), ..eon lossion govon Id. 
(Bu), H15 hot Jo con gooie los lozen (Dfo), 
Zo hobbon him good et lossion anzogd funk 
gezegd waar hot op staat (Np) 
lesaovens z. laostaovons 
lesauto do; -s; -glen ['1...] 1. lesauto 
lesbisch - lesbisch 
lesbrief (1) - lesbrief 

lesgeld et ['I€sxelt] 1. lesgeld 
Iesgeven - lesgeven 
leslekaal (spar.) - loslokaal 
lesmatezlaal z. losmateriaal 
lesmateriaol (spar., I) Oak lesmateriaci 
(spot.) - Iesmateriaal 
lespakket (spar.) - lespakket 
lcsreuster (verspr.) Oak lesrooster 
(verspr.) ['lcsrA:stfl ... ro:astç] - lesrooster 
lesrooster z. losroaster 
lessen (spar.) onbep. w. [1es4] Z. lessen: 
los nernen Macf' ok weer bernie to lesson? 
(Nbk), Dan bin k weer bonno to lesson 
(Nw) 
lessenaar z. lossenor 
lessenaor a lcsscnor 
lessend Oak jessie, (Op), losses (Ld, Nbk, 
Ow), Intend (Nbk) bw. ['1€si7t/'lcsis/'less/ 
'lesti7t] 1. Iaatst, onlangs Lessond bin we 
op 'c /Jots vat west (Spa) 
lessendaegs (Nbk, b) bw. [lcsv'de:s] 1. 
laatst, onlangs I zat lossondaogs bij T 
wat on to sniodon (b) 
lenener (Nbk, Np) Oak iessenaor (b), 
lessenaar (verspr.) do; -s; -tien ['Icsanr 
I ... n:ør/ ... na:r] 1. lessenaar (voarnamelijk 
nag bekend nit de school van weleer) 
Vroogor stan do meostor of do jailer 
aacbtor do lessonaar tiedons do lesson 
(Obk), Do meestor stan bij do lossenaar, 
daor had bij zion boeken en sebriften in, 
daor biy los vat gal (Nw) 
]cases a lessend 
lessies z. lossond 
lest Z. bast 1, II 
lestaovens Z. laostaovens 
lestdaags z. laostdaegs 
lestdaegs a laostdaegs 
lestend z. lessend 
lestmorgens z. lacstmorgons 
lestoestel - Iestoestei 
lesttieds z. laosttiods 
lesttik z. laosttik(ko) 
lestweeks (Ste. b: In) bw. jIcs'wt:ks] 1. 
enkeie weken geleden 
lesure - lesuur We hobben weer eon losure 
had (Nw), Haevule lesuron zollen daor in 
zitton gaon? (Nw) 
lesvliegtuug (spar.) ['icsflixtyx} - los- 
vliegtuig 
let (Dfo, Nbk, Np) [let], in lot ozn let op 
hot kantje af (Dfo, Np): Et was let am lot, 
mar do trouwen)o is an 't aondo van 't lied 
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deurgaon (Dfo), verder in lang om let 
tenslotte, uiteindelijk (Nbk): Ic moc'n lang 
am let toch eon keer de kneupe deurhalcken 
(Nbk) 
Letien(s) z. Latien 
Letiens z Latiens II 
letten zw. ww.; overg.; lette, hot let ['lcti7] 
1. bolemmeren, hinderen Et mocbt niet 
letten dat do bus wat latter kwanz, wiJ 
weren nog vroeg genoeg vow de trein 
(Dfo), verder in Wat letJo waardoor zou j e 
Jo belonimord, afgeremd voelen (alg.): Gao 
mar heave, wat let Jo (Dho), Et mag niet, 
mar wat let Jo am daor wat weg to ha elen 
(Nw, Sz), Wat lot miy omJow eon klap to 
geven! (Bdie) 2. nadelig, bezwaarlijk zijn 
voor 'tZal oons ni/cs letten as we de burei, 
wat miteten laoten nut oons tunegien 
(Obk), 1k mos even wachten bij de dokter, 
mar dat let me mks (Spa, Sz), Wat let et 
Jaw, dat 1k daor langes gao daar heb jij 
toch geen last van (El, Diz), zo ook AeJe, 
wat let Je dat now ok, daf' dat even 
mitnemen j e kunt dat best even meenomen, 
waarom zou het bezwaarlijk zijn (Np), 
Gieniene the It war lot (bl) 
letter do; -5; -tien ['let1] 1. bep. sohrijf-
token: letter do letters van et alfabet (Nw), 
eon romeinse letter, eon lairs/eve letter, 
Welke letter beJ' vandaege no schoele 
leerd, A. H.? leren lezenlschrijven (Ow), 
Hoe moeJ' die letters uutspreken? voor 
welko spraakklank staanze (Nbk), (inzako 
eon grafschrift:) Dc letters moe'n wel es 
wat overvarfd wodden (Nbk), Dat kiend is 
al achtJaor on It kay nag glen letter Jezen 
zo good als niet (Op), glen letter sebrieven 
kunnen in het geheel niet kunnen schrijven 
(Nbk, b), Ikken glen letter Spaans (b), Hiji 
kent d'r nag glen letter van nog niets 
(Nbk, Np), Et was wel ofpraot, mar ze 
badden d'r glen letter van op pepier zet 
nog niet een heel klein stukje tekst (Nbk), 
D'r is glen letter van waor niets van hot 
meegedeelde berust op waarheid (Nbk), 
eon peer letters no pepier zetten iets 
opsehrijven, een brief schrijven e.d. (Nbk, 
Nw), 1k zal even een letter schrleven een 
tekst, vooral: eon brief naar iemand (Dho, 
Nbk), glen letter meer op pep/er zetten niet 
langer/nooit moor schrijven (Nbk), letters 
as koenen zeer groto letters (Nbk, El), zo 
ook mit koenen van letters scbrleven (Op) 

2. chocoladeletter, banketletter e.d. eon 
letter van sukelao chocoladeletter (Obk) 3. 
letter: voorwerpje waarmee eon bep. letter 
wordt gedrukt, ook: lettortype Et ston d'r 
In kleine letterties onder in eon klein 
lottertype (Nbk), HeJ' do kM/ne letterties 
wel lezen? tekst in eon kontrakt enz. in 
kleine letters uitgovoerd en daardoor vaak 
niet of slecht gelezen (Nbk), Dat bock is In 
eon ni5e letter drokt (Ow), schuine letters 
letters in kursief (Nbk), waartegenover 
recbte letters niet in kursief (Nbk) 4. do 
andere zijde van eon munt dan met hot 
wapenfiguur locuw (Db, Dfo, Dhau, Ow), 
vooral in luuw of letter hetz. als kruis of 
munt (Dfo, Dhau, Ow), Now gaol 1k eon 
gulden in de boogte on as et eon letter is, 
}neug Ic eerst beginnen to schrieven (Db) 
5. woordelijko irihoud As alles neffens do 
letter gaot, is et niet best precies zoals het 
lotterlijk voorgeschreven is (Sz), Dat doen 
we even naor de letternauwkeurig en zoals 
hot vereist is (Nt), Etgaotneffens de letter 
precies volgens do wet (Np), volgens de 
letters van de wet (Nw), Hij leeft volgens 
de letter van do wet strikt zoals hot moet, 
voorgeschreven is (Wol) 6. alfabetisch 
geordende reeks woorden (e.d.) die met 
dezelfde letter beginnen Dc letter 1 In dit 
woordeboek is niet zo groat (Nbk), Big' 
mit 't schrieven haost an de letter m toe? 
(Nbk) 
letterdeuze - letterdoos 
letterdoek ['1...] - letterdoek, merklap 
Vroeger maektcn we op 't bandwerken op 
scboele eon letterdoek, mit versebillende 
ran en, Romeinse defers on zo (Obk) 
letterdrop (Np)  do, et [1...] 1. (vorz) drop 
met vooral letters als versiering of in do 
vorm van letters 
letteren I (verspr.) zw. ww.; overg., 
onovorg.; letterdo, hot letterd ['letp] I. van 
lettertokens en andere kleine motieos 
voorzien: door te borduron Vroeger wodde 
d'r een hoop letterd (Obk), Spreuken kuJ' 
ok mooi letteren op len of aandere stof 
(Dfo), Wat heb ie dat mooi letterd (Dhau), 
Die klietien is mooi letterd (El, Np), Do 
letterlappe op schoele was et alfabet In 
letterd, on ok de defers van lone tot tiene 
(Dfo), Kussens wodden vroeger ok vaeke 
letterd (Op), £lo 'e letterlappe mossen we 
letteren (Nw), Wanneer hewwe weer 
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lotteren?nl. op school (Nw) 
Ictteren H (spor.) my. 1. in dokterin do 
lottoren e.d. 
lcttergaoren (Diz, El, Np, Nt, Nw, 01-Ni, 
Op, Ow, Pe-Dbl, Sz) - borduurgaren 
(voorai: voor hot borduren op eon 
letterlappe of letterdoelç soms i.t.t. 
splitziedo, d.i. borduurgaren bestaande uit 
zes draden die moestai tot twee of dna 
draden worden uitgesplitst) We baddon 
vroegor rood lottergaoron (El, Pe-Dbi), 1k 
bobbe zo staodigan heel wat rossies 
Jettergaoren (01-Ni) 
Iettergrcpc (b) do; -n; ...grepien ['l  ... ] 1. 
lettengreep 
letterkaaste (Ow) - iotterkast, letterbak 
Ictterkombinaosie (Ow) - lettenkombinatie 
letterkurpus (Ow) - ietterkorpus 
letterkunde (spor.) - wetenschap der let-
toren Hij bet studeerd veur lotterkunde 
(Nw) 
letterkundebuek (1) - letterkundeboek 
letterkundeonderwies (1) - letterkunde-
onderwijs 
letterkundig (spor.) bn.; prod. in bet. 2 
[...'k...] 1. letterkundig 2. kundig in do 
ietteren (Nw) Hij is letterkundig, bi5 bet 
d'r your Jeord (in do ietterkwide) (Nw) 
letterkundige (spor.) do; -n [...'k...] 1. 
letterkundige 
letterlappe - letteriap, veolal: hetz. als 
letterdoek, vgl. echter Eon letterlappe was 
bi5 oons wat Heiner as eon letterdook 
(Db), Een letterlappe daor verstelden wi 
in (Np), Qo do letterlappe mossen 
a/Iemaoio versehillende ste/con borduurd 
wodden (Woi), een letterlappe mae/con 
(Spa, Nbk, Nw, Nt, 01-Ni): Eon letterlappe 
bebbon we we] in sob oele mae/ct, mit 
defers, ranen, bloempies, feguurties, letters 
en vroeger a/c mit een levensboom (Nbk), 
eon letterlappe borduren (Diz), qo seboele 
maekten we do lotterlappo (Ow) 
letterlik In., bw. ['1et11ok 1. zoais het 
konkreet is, zoais hot er staat Moo'n we 
altied mar via/c biy honk blievon, letterlik 
en feguurlik? (b) 
Ietternaalde (Bdie, Db, Dhau, Diz, Nbk, 
Np, Obk, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, Sz) do; -n 
['1...] 1. bep. borduurnaald (vooral: voor 
niet zeer fijn borduurwerk), vgl. Do 
ietternaaide hadde een groot oge en een 
stompo punte (Dhau, Diz, Obk) 

Jettersoort (spor.) - lettertype 
letterspel (Nw) et; -len; -legion [letspsl] 
1. spelletje met letters en woordjes 
letterteken (I) - letterteken: letter 
lettertype (spor.) - lettertype 
letterwoord (1) - letterwoord 
leugebas (fp) do; -son; -sien [IA:gobas] 1. 
herderstasj e 
leugen do; -s; -tien ['iA:gfl] 1. leugen, dat 
wat men liegt Waj'mo daor vertellen is mit 
ion woord eon leugen (Op), Ic moe'n me 
gion leugons vertellen (Nw), Th31  mos con 
leugen bodaenkon am d'r uut te kommon 
(Wol), Now botrap ik Jo weer op oon 
groffe leugen (Sz), Soms moot con 
meenske uut nood we] es eon leugen doon 
(Obk), Dat is eon leugen, zoker dat moon 
Jo toch niet, dat kan toch niet kioppen 
(Nbk), Dat is eon grate leugen (Dho), 
..een dikke leugen (Np), ThY is an de 
oerste leugen (ok) nict baston hij liegt 
regelmatig (Np, Nw), ...van do eersto 
leugen... (Diz, Ma, Spa), van leugens an 
mekeer hangon veel liegen (Nw), Eon 
leugontion uut nood is niet zo slim (Nbk), 
een Jeugontien am bost'.vil (Obk) * Een 
Jeugen en eon was kuf' a/tied flog wat bi5 
doen (Db), Now za'kJo wat vertellen/Van 
Evert en van Ne/len/Twie grieze knon/ 
Stann on op 't Iaand to mijen/En twie 
eksters yew-  depioeg/Is now de leugen nag 
niet groat genoeg? (Ow), Al is do leugen 
nag zo sne/, do waorhied aacbtorhaelt hour 
we] (Nbk) 
leugenachtig ['iA:gflaxtax] - leugenachtig: 
geneigd tot liegen, onwaarheid bevattend 
ieugenachtigepraoties veur een'ik verkopen 
(Sz), Dat verhae/ komt me we] wat 
leugenachtig your (Np), Die porsoon was 
wat leugenachtig (Nw) 
Ieugenbaank (Nbk) do ['lA:gflbft:flk], in op 
'e ieugenbaank zitten op een bankJe sterke, 
aangedikte yerhalen zitten to vertellen 
(door oudere mannen) Die mannegios die 
zatton weer op eon baanlcien star/ce stoic/con 
te vertellen, die zatten op 'e /eugenbaazzk; 
daor komt dan ok wei wat bij! (Nbk) 
leugenbaste (Dho, Nbk, Np) do; -n ['I...] 
1. leugenaan 
leugenbeest (Bdie, Pe-Dbl, Sz) et; -en 
['lA:gflbt:st] - leugenaar 
Ieugcnbuul (Np) do; ...buien ['L&:gbylJ 
... pyl] 1. leugenzak 
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leugenpoede (El, Nbk, Np, Nw) de; -n 
['Lt:gjjpudo] 1. leugenaar, leugenzak 
leugenpuil (El, Ld, Nbk) Ook leugenpuul 
(El) de; -en ['l ... pjl/ ... pyl] 1. leugenaar, 
leugenzak 
leugenpuul z. Jeugenpuil 
leugenzak (Bdie, Dfo, Dhau, Oho, Nbk, 
Np, Nw) - leugenzak Jo kim d'r met vale 
op an, ci is eon leugenzak (Nbk) * 
Almenak, feugenzak(Nbk, Np), 'tAlmonak 
is con leugenzak (Nbk) 
leukemic [IA:komi] - leukemic 
Icukoplast de, et ['lA:ko(:)plast, ...kow ... ] 
1. bep. hechtpleister: leukoplast 
leunen zw. ww.; onoverg.; leunde, het 
leund ['lA::] 1. steunen, leunen (op lets) 
HIJ leant op e stoel (Nbk), ...op een 
sander nI. letterlijk (Ma), ook fig.: niet 
zelfstandig genoeg zijn en als het crop 
aankonit steun moeten hebben van een 
ander (Nw) Hij fount op can pa oltien 
(Nw), op 'e sebeppe zitten te Jean en 
(Dhau), ...staon to leunen (Dhau), Hiy 
bangt op 'e belcke te Icunen (Diz) 2. tegen 
jets rusten Th7 leant tegen et bofle (Ma), 

tegen de mare an (Nw) 
leuning de; -s, -en; leuninkien ['lX:nuj, 
...ni]} 1. leuning (ook inzake een brug) 
De leaning van do stool zit Jos (Dhau, 
Nbk), De kiender glioden van do leaning 
of (E1), Hijpakte do leaning van do trappo 
beet om naor boven to kommen (Nw) 
Ieuningstocl (Nw) de; -en; -tien ['l ... ] i. 
leuningstoel MY zat op eon Ieuningstocl 
(Nw) 
leunspaon (El) ['IA:sp5: 5n] - Ieunspaan 
leunstoel (Bu, Nbk) ['lX:s ... ] - leunstoel 
(een hoge leunstoel heette vaak pakestoel, 
een lage vaak leunstoel, maar deze werd 
ook vaak rookstoel genoemd (Bu)) 
leunze z. Maze 
Jeut de ['IA:tJ 1. koffie die men drinkt 
(soms ook wel voor melk, karnemelk ed. 
(Nw)) 'k Hebbe zin an eon bakkien lent 
(Dho), ...een koppien feat (Nbk), Doe me 
mar eon bakkien lout (Nw) 
leuteren [h:tpiJ - leuteren: kletsen, 
zeuren Wat levier ie now, dat is belemaole 
niet waor(Ol-NI), Wat staoj'now wear to 
louteren! (Nt), Zo zitten mar wat to 
leuteren (Nw) 
leuterkont (El, Nbk, Wol) Ook 
leuterkonte (Bdie, 01-NI, Op, Sz) de; -en; 

-ien ['IA:trkont(o)] 1. leuterkont, leuterkous 
Et is eon oofde leutorkont, th praot mar 
dear (Nbk) 
lenterkonte z. leuterkont 
Icuterkouse (Pe-Dbl) ['IA:trkoMso} - 
leuterkous, leuterkont 
leuven z. geleuven 
leuze (Dfo, Np, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl, 
Spa, Ste, bet. 2: Nbk, Ste) Ook leunze 
(bet. I: Nbk, Np, b: In), luuns (bet. 1: 
Nbk) de; -n; leusien ['L&:z/'IX:zo/I5:s} 1. 
luns, splitbout Vroeger zatten d'r leuzen 
your do wielen, dan konnen die niot van de 
waogon lopen (Op), Th) doe de leuzo [van 
de wagen] d'r of om d'r vet in to smeren; 
as d'r gien vet was in de oorlog bruulcten 
ze daor wel slaklcen year; die wodden 
doodmaektmitpietereulie, daor wodden ze 
initien bros van (Op), Af' de wagon smeren 
mossen, mos de Maze d'r cent year weg, 
dan kon et wiol van do wagon on dan later 
nao at smeren d'r weer year (Spa) 2. 
devies, kernachtige uitdrukking om te 
kensehetsen (Nbk, Ste) Ft is mien Maze 
nietmijn devies (Ste) 
Lev. - afkorting van Leviticus(bijbelboek) 
leven I Ook levend (Bu, Dfo, Dho, Diz, 
Ld, Ma, Nbk, Np, Ste) et; -s; -pien (Bdie, 
Diz, Nbk, Spa, Wol), -tien (verspr.) 
['lt:bip] I. leven (van mens, dier, plant), 
het niet levenloos zijn Et kalf bleef in 
]even ging niet dood (Ld), Wy is nog in 
leven leeft nog (Nbk), lone keanstmaotig 
in leven bolen nI. in een ziekenhuis (Nbk), 
Kuj'dioplaante nog in leven bolen?(Nbk), 
N is op 't aende van zion leven in zn 
laatste levensdagen (Nbk), ook: is al zo 
oud dat zn leven wel niet lang meer zal 
duren (Nbk), Zien loven loot op 't aende 
hij sterft spoedig (Nw), in 't leven laoten 
laten leven, bijv. van een wild varken dat 
men toch maar niet schoot (b), zo ook Dat 
lag vansels an do streupors; die Ieaten glen 
baeze in It leven (b), (van mensen (Bu) of 
planten (Ste):) 1k woetnietofbieticvond 
ballen bet of hij nog ledt (Bu, Ste), Et is 
een wonder dat hij et ]even d'r nog of 
brocbt bet dat hij het heeft overleefd 
(Bdie), Hijbet et leven d'rbilaoten is er 
dood aan gegaan (Nw), Hiy bet tiedens 
Zion leven een protte work daon (Sz), Die 
vent moot wel eon peer centen overspeerd 
bebbon, want bij was bij zion leven eon 



leven - leven 

ziwige miogerd! (Db), Dat had Aij him bi5 
zion leven toozogd toen hij Ieefde id. U), 
Bij ]even en woiwezon kommon we 
zundag bij leven en welzijn (Np),  Hi5 hot 
bid war van at ]even zien/mitniaokt (Nbk), 
jalevon waogon, iona 't leven redden (Nbk, 
b), at laven an iona to daanken habban 
door iemand van de dood gered zijn (Ow), 
om at ]even kommon (spor.), Jo lavan 
argons your opofforan zich zodanig voor 
jets jnzetten dat men erbij om hot leven 
komt (Nbk), Za broebten mit hour levezi en 
blood at hoogste offer (b), lone at ]even 
banemen vermoorden (b), Hij her him 't 
leven banoumen ook wederk.: hij heeft 
zelfmoord gepleegd (Nbk), lane om at 
]even brengon (Nbk), Et zol eon stried op 
leven en dood wooden U)' Aj' ion of 
aandere hogo van do poletiok binnon, bij' 
tagenwoordigje lat'an niat moor veilig, ze 
kim Jo zomar varmoren (01-NI), Mon is 
]anger in govoar van ions ]even men 
verkeert zo langzamerhand in tevensgevaar 
(b), zo ook Jo bin ]anger in 'tgovaor van Jo 
]even (Nbk), We zullon ze [ni. do rammen] 
too/i wel met veur 't leven kwietraekon i.t.t. 
voor do slacht (Sz), lone naor at leven 
staon (Nbk), Die man hat gion ]even had 
zijn leven was kommervol, was eon 
kwelling (Nw), Eon zwatto bladziade in at 
lavend(Ste), (van eon zwangere vrouw die 
hot kind voelt leven:) Zo vuult ('t) ]even 
(aig.), waarnaast ook Ze hot at ]even 
varnausnon (Dhau) en Zi5 bet at leven (al) 
(Np, Obk), Gooi dat macI mar vot, want 
d'r zit ]even in ni. bep. insekten (Nbk), ot 
]even van allodag het dagelijkse leven, do 
dagetijkse gebeurtenissen (v), Jo hebbon at 
iawigo leven ok met! (Nbk), Jannas 
tebakskauwdo, of at lovan d'r van othong 
(v), Hi)' rookte om at lovon zeer veel, in 
hoge mate (j), gold vardionen bif ot ]even 
id. (Nbk) 2. hot voortbestaan van de geest 
na do dood Goleufie dat d'r aon ]even nao 
do dood is? (Nbk) 3. levensduur, verloop 
van hot leven AJ' zoa'n ongolok kriagen, 
kuJ' year do rest van Jo leven we] 
ongelokkig wazen (Nbk), Now, die hat eon 
uutbrandor bad, die bat your do rest van 
Zion bole ]even wel gonoog (Sz), Jo loven 
dourbrangan, ...slietan (Nbk), Jo varkotten 
mi)' at ]even mit a/tied dat gofoator (Dhau), 
J'J zollen Jo leven verkotton mit dat /11/ike 

wiof(Dfo), Dat bin 'k nog nooit van mien 
leven west (Nbk), Dam-  bin 'k van mien 
/ai'en flog niot west (Nbk), Dat doe k van 
mien ]even niat (Nbk), Zoks ho'k van mien 
leven nog nooit zion nog nooit gezien 
(Nbk), zo ook Dat bar hi)' van zion leven 
nog nooit Zion (b), We] bo'know van mien 
]even! hoe bestaat hot, hoe is het mogolijk 
(Nbk), ook Ha'k now van mien lai'on (b), 
do kaans van Jo /even j e best denkbare 
kans (Nbk), Zo was dit ]even zat! do 
aardse omstandigheden, hot aardse bestaan 
(1,1), Do praktiek van et ]even is hie] 
aandors van iemands bestaan (Ii) 4. manier 
van leven, doen en laten, levensomstandig-
heden et daogolikso leven, Et was eon 
mooi lovantion, on in Zion vrijo tied (.) 
spouldo hi)' mit T, do hiamhond, op et at! 
U) lii)' boo)ft niot zovulo to doen, hi)' hot 
eon /ekker lui leventien (Nbk), Et gong 
over eon spannogion dat at trouwda ]even 
zwaor vul, an dour do onbedrovenhied an 
deJonghiod bi)' mekore wag raokte , War 
eon dood levend boJ' aJ' sJofeur bi)' ione 
binnen an van do ione naor do aandaro 
riaden mooton (Ste), een oigen leven loiden 
gaon (Nbk), D'r is eon aandora vrouw in 
zion leven kommon (Nbk), Zi)' krudot bout 
leven mit starko verbaelon ze weet altijd 
overal wel gekruide of sterke verhalen over 
to vertellen (Ow), Hoe staot at /ovon2 
(Nbk), Die man hat gion ]even bad had een 
zwaar, ongelukkig leven (Nbk, Nw, 
Pe-Dbl, Wol), Hi)' bat (daor) gien ]even 
heeft eon ellendig bestaan (Nbk, Obk), 
...gion ]even geliok id. (Nbk, Obk), Dat is 
zo gion ]even het leven is zo veel to zwaar, 
ellendig (Nbk), een mm leven (had) 
hobbon: Die man waarkto dag an naacht, 
bi)' hot eon mm leven had (Pe- Dbl), Zone 
die eon zwaor levand bet, hot een zwaor 
JuJc (Ma), oon leven (babbon) as eon bond 
eon erg zwaar, ellendig leven (leiden) 
(Bdie, Ma, Nt, Wol), ...as eon zieke bond 
(Op), Hi)' bet eon leven as eon hal een 
ellendig, zwaar leven (Np), eon laven 
bebben as eon preens (Bdie, Nbk, 01-NI, 
Wol, j), ...as can /uus op eon zoer bould 
eon gemakkelijk en prettig leven hebben 
(aig.), ...op eon zore kop id. (Ow), ...as eon 
moos in con maoltonno (Np) 5. 
Ievenswandel Hi)' bet eon good ]even 
bided (Nbk), eon dubbold ]even ]even 
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(Np) 6. war iemand tij dens z'n leven 
meemaakt We zollen we! wat wear weten 
wi!!en over et Jeven van die Plater 
Stoevezaand (Nbk) 7. levendigheid (van 
karaicter, van bep. werkingen, aktiviteiten) 
D'r zit glen leven in die vent, at is can 
s!oegen iene (Nbk), D'r was we! leven in 
de brouwerie, et gong d'r Urn weg (Dfo), 
D'rzit we! levend in datzaekien (Obk), Ze 
zillion de bce! ni5 leven inb!aozen (Dho, 
Nbk) S. de bedrijvigheden in een bep. 
kring etpo!etieke !even in Steilingwar.t; et 
karkelik(e,) leven (Nbk) 9. genot, piezier in 
bep. aspekten van het leven Dc baande!, 
dat was zien (Just on zien) !even (Nbk), 
Mien wait is mien lust en mien Jeven 
(Nbk) 10. drukte en herrie, lawaai Dc 
klaeterjaeger her a!tied zoe'n !evend mit 
die b!aeden (Ld), Wat maeken ze daor een 
leven veel iawaai (Pe-Obi, Np, Nbk), Wat 
een leven, ze bin daor aorig an ? batsen 
(Nw), Dat was de katoe!e te veu!e !even 
west (i) Die kiender maeken een 
allerheisehkst !even (Db), Niet zoe'n leven 
macken! mask niet zon iawaai, herrie 
(Bdie, Spa), een leven as een oordeel een 
enorm iawaai (Dhau, Ld, Np, 01-Ni, Op, 
Ow) ii. prostitutie (Db) Die vrouw zit in 
't leven, ze verdient goed (Db) 12. viezig, 
gevoelig deel van het llchaam, vooral: her 
gevoelige viees onder de huid Koeperen is 
eon stokkien van t !even van de star 
ofhae!en (Dfo), Et is can uiinke, diepe stee, 
die is goed tot in or leven gaon (Op), le 
stiklcen miy mit de naalde in 't !even 
(Dhau), Hiy scheurde Zen naege! in 't 
leven (Np,  01-Ni, Wol), lekommen miin 
? !even (Nt), De potebebemme!der snidt 
kirk in 't !even (Edie, Ow), do naege! in It 
!even opscbeuren (Ma), Ze badde een klein 
tangien in de baand en knijote de biggies 
daor de scbazpe boektaanties mit of (..), 
mar S. zee dat at de besies glen zeer dee, 
ze kwam niet an et !even (vo) * Geniet van 
't !even, want et duurt mar even (Nbk), 
Griep at leven, aers gr4ot at !even jow 
(Op), Zo!ange dr leven is, is d'r hope ook 
al is men erg ziek, toch houdt men hoop 
(Nw), ook wel in algemenere zin 
toegepast: als er nog mogelijkheden zijn, 
moet men blijven hopen (Nbk), Etleven is 
niet aitied ries mit razienen z. onder ties 
leven II zw. ww.; onoverg.; !eefde, het 

leefd ['li:bip] 1. in leven zijn Doe binog 
leefde (..) (Nbk), 't Kalfien is d'r a! of 
(..), ik bob him even drid in de koe en 
doe was It d'r zomar; 't Jeeft nog goed, en 
t is eon veerskaf.flen ), Doe we bier 
kwamrnen te woven, bet hi nog mat-  een 
balfjaor !eefd (v), Zodat zfj Jow belieden 
al beur daegen die ze nog te leven bebben 
in at laand dat ía an oonze yolk geven 
hebben (b), Laot die wapse toch leven, ie 
kun bhv d'r Jieke goed even uutjaegen as 
daj'bim doods!aon dood die wesp toch niet 
(Nbk), op iene niere !cven (Nbk), op iene 
Jonge leven (Nbk), ía moe'n goed eten, 
mien joongien, ie kim niet afficnig van 
ranja en snuup !even (Nbk), Vegetariscb 
eten kan best we!, ic kim we! zonder v!eis 
leven (Nbk), Gooi dat maol mar vot, want 
et !eeft di. er  zitten bep. insekten in 
(Nbk), !even en !aoten !even ailes kan niet 
a!tijd zo gaan zoals je ze!f wilt, het moet 
van beide kanten komen (Nw), ook: men 
moet een ander ook lets gunnen, men moet 
ook lets willien doen voor een ander, 
gezegd bijv. inzake het geven voor het 
goede doel of het kopen in eigen dorp 
(Edie, Bu, 01-Nl, Ste), ...en !even !aoten 
Id. (Nbk), Die vent wet van veuren niet dat 
hij van aachteren leaf?, dat is zoe'n 
jandoedei! hij is erg su!lig, onnoze!, dom 
(Op, Ow, Obk), ook: hij brengt nergens 
iets van terecht in z'n !even (Nw), (gezegd 
ais begroeting van iemand die men in lang 
niet heeft gezien:) Zo, leaf ie ok nog? 
(Nbk) 2. bestaan, er zijn Leeftbijnog?is 
hij nog heel, gezegd bijv. van een bord dat 
men last vallen (Nbk), Die wet ok dat hij 
leeft doet erg z'n best om goed te leven, 
probeert iets te maken van z'n bestaan 
(Nbk, Nw) 3. z'n bestaan doorbrengen De 
Heer geft gcnaode en are; et goeie ontdot 
Hiy niet an wie ze!s goed !even (b), Hi 
leeft makkelik leeft zorgeloos (Np), Die 
leaft van dag tot dag !eeft geheei 
onbekommerd, brengt z'n tijd door zonder 
aan de toekomst te denken (Nw, Nbk), 't Is 
een kruus ow mit te leven het is een 
kruis om ermee te moeten leven (Ow), 
ook: er va!t met dat lot te leven (Ow), Hi5 
leaft d'r mar war op los leidt een losbandig 
leven, neemt het niet zo nauw (Nbk, Ld), 
We moe'n d'r zo eerst mar een posien mit 
leven de verve!ende omstandigheden nog 
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eon tijdje vordragen (Nbk), 10 ook We 
moo'n d'r wel mit levon het is niet anders, 
we nioeton hot maar nemen dat hat zo 
biijft (Ste), We moo'n d'r mar mit Jeron 
]even onze bonding or bij woten to vinden, 
zodat we ons or zo weinig mogolijk van 
aantrekkon (Nbk), R. hot rimmetiek, mar 
daor kan zo we! mit ]even (Ste), Daor kan 
'k we! mit ]even dat vind ik zo wol 
akseptabei (1), 10 ook in 1k howe niet best, 
mar 1k kan d'r we] mit Jovon zo erg is hat 
nu ook weer niet (Ste, Nw), Jo moe'n d'r 
we! mit Jeven het is niet andors, je moot 
hot aksoptoren omdat hot or flu eenmaal is 
(Ste), Zo kim d'r behourlik van ]even 
kunnen goad rondkomen (Np). Hi)' Joeft 
your zion kiender hoeft eigenlijk alleen 
maar tijd voor z'n kinderen, doet alias voor 
z'n kinderen (Nbk), alias war hij bijoen kan 
krijgen is voor zn kinderen (Nw), zo ook 
Th3 Joel? your Zion hobby's steekt haast al 
zn tijd in zn hobby's (Ste), Hi)' Jeeft as 
God in Frankriok heoft niet voei to doon, 
hooft zich nauwolijks in to spannon (Nbk) 
4. in zij ii onderhoud voorzien, zn huishou-
ding vooren, eon bop. staat vooren Omdat 
hi)' oppassond on zunig Joofd badde, kon 
hi7j ioder jaor flint wat con ton ovorholen 
(v), Do Jaandbeor was niot trouwd, on 
Jeofde d'r hiol good van (j), Zo Join d'r 
good van ]even zo hebben bep. goon 
armoode (Bu, Nw, Ste), van do ron ton 
[o.d.] Jevon, Daor kuf' niot van ]even hot 
lovert to weinig op om van rond to komen 
(bijv.: van eon karig loon, van klein; 
toevailige inkomston), 't Is to min om van 
to ]even on tevulo om van dood to gaon hot 
is eon erg karig inkomon, bijv. van de 
AOW gezegd (Nw), Zoas de jeugd van 
togonwoordig d'r van Joel?, dat griest oons 
ooldoron we! es too ni. inzako her 
vorkwisten, de moraai enz. (01-Ni), Zo 
Joefdon stiJ!o om 't zo mar to zoggon: ZO 

rentonierdon on dat was wel watin dio tied 
(v) 5. voortbestaan Et leoft in zion 
herinnering (Nbk) 6. intens bestaan Hadde 
warkon, daor Jeoft hi)' van botekent erg 
veel voor hem (Nbk) 7. (niet van personon 
en grote dieron) zich bowegen, zeer 
levendig doon, ook: krioelen (onpors.) In 
zion bouri in do boot !oefde or van do vis 
(j), As moe] ofgotto hooJ Jange staot Zit d'r 
miot in, dan begint ot to ]even (Sz), D'r 

zatton ma/sen hi do schinko, dat do schinko 
Jeofdo he!emaoJo (Np), Et ione woord Joeft 
in do ieno hooke van oonzo strook moor as 
in do ere is or meer in levend gobruik (bI), 
Hoo!t Jeoft! geeft eon iovendige indruk (als 
betinixnering e.d.) (Mun) * Hoop dot Jovon 
(Nbk), Die dan fool?, die dan Zorgt (Nbk), 
le bin nooit oold gonoog om to Joven om 
veal to doan, hot ervan to nemon ad. (Np), 
Van do wiend kuj' niet ]even men moet 
zich op do édn of andere wijzo inspannen, 
wil men de kost verdienen (Dfo, Dhau, Ld, 
Nbk, Nw, Obk) 
levend I bn. ['h:bmt] 1. levend, in leven 
zijnd Is die kikker nog levend? (Nbk), ThJ 
isfovondverbraand(Diz), Mit do hope dat 
MY levend on we] weer tbuuskommen zol, 
sJeug ze hew dr in do oorJog dourhenno 
(j), Zo hebben et d'r levend (van) of brocht 
hebben hot loven erbij behouden, Zijn aan 
hot groto govaar ontkomen (ook min of 
moer schertsend gozegd) (Nbk), levend voo 
ni. om to slaohton, i.t.t. dood yea (Nbk), 
Dan kwani de keurnioostor oerst levend 
kouren ni. her varkon dat men wilde 
slachten (Ow), levend gewicht (spor.), Af' 
zoe'n hieJo dag baost gion levend weZon 
Zion... (b), in Jovondo hove (Db, Dfo, El, 
Op, Pe-Dbl): 1k hob et in Jovende lievo 
Zion (Db), Zo stonnon d'r in Jovondo hove 
bi5 (Dfo), MY ston nao jaoron zo mar in 
Jovondo Jiovo your oonzo ogen (Po-Dbl), 
Mien hatto on mien hioJo wozonjuboJon tot 
do Jevendo God die or is, die voor iedor 
bestaat (b) 2. voorkomond, in gebruik Et 
StoJlingwarfs is nog eon Jovonde tao] (I) 
levend II z. ]even I 
levendig Ook leventig (Nbk, Nt, bet. 1: El, 
Ma) bn., bw.; -or, -st ['lt:bqidax, ...tax] 1. 
in loven, levend Is die kikkor nog 
Jovondig7 Nbk), Do katto maekte goJuud 
on hi)' vomam dat d'r oon levendig ding in 
do korf zat (j), Dat doden zo om do vis 
Jovendig to ho Jon (Wol), 't Is eon wonder 
dat hiJ d'r nog levendig uut kommon is 
(Np), We moo'n Zion dat we 'm levendig 
vangon (Spa), Eon veohooJdor bet aJtiod 
mit Joventig good to doon (El), (zeifst.) 
Mar a] leek et dan ok dat et hontien bango 
was vow eon dóóio haeze, your eon 
Jovendige was hi)' dat besJist niet (b), Et 
doe bJiekon dat oonze spreoktaeJ nog 
Jevondiger is as wi)' dochton (b), Ze vu uldo 
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hew-  bi3itiodon Jovond4g begreven in dit 
rotgat levend begraven (v), 1k ston d'r 
Jevendig biy doe dat gebow-de in levende 
lijve (Obk), zo ook 'tls Zion cigon schuld 
dat bij bedondord is, hi ston d'r Jo von dig 
bi (Wol), (zelfst.) Dan bef' de Jevonthje 
biy de dooiezieje hoe het werkelijk is, zie 
je hat konkreet voor je (01-Ni), Hi5 is zo 
Jovondikas eon vlo(Sz) 2. (inzake de aard, 
het gedrag van een mens of dier) aktief, 
druk en levenslustig, speels As 't bi/ do 
meitiod mooi weer is, dan kim die kJoine 
Jaompies zo Jevendig wezen (Obk), Hi5 is 
aorik Jevendig-  (Nbk), (van vliegende 
insekten:) Mit zoo'n zoeJe zommcraovend 
is et buten aJJomaoJe Jevondi spuJ (Ow), 
Doe T nog kJoin was, was 't con Jovondig 
drok kiond (Db), 't Bin Jovendige kiondor 
(Dhau) 3 di-uk, met veel beweging Et was 
faust eon Jovondie stoe west doe H zien 
voJk nog JeeI'den (j), 't Was eon Jevond%o 
mark (Obk), Zo was d'r eon Jevondigo 
haandoi an do gang, al sand tioden U) 4 
balder en duidelijk (Db, Nbk) 1k kan me 
dat nog Jevondig veursteJJen (Db), 1k kan 
me dat Jovendij indaonken daf' dat niet 
wiDen (Nbk) 
levendighied Voor -heid z. -hied ['L.} - 
levendigheid 
Ievenmaeker (verspr. OS, Bdie, Np, Nt, 
Op) Ook levenmaker (WH) - iawaaimaker, 
iemand die veel lawaai, drukte 
teweegbrengt Da's ok eon Jcvonmaeker in 
eon Jeeg hurts een vervelende lawaaimaker 
(Nbk) 
levenmaker z. Jovonmaeker 
levenshehoefte (Nbk, Obk) - levens-
behoefte do eerste Jevensboboofton 
levenshelang - levensbelang 
levensbericht (1) - levensbericht 
Ievensheschouwing (spor.) - levens-
beschouwing 
levensbesehriever (I) - levensbeschrijver 
Ievensbeschrieving (spor.) - levens-
beschrijving 
Ievensbliedschop (1) [1 ... ] - levens-
vreugde, piezier in het leven 
levensbooin (Nbk, Np, Obk) - ievensboom 
(bep. voorstelling) Ben JotterJappe bobben 
we woJ in scboeie maokt, mit ciofors, 
raven, bJoempios, feguartios on vrooger ok 
mit con Jevonsboom (Nbk), In dow-on die 
bovonJocht hadden, zat bovon et kaJf eon 

gieiozoren Jovonsboom (Obk) 
Ievensdag de; -daegen, ..4agen (WH) 
['lt:bipzdax] 1. dag van iemands leven Hi 
geniot nog mooi van zien Jovonsdaogon 
van z'n levenstijd, de rest van zijn 
levensdagen (Dho), al Zion Jevonsdaegon 
in gehele leven lang (Bu, Ste): Hiy bet al 
zien Jevensdaogon baddo warkt (Ste), It Is 
a! zien Jevensdaegen good gaon steeds, 
vaak met de bijgedaehte: dus waarom zou 
dat nu niet zo zijn (Nbk), Dat zo'k van 
mien Jevonsdaegen niet doen nooit in m'n 
leven (Db, Diz, Nbk, Np), zo ook Dat 
kriog ic van Jo Jovensdacgon niet year 
mekeor (Ma), Zo wiod kriegen zo me met, 
van mien Jcvensdagon nict (spa), Dat bi 
zo rick wodden zoJ, baddo M5 van zion 
Jcvonsdaogon niet droomd (01-Ni, Op) en 
Die stunt baeJ ik van mien Jevonsdaogon 
niet weer nut (Dhau), ook met zien (3e 
pers. enk.) wanneer bet toch om een 
onderwerp gaat van een andere persoon! 
getai/gesiacht: 1k hebbe van zien Jevons-
daegon nooit zo war moois zien (Obk), In 
a! zien Jovensdaegen zaJ me dat nooit weer 
gebow-on hoe dan ook, beslist nooit weer 
(Nw, Dat bo'k van --ion Jevensdaegen nog 
nook zo roor bcJeefd, mit poordeboJoren 
(Dfo), Van Zion Jovonsdaogon bebbon ze 
niot naor bun, ommekekon (El), ook 
gebruikt als bet duidelijk niet om personen 
gaat: Dat komt van zien Jevonsdaogon niot 
kJaornooit (Ld), Ze wiiJon dat we], marot 
moot van zion Jevonsdaegon niot dow-ga on 
nooit (Pe-Dbi) 
Ievensdoel (Nbk, Np) - levensdoel 
Ievensdrang (I) - levensdrang 
levensdroom (spor.) - Ievensdroom 
Jevensecht (spor.) - levensecht 
Ievensechthjed (I) - levensechtheid 
levenservaring - levenservaring Hij bet 
daor bioJ wat levenservaring (mit) krogen 
(Nbk) 
Ievensgang (ko) - levensgang (4 die in 
mien Jovonsgang toth ok hoar botekenissen 
baddo (ko) 
Jevensgelok (spor.) - ievensgeluk 
Ievensgemienschop (1) - levensgemeen-
schap 
leveusgenieter (spor.) - levensgenieter 
levensgeschiedenis (spor.) - levens-
geschiedenis 
Ievensgevaar z. Jovonsgovoor 
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Ievcnsgevaarlik z. lovensgovoorlik 
Ievensgevaer z. lovonsgevoer 
Ievensgevaerlik z. levonsgeveerlik 
Ievcnsgevaor z. lovonsgevoer 
levcnsgevao rlik z. lovonsgovoerlik 
levensgeveer (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook 
levensgevaer (WS noord. van do Londe), 
levensgevaor (Bdie, Pe- DbI), levensgevaar 
(WH) - levensgevaar do illegaole blatties, 
die mit lovensgevoor drokt woddon (vo) 
leveusgevecrilk (OS, B; Dho, Np, Nw) 
Ook levensgevaerlik (WS noord. van do 
Londe), levensgevaarlik (WI-I), Levens-
gevaoriik (Bdie, Pe-Dbl, Nt) - 
levensgevaarlijk 
Ievensgcwoontc (Nbk, Spa) - levens-
gewoonte 
Ievensgroot (Bdie) [aks. wisselfl - levens-
groot: op ware grootte afgebeeld 
icvcnslioling (b) - levenshouding 
Ievensjaor - Ievensjaar etdaddelevonsjaor 
(Nbk) 
Ievenskaans (spar.) - Ievenskans: kans om 
in leven to blijven 
Ievenskeunstener (1) ['l...I - levens-
kunstenaar 
levenskraachtig (Ste) - Ievenskrachtig 
Ievenskracht (Bu, Ste) - levenskracht: 
vitaliteit HI5 fat do mood zakkon, hij hot 
gien lovonskracht moor (Bu) 
levcnslaank z. levenslang 
levenslang Oak levensiwink (Dl,, Nbk, Nt, 
Np), levenslange (Bdie, Np) [aks. wisselfl 
- levenslang lovonslange dwangarboid 
(Nbk), oak zelfst.: Die hot levenslang 
krogon (Nbk) 
levenslange z. lovonslang 
levenslied (I) - levenslied 
Ievenslocht (Nbk, Op) Oak levenslucht 
(Sz) - levenslioht 't lovonslocht 
anschou wan geboren warden (Nbk) 
levensloop - levensloop Zion hiolo levens-
loop hot hij an oons vortold (Nbk), oak: 
curriculum vitae 
Ievcnslot (Obk) - levenslot 
Jevcnslueht z. lovenslocht 
levenslust - levenslust 
levcnslustig (Nbk, Np, Pe-Dbl, b, ba) - 
1ev ens lust ig 
Ievcnsmiddelcn (Nbk, Op) my. ['h:bips 
mtdjn] - levensmiddelen 
Ievcnsmoed (Op) - levensmoed 
Ievcnsmu (Np, 01-NI, Op) - levensmoe 

levcnsomstaandigheden z. levonsom-
stanigh eden 
levensomstanigheden (Nbk) Oak levens-
omstaandigheden (b) ['1t:bmsomstã:n(d)x 
ht:dv] - levensamstandigheden Dat is ok 
juust do reden waorommo as de psalms in 
aYe mougolike levonsomstaa.ndighedon 
oons zo drokt on op do man of ansproken 
(b) 
levensonderhoold (Nbk, Np, Op) - 
levensonderhoud: hot onderhouden van zn 
1ev en in jo lovensondorhoold vourzien 
(Nbk) 
levensovertuging - levensovertuiging 
Ievcnspad (spar.) - levenspad 
Ievenspartner (spar.) - levenspartner 
levenspeil (spar.) - levenspeil 
levenspetroon (spor.) - levenspatroon 
Icvcnsplezier (Nbk) - levensvreugde Gun 
him now toeb dat kloino botion 
levonsplozior (Nbk) 
levcnsruumtc - levensruimte Om ot Stol-
lingwarfs op aldorbaando monioron weer 
war moor lovensruumto to govon (b, 1) 
lcvenssticl (Ow) - Ievensstijl Dour dit 
allos is d'r ondor die moonsken toch eon 
bopaoldo levensstiel gruuid (Ow) 
levensteken - levensteken We bobben 
nooit gien lovenstoken meet van him hourd 
(Nbk) 
Ievensvatber (Nbk, Np, Op) - 
levensvatbaar 
Ievcnsverhacl (spar.) - levensverhaal 
Ievcnsverstaand (Ste) et ['l  ... I 1. vermogen 
am verstandig, op intelligente wijze to 
1ev en 
ievensvcrwaachting (1) - levensver-
wachting 
Ievensvcrzckcring - levensverzekering eon 
levensvorzokering oficopen (Op) 
icvcnsverzekeringsmaotschoppi'jc (1) - 
levensverzekeringsmaatschappij 
Icvensvcrzekcringspolis (spar.) - levens-
verzekeringspo us 
Icy en sverz ckcringsp remic (spar.) - 
levensverzekeringspremie 
levensveurraod (Bu) - levensvoorraad Aj' 
in do oorlog war bamsterdhaddon, haj' wat 
lovonsvourraod (Bu) 
Icvcnsvisic (spar.) - levensvisie 
Icvcnswaark z. lovenswark 
lcvcnswark Oak levenswaark (Bdie, Dho, 
Pe- Dbl), Ievenswerk (WH) - Ievenswerk Is 
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Ievenswerk - leveringstied 

c/it woordeboek mien levenswark? Nee, 
toch? (Nbk) 
levenswerk z. levenswark 
levenswieshied (spor.) Voor -heid z. -hied 
- Ievenswijsheid Soms bej' veal levens-
wiesbied in een peer riegels (Ow) 
Ievenswieze (spor.) - levenswijze: iemands 
manier van leven 
levenswil (Nbk) - levenswil Misschien 
komt ze dear die zwaore ziekte benne, ze 
her con starke levenswil (Nbk) 
Ievenszat (Bdie) bit [lt:binsat; aks. 
wisselt] - levensmoe 
leventig z. levendij 
lever de; -s [lt:wr, ...v1] 1. lever (bep. 
orgaan in het lichaam) As die man et goed 
on 'e lever bet, dan gebeurt d - hiel wat als 
hij goed op dreef is, in draai heeft 
gevonden (Dfo, 01-NI, Sz), Dc bijen, die 
dear et bobbelen toch al niet zo lekker op 
'e lever water (..) zich niet goed, prettig 
voelden (j), Hjy bet (hid) wat op 'e lever 
op in geweten of op in kerfstok (Db, El, 
Nbk), ook: te vertellen, te zeggen, te 
bekennen hebben (verspr.): Zeg mar waf' 
op 'e lever bebben (Dho, Nbk), Hej' nog 
meeropjelever, want dan gao W votzo 
nee, dan ga ik weg (Nt, Nbk), ook: zo ja: 
ik heb genoeg van je kritiek, ik ga weg 
(Nt, Nbk), HJY is niet saver on 'e lever 
gaat niet vrijuit, heeft ontoelaatbare dingen 
uitgehaald, is niet eerlijk (Np), ...scbone op 
'e lever Id. (Nbk, Np), waartegenover Thy 
is schoon op 'e lever heeft niets op in 
geweten, heeft een blanko strafregister 
(Spa), Thy het een goedpak op zien lever 
had een fUnk pak slaag (Bu, Dfo), zo ook 
iene een pa/c op 'e lever geven (Ow), Th 
bef een dreuge lever lust graag een borrel, 
is een flinke drinker (Bdie, Op,  Spa, Bdie), 
Iris van de lever (Ow), (sehertsend) 
Jenever is bitter an de lever (Nt) 2. lever 
als eetwaar 
leveraansie (spor.) [lt;wo'rã:si/ ... va...] - 
leverantie: het leveren 
leverancier (Op) [luwçà'si:ar] - 
leverancier (van bep. koopwaar) Vroeger 
ga vven meensken an bear leveranciers 
scbuldbrieven of (0p) 
Jeverandoening (spor.) - leveraandoening 
leverber (Nbk) ['luwçbç, ...v ... ] - 
leverbaar: geleverd kunnende worden Is 
oat soort auto flog leverber? (Nbk) 

leverbloempien (spor.) [L..] - leverbloem 
Ieverbotziekte (Np)  - leverbotziekte 
leveren zw. ww.; overg.; leverde, het 
leverd ['li:wçi, ...vpJ 1. verschaffen tegen 
betaling Aj' mij morgenao vend leveren, 
dan kriej' drekt jow geld (Op), Hoe gauw 
kim ze 't leveren? (Nbk), Ze leveren per 
scbijc (Bu), Kan 'kje ok wat leveren? 
verkopen, nl. vooral: aan de deur, bij het 
venten (Bu, Nbk, Nw, Ste) 2. aan 
opbrengst opleveren Oonze twin levert elk 
jaor hiel wat an eten (Diz), Dc rogge ]evert 
goed de opbrengst aan rogge is goed 
(Nbk), waarnaast ..lcvert min (Np), Dc 
eeipels leveren van 'tjaor met zo best (Bu, 
Np, Nbk), Op dat laand leveren de eerpels 
goed (Bu) 3. als betaling, tegenprestatie 
verstrekken, opleveren Die path ter mos 
allejaoren vuufvettejonge haenen leveren 
(Nt), In c/c oorlog mossen de boeren vee 
an de Duutsers leveren (Diz) 4. 
overhandigen, verschaffen, in et bewies 
leveren 5. voor elkaar brengen, een 
prestatie verrichten Dat bej' knap leverd 
keurig uitgevoerd, voor elkaar gebracht 
(Nbk), Hiy bet mooi wark leverd (Nbk), 
Dat kerwei bej'mooi leverd (Pe-Dbl), Die 
jonge kan bi or Wrnen starke staelties 
leveren (Op), Dat bet hij 'iii toch mar 
leverd dat heeft hij toch maar 
klaargespeeld (Wol), Dat be'k him leverd! 
toch maar mooi, goed gedaan, afgemaakt 
(Np), Dat bej'm mooi leverd daarmee heb 
je hem mooi te grazen genomen (Bu), Dat 
hej' me lillik leverd daarmee heb je me 
behoorlijk te pakken gehad (Nbk), een 
streekleveren(spor.), lebebben menowal 
een peer keer year de gek hullen, mar dat 
moej'me now met weer leveren (Obk) 
leverfunktie (1) - leverfunktie 
levering ['lt:wfu), ...vr...] - levering: het 
leveren 
leveringsdag (verspr.) - leveringsdag 
leveringsdautum (verspr.) - leverings-
datum 
lever'ingskontrakt (spor.) - leverings-
kontrakt 
leveringsplak - leveringsplaats 
leveringsplicht (spor.) - leveringsplicht 
Jeveringspries (spor.) - Ieveringsprijs 
Ieveringstermien (spor.) - leverings-
termijn 
leveringstied - leveringstijd 
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Ieveringsveurweerde - lezen 

lcveringsveurweerde (spar) - leverings.-
voorwaarde 
leverkanker - leverkanker 
leverkeze (spot.) - leverkaas 
leverknnnl (1) - leverkruid 
leverkwaol - leverkwaal 
levermos (spot.) - leverruos 
leverpestet ['l ... pastcj] - leverpastei 
levertermien (spot.) - leverteriniju 
levertied (Op) - levertijd 
Ievertransplantaosie (spot.) - levertrans- 
plantatie 	 -- 
levertraon - levertraan 
}evervlek(ke) (Nbk) - levervlek 
leverwost - leverworst eon stokkien 
feverwost 
Ieverziekte - leverziekte 
Levit. - aikorting van Leviticus (bijbel-
bock) 
Iewaai Oak lawaai (spot.) [la'wa:j/la'w ... ] 
- lawaai Mack took niet zce'n lawaai 
(Spa), (ook wel aaneen:) Zo bin daor ok 
weer an It fewaai schoppon (Nbk), (niet 
aaneen:) Jim moe'n niet zoen lewaai 
schoppen (Nbk), Et is ten bels lowaai 
(Np), lewaai in do /,ek besehuit (Bu), Et 
was eon lewaab dat cC con aord had (Np) Et 
is con lowaai as zol do woreld vergaon 
(Np), ..as kwar.n do hick hoof van haven 
(El), ...as kwam do worold van bovon 
(Ma), ...as van do nandore worold (Obk), 
...as con corded (WS, Dhau, La), ...as 't 
zowat dcc (Nbk), -van jo woiste (Bdie, 
Dhau, El, Np, Pe-Db1), ...as home] on 
cerdo verging (01-NI), ...as eon orkaan 
(Pe- Dbl) 
lewaaien (Up)  Oak lawaulen (Up) onbep. 
w. {lwa:jv.fla'w  ... ] i. lawaai, herrie maken 
Schei Cs vat to lowaaien (Up) 
Iewaaier (Sz) do; -s [la'wa:jç] 1. stevige 
klap 'k Zal Jo vortellon dat die vent con 
lowaaiorkrecg wit deguznniieknuppef(Sz) 
iewaaierig bit, bw.; -or, -st [la'wa:jarax] 
1. lawaaierig Pattie bin stifle, cnn bin 
lewaaierig (v), Jim moe'n niet 20 
lcwaaborig dccii (Nbk) 
Iewaaimaeker (Db, Dfo, Nbk, Np, Nw, 
Wol) Oak lewaaimalcer (Sz) - 
lawaaimaker (ook fig.) Die lewaaithackcrs 
mossen nit do kfsbatse [karwats] hebben, 
aIded do ga/Tel Jos! (Dfo), fl is eon grote 
Jowaaimaeker en cots nib: liij miont now 
zoker ok dat MY d'r 1I15 heart (Nbk) 

lewaaimaker z. lewaaimaeker 
Icwaajsausjen (Ste) Oak lewaisausien 
(Ste) et; ...sausies [lawa:j ... / ... waj...] - 
tawaaisaus 
lewaaiseboppen (Nbk, Np) onbep. w. 
[la'wa:jskopxp] - lawaaischoppcn (ook niet 
aaneen) We weren krck an cC 
lewaaiscboppen (Nbk) 
Iewaaisehopper (Ofo, Dho, Di; Nbk, Np, 
Nt, Obk, Ow, Spa, Ste) Oak 
lawaaischopper (spot.) de; -s; -tien 1. 
iemand die-hard schreeuwt, die tekeergaat 
en daarbij veel lawaai maakt (Dho, Obk, 
Spa, Ste), eon lewaaJschopper in con keg 
bays iernand die in eon holle ruimte veel 
lawaai maakt, met name door to bulderen 
(Nbk), ook fig4 z bet. 2 2. enorme poeher, 
opschepper (Nbk) 
lewaalscbopperig (Np) be.; -or, -St 
[law...] 1. geneigd tot Iawaaisehoppen 
Iewa(sausien z. lewaaisausien 
iewei Z. lawoie 
lewine Z. lawine 
lexikalisausie (1) - lexikalisatie 
lexikaol (1) - lexikaal 
Iexikograaf (1) - lexikograaf 
lexikografle (I) - lexikografie 
texikografisch (1) - lexikograflsch 
lexikologie (1) - lexikotogie 
lexikologiseb (I) - lexikoiogisch 
lexikon (1) - lexikon 
Won zw./st. ww.; overg.; laslleesde, hot 
lezen [lt:z4] 1. lezen (van tekst, tokens), 
ook wel: voorlezen As 1k do kraante lezen 
hobbe, tow it vacke an et lezen van con 
bock niet moor too (Op), ThY leesdo do 
la-santo (Bu), Die boeken van N ma 
graog lezen lees ik graag (Nbk, Db), Mit 
lezor, slit do tied bat/do (Dho), Ieze', 
kunnon: in groep tide kim do mocrstc 
k/aider mit do Kastdaogon al good fetes, 
(Nbk), stifle fozon (Nbk), Eon stomnie ezel 
cl/c zion eigon scbnft nict fozon kan (Nbk), 
tussesi do rogels dew-  fetes, (Nbk), over wat 
benne fetes,, d'r wat in fczon dat d'nnict in 
stact (Nbk), Dat ston op con hod to lezen 
(Nit), zo ook Etkcmt we! to kzen op eon 
hod, dat naost sIlo ingangon anbrocht wodt 
(ba), Wie is now an do beurt mit It lozon? 
met voor te lezen (Nbk), Hij bet Jo eon 
gooie Jos lezen! (Dfo), bone (f/ink) do los 
logos, (Nbk), (bij vergelijking:) Do 
gennenighoid staot 'in op 'o top to logos, j  
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kunt aan z'n gezieht zien hoe gemeen hij is Dew- de lezerie doen ze sanders niks 
(Diz), zo oak Ic kim at van zien gezicbt of doordat ze zoveel lezen (Dho), 1k bob 
lezen oat at met deugt (Si), Die is zo vandoniorgen con he/c Jezene had mit die 
ofgewistig, dat 1W)' op hew-  gezicbtc we] kraanten (Bu, Np) 2. materiaal am te lezen 
lezen (Obk), Die her vergwining Jezen is 1k doe jow watlezerie tockommen (Wol), 
enigszins drunken (Dm1), Jo kim mit die Goof die lczeric now mar an kaant (Nbk), 
man 	lezen 	on 	sobrieven 	hij 	is 	erg He)' nog wat Jezcriye vow' me? (Nbk), 1k 
gemakkelijk in de omgang (Nbk), Zokke bet' op It moment niks glen Jezcrie meer 
flene Jetterdes lezen niet plezierig (Nbk), in baits (Oh) 
...Jest mot.. (Nbk) 2. nit lets begrijpen, Iczcrskilng (spot) - lezerskring 
oak: interpreteren Wat lees ie daor now lezerspebliek (verspr.) - lezerspubliek 
aenlik wit, zoas at daor staot? (Nbk), —}ezersrebriek (spar.) - lezersrubriek 
grafieken lezen kunnen (1), do kaortc lezen lazing de; -s, -en; 	lezinkien ['li:zuj] 1. 
(kunnen) 	(Nbk), 	oak 	gezegd 	inzake zakelijke voardracht over een bep. owlet- 
toekomstvoorspelling (Nbk) 3. zich laten warp eon Jezing over de gescbiedenis 2. 
lezen fit least viotweg (Bu), Dat bock Jest zienswijze inzake jets, interpretatie van 
makkcfik (Nbk) 4. geabonneerd zijn: op jets (Ow) Ja, oat is jaw lazing van at 
krant, 	tijdschrift 	ed. 	Lezen 	ze 	daor gevai, mar neufens mi9 is et aandeis (Ow), 
bicicmaol glen kraantei' (Nbk), Die kraante Zien Jezing van ci vow-vat  k1opte met mit 
lezen we met (Nbk), Wi5 lezen do kraantc dc feiten (Ow) 
mit oonze buxen hebben gezameniijk een li'j I (Si) Oak li')e (Bdie) at [lj/'ltjoJ, in 
abannernent (Diz, Nbk), Zi5 lezen do in'tAye va/en toegeven, z'n tegenstand 
kraante tegere zijn samoa geaboaneerd op laten varen 	(Bdie), 	oak: 	z'n baosheid 
de krant (Nw) 5. in do mis lezen (spot) 6. vergeten, viol bedaren (Si): N bet 'in erg 
bijcenzamelen, met name van aren (Bdie, kwaod maakt, mar mit eon ure is ]JJ7 in 't 
Db, El, Obk, 01-Ni, Sz) Do Jeste aoren by valen (Si) 
lezen to van de bouw (El), Vroeger in do (i'j II bn., bw.; -or, -st [hj (OS, WS zuid. 
oorlog gingen do meensken we] aaron van do Lende /lj (WS noard. van de 
Jezen (Db, 01-NI), As at zaod mi5a' was, Lende, elders spar.)] 1. windvrij, in de 
wodden vroegcr do soren lezen opgezacht luwte Wat bin 'k hide! fit was daor ok to 
(Obk) * Eon acre zien boo/con Ith, duuster 115 In do boa (s: Nw), eon (Jekker) 115 
to Jezen het is maeilijk do gedaehten van plakkicn (Nit, 01-NI, Spa, Si, Wol), Wat 
can ander to doargranden, z'n omstan- staoj'daormooi watstaoj'daorJiy(ba), 't 

digheden to doarzien, to begrijpen (Nw, Is an do be kaant aan de kant waar de 
Np), Aandommaans boo/con... id. (Obk), oak iuwte is (Np), Jo moe'n him mar can betien 
Een sander zien book is duuster te lezen j e in do Ji5e ziede kommen goof rnaar wat toe 
weet noait precies wat at in een ander (Ld, Db), ...op 'e he ziede an/common id. 
omgaat (Nw) (Ld), 1k bob me even van do 115c kaante 
Icier do; -s; -lien ['luzr] 1. iemand die zien Jaoten, aanders was d'r ratio van 
best Oonze N is eon echte Jezer 	least kommen (Si) 2. (van het weer) zacht by 
heel graag (Nbk), (boven eon geschreven weer, Nsa can rcgenbujjo in at veurjaor 
tekst:) Aohte Jezer(s) geachte lezer(s) (1) 2. kan at soms zo Iij wezon buten (Nbk), We 
iemand die can bep. krant, tijdschrift ed. gaon et vourjaor in, at weer is vandaegc 
best (vooral: als abannee), iemand die met li7cr as gister (01-NI) 3. lauw (Bdie, Db, 
belangstelljng hot work van een bep. auteur Nbk, Np, Obk, Op, Ow) Do vorwarming is 
best Die schriever bet niot vale ]czars, wat 115 Nbk), Dc mel/c is Jij Nbk), mit 
daenk' Nbk), Hoevule ]czars bet die 115 waeter wasken (Db), 1k wol oat at 117 
kraantc in jim dorp, dacnk 10? (Nbk) waeter regendo (Op),  fit kaivordrinkcn 
Iezeri'je de [lrz3'nja (OS, WS zuid. van gaon to tcgenworng anfengen mit 115 
Lende, -. .'rcj 	(WS naord. van do Londe, wacter (Obk), 't Wodt mi5 Jij op 'a tango 
Pe-Dbl) 1. hot lezen, het steeds weer lezen bep. gewaarwarding als gevaig van stank 
(in diverse bet.) Dc Jezeric wodt minder, (Bdie), It K/in/ct jo as Hy waeter in do orcn 
want i/c kan at niet best nicer zien (El), prettig (Ow) 



Ii'je - Iichemsbrettc 

Ii'je Z. Ii)I 
li'jen (Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Np, Ow, 
Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; li'jde, het 
li'jd ['1tj(d) (Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, 
Np)/'lcj... (Np, Sz)] 1. low zijn, minder 
winderig (Nbk) EtJithiorin do bos (Nbk) 
2. windvrij maken We mo?n do turin wat 
Jion dour wat koniforon to poton (Dhau) * 
Et Jijt (bier), zoo do vos, on doe zat hi5 
aachtor eon ben tepolle (Ma, Db), ...en hij 
lag op do vorkoerdo kaante van do 
bentopoio (Ow), Dat Iijt, zoo do vos, on 
doe kreup hij aebtor eon bontepoio (Sz), 
Dat Ji5t, zoo do vos, on doe was bij nog 
eon are van do bontepo/Je of (Np), .. .en 
doe was hi) nog eon are gaons an do 
wiondkaant van do bontopollo (Np), ...doe 
hi)' eon are van eon bontopolle ofzat (Dfo) 
Ii'jkaant (Np)  Ook Wjtekaant (Nbk, Np) 
do ['lij(ta)kâ:nt] 1. de kant uit de wind, de 
luwe zijde Dat is an do li)'kaant (Np) 
li'jlaand ['li.jlA:nt], in in Ji)'Jaandlcoxnmon 
tot redo komen, bedaren nadat men kwaad 
was (b, b:In): Hij komt in Ji)'laand (b), 
vorder in Dour alderhaande togonslaegen is 
My hic/on dal in B)'laandraokt aan lagerwal 
(s: Obk) 
Ii'jschut (Bdie, Bu, Mun, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-NI, Sz) et; -ten; -tien ['Itjsk.&t 
(Bdie, Bu, Nbk, Nw, Obk), lcj... (Mun, 
Np, 01-NI, Sz] 1. schutting (vaak los), 
schot ter beschutting tegen do wind We 
zotton eon Jischut om et buunstap (Nbk, 
Np), Zot ot li)'scbut daor mar honno (Bu) 
1i'jschuul (WH, Nt) et ['lejskyl] 1. van 
stokken opgezet 'geraamte' met bossen riot 
erachter, waarachter men in do luwte hot 
riot tot bossen kon binden 
li'jtc do '1tjta (OS, WS zuid. van de 
Lendel'Isjto (WS noord. van do Londe, 
elders spor.)] 1. Iuwto Mit zok weorzuken 
wi)' do li)'to op (Ld), In do Ji)'te on in do 
zunno is 't smoorbioto (Spa), Dan lain io 
zols we] naor do noutogoorn gaon to 
dongstri)'on, daor is ? mooi in do li)'to (b), 
1k zot do kiondorwaogon in do li)'to van et 
huus (Dhau), We fiotson in do li)'te van do 
bos (Wol), in do hJte staon, .. .zitton, 
kroopen, .. .kommon (Nbk, Ow), wat Byte 
maokon onigszins windvrij maken, 
boschutten tegen de wind (Op), We bobbon 
aorig li)'to van do boswal (Nbk, Ow), in do 
Byte naar bed, nl. waarin ook eon andor 

slaapt, met name: iomands man/vrouw 
(Bdie) 
li'jtekaant z. h)Jcaant 
lib. - afkorting van Jiboraol 
libelle do; -n; -gien [Ii'bcla] 1. bep. insekt: 
libel con blauwo Jibe/Jo (Nbk), eon gruno 
Jibollo (Nbk) 2. bep. speldje in hot haar 
(Wol), vgl. Do Jibe/Jo boston uut twee 
tangios on con veortion; an et endo mos ie 
kniopon. Mit zoe'n Bbolle huion zo do 
wactorgolf vaasto (Wol) 
libdllespeltien (Db) et; ...ties [libela- 
speltin] i. soort haarspeldje met de vorm 
van eon libello, hetz. als do Jibe/Jo, z. 
aldaar (bet. 2) Vlindortios oflibollospolties 
zief' togenwoordig niot moor in 't baor (Ob) 
Libenees [liba'nt:s] - Libanees 
Libenon ['libonon] - Libanon 
Iiberaol (I) - liberaal: aanhanger van 
liberale beginselen (in politiek/maatschap-
pelijk opzicht) 
Liberia (I) - Liberia 
Liberiaan(s) (1) [libu(o)ri'j:n, ...bo'rjà:n 

- Liberiaans 
Libiè (spor.) - Libië 
Libiër (spor.) - Libiër 
Libisch (spor.) bn. ['libis] 1. Libisch 
Iichaam z. lichom 
Iichaamsgebrek z. Jicbemsgobrek 
Iichaamskwaole z. licbomskwaol 
Iiehaamswarmte z. Bcbemswaarrnte 
licham z. Behom 
lichamelik (I) - lichamolijk lichamoBke 
opvooding (spor.) 
lichem (verspr., b, j) Ook licizam (spor.), 
liclsaam (spor.) ['Iixm, ...xipl ... am/ ... â:m] 
1. lichaam van mens of dier, ook romp 
daarvan Hi)' hot eon gozond Bchom (Diz), 
...00n zwaor Bchom (Nbk, Ow), ...eon briod 
Jichem (Bu), Zo bobbon zion Behom 
aacbter in do bos vwinon zijn lijk Nbk), 
Hij gooido zion h/ole Bchom d'r your ging 
or met z'n hole lichaam tegenaan, bijv. om  
eon wagen tegen to houden (Bu), pieno in 
? liebem buikpijn (Nbk) 2. organisatie, 
vereniging e.d. (1) WodtdoSchriovorsronto 
now ok a] zoo'n Jog Behom? (Nbk) 
lichemsbeweging - lichaamsbeweging (nl. 
om eon goede lichamelijke konditie to 
hebbenlhouden) Jo mosson wat moor 
Bchomsboweging bobbon (Nbk) 
Iichemsbouw (spor.) - lichaamsbouw 
lichemsbrette (Bu) Ook lichemsbriette 
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lichesnshriette - licht 

(flu) de; -s ['l ... J t. breedte van bet 
lichaam, (van niens of dier) 
lichemsbriette z. Iicbemsbrettc 
Iichemsdeel z. lichennsdic] 
Iiclicmsdiel (El, Nbk) Ook liche,nsdeel 
(Nbk, Np, Spa) - lichaamsdeel 
tichenisgebrek (Obk, Op. WoE) Ook 
iichaamsgebrek (Sz) - lichaamsgebrek 
lichemsgestel (El) - lichaamsgestel 
lichemsgesteldhied (Nbk) Voor -held a 
-hied - liehaamsgesteldheid 
lieheinsgewicht - lichaamsgewieht 
lichemshoiing (verspr.) Ook jichems-
Iwolding (verspr.) - lichaamshouding 
Iichemshoolding z. Iicheunshohng 
Hchemskracht - lichaamskracht 
liehemskultuur (Op) - liehaamskultuur 
licheniskwaol (spar.) Ooklichaamskwaole 
(Sz) - lichaamskwaal 
Iiehemslengte - lichaamslengte 
licheinsoefening (Wol) - lichaamsoefening 
lichemsonvang (01-Nt, Wet) de ['1..] 1. 
omvang van lemands lichaam 
lichenisonderhoold (Db) et ['I...] 1. 
verzorging van iernands eigen lichaam 
lichcmsstraf (Op) - lichaanisstraf 
Iichem stem peretuur - liohaams-
temperatuur 
lichemsvenorging (spot) - lichaams-
verzorging 
lichenisvorm (5db) de; -s, -en ['I...] 1. 
vorm van het lichaam (van mens of dier) 
Iichemswaarmte (Nbk, Np, Op)  Oak 
lichaamswonnte (01-Nt, Sz) de ['L..] 1. 
wanmte van het lichaam (van rnens of dier) 
lichies bw. ['ltxis] 1. in lichte mate, met 
ten nogat goring effekt Even lichies 
anbraodcn on dan ]aotcn sudderon (Spa), 
(inzake bep. werk:) Th5 gaot d'r mar wat 
lichies overhenne vernicht het enigszins 
oppervlakkig (Nbk) 
licht i a loch! I 
licht II In.; -or, -st [ltxt] 1. niet zwaar 
Dat kan 'k wel tillon, want dat is zo licht 
(Sz), Dat is Iicht van gewicht (fidie, El, 
Nt); in bet bijzonder gezegd van haven en 
evt. ander koren met weinig kernels in de 
anon en/of lichte, niet erg dikke korrels 
(flu, Db, Dhau, Dho, El, Obk, Ow): Do 
aaron bin Iicht, d'r zit niet vale zaod in 
(Db, flu), As ct sIn tegen do grond Jigt 
dan bin do aaron vaeks I/oh! (Obk), Mir 
haever hef' wel vacke eon 1kbt go was 

(Ow), Do rogge had eon licht gewas, do 
aaron weron nict best bezel (Dhau), zo oak 
Dc haever is licht di! jaor (Dho), lichte 
haever met weinig gewicht door weinig of 
kleine korrels (flu), licht buj ni. hool van 
laaggetegen grasland (Dhau, Nt, Obk), 
(zelfst.) can 1/chit een loge vrucht, met 
name gezegd van eon lege noot (Nbk, Ste), 
zo oak eon lichte neute een lege, loze 
noot (Sz), Dat spa] is licht op 't gcwicbt, 
Jo kricgen d'r ten h/tie poodevol van licht 
wat hot gewicht betreft (Dhau), Die two is 
vuui to licht in do huud heeft eon platte 
buik (Ste), MY weegt niks, bij is licht op 
'e baand (Nt, Wol), Ze hebben him acrig 
lichtennnaektflink geld van hem gevangen, 
it hebben hem uitgekleed in uinanciöle un 
(Nbk, Np), wougen on to licht bevwincn 
(venspr., Op), lkht as con poke/h cring 
(Ow), Et is zo ]kbt as boppe (Dho, Spa), 
...as ten veertion (IA, Np, Ow, Spa, Sz), 
...as can yore (Obk) 2. niet zwaargebouwd, 
niet met zware onderdelen 'tis eon mode, 
lichte koc, con iwo die hoge op 'e potcn 
staot (flu), ccii licht wiefien dun en klein 
(Diz), Dat linus is I/cut bouwd met licht 
houtwerk (Np), Die koc is licht in It I/cf 
(Dfo) 3. weinig lichamelijke inspanning 
kostend licht wart I is niet stark, mar hij 
*an nag best watlicbt wark doen (Op), con 
licbt kerweigien, I/oh to kostgemakketijk te 
begnijpen lektuur, toneelvoorstellingen e.d. 
(Ow) 4. licht verteerbaar, in liable kost5. 
(van ten kee) gemakkelijk melk gevend, 
do melk gemakkelijk latende schieten (flu) 
Ben koo die tao) is, kuj' dour at melken 
nag wel Cs wat liebter kriegen, mar eon 
Iichtunclktekoc veraandort nict (flu) 6. niet 
zwaar op de hand, niet zwaarmoedig Do 
dow once hal die keer eon lichte proek, 
gien zwaoro preek (Ow) 7. met ten 11cM 
gevoel in het hoofd, enigszins duizetig 1k 
bin wat 1kb! in 'thould, ... vuulme wat.. 
8. in Iichtc grond 9. in eon lichte slaop 
(Nbk) 10. (van mogelijkheden, kansen) 
niet groot (Dhau, Np) D'r is eon liable 
kaans der at deurgaot (Dhau, Np) 11. licht 
van zeden (Op) flat vrommcs bet allied al 
wat an do I/ohIo kaant west, mar now is or 
con volslougen boore wodden (Op) 12. niet 
zeer rechtzinnig (in kerkelijk opzicht) (Sz) 
Wi3i gaon naor dezelde kork, mar hij is 
licbter as mij (Sz) 13. niet zo ernstig, 
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Iicht - Iichten 

onbeduidend, niet van groot belang eon 
lie/it anriodinkien (Nbk), eon lie/ito bocte 
(Nit), con lie/ito boroorte 
licht Ill bw. 1. in Iichte mate 't Hot lie/it 
vreuren (Nbk), (van bep. werk, zoals 
sehoonniaken, tuinwerk:) Higaot d'r lie/it 
overbenne doet het werk enigszins 
oppervlakkig (Ow), A/Ic meensken zatton 
lie/it veuroverbougen mit do ban en 
diehtevolen (ba) 2. gemakkelijk gaand, niet 
zwaar om te doen Die fleEs lopt Iokker 
lie/it (Nbk), Over de straoto ging et Iieht 
genoeg (ba), Aj' wat mit mekeer doen, gaot 
et liehter (Bu), Zen weemoedig vorbacl 
vergot mij niot zo lie/it weer (j) 3. het 
nogal gemakkelijk opnemend, niet zwaar 
op de hand, niet ernstig, niet van groot 
belang et lie/it opnemen er niet zwaar aan 
tillen: Hij newt eta/tied/Joke lie/it op, as 
him wat kwaolik neutnon wodt (Bdie, 
Dfo), Buurman narn et nogal liebt op, dat 
N zion auto in deprak reden hat (Dhau), 
Hij vat ot nogal /ichtop(Nbk), Higaot 
d'r lie/it overbenno neemt her gemakkelijk 
op (Obk, Ow), Daor moeJ'niet to/ic/it over 
daenken (Nbk), Dat moeJ' niet te lie/it 
aehten (b, Bu), Besehouw dat niet to lieht 
(Nt), 1k zol d'r mar niet te lie/it over 
daenken, die som is moeiliker as daJ' 
mienen (Db), Kick d'r mar niet te lie/it 
tegenan, et zal Jo niet mitva/en (Wol), Thy 
prakkesoert d'r lie/it over (Spa), Higeft et 
to lie/it uut, et is 'm niet anvertrouwd hij 
geeft het geld te gemakkelijk uit (Dho, 
Nbk, Obk), Higaot d'rlicbtmit omme id. 
(Np) 4. wellieht, in elk geval, zonder dat 
er problemen ontstaan (Bu, Db, Ma, Nbk, 
Np, Op. b) We kun et licbt even peitoren 
in elk geval (Bu), Jim kim et lie/it 
porberen, nee bebben Jim en Ja kim Jim 
kriegon (b, Op), D'r kan lie/it eon rotte 
appe/tussenzitten(Np), Ferbeeretmorgen 
nag mar Cs, lie/it dat hij dan tbuus is (Db), 
Ic bobben lie/it kaans dat bi5 dan tbuus is 
(Db), D'r kan lie/it we] es een verkeerde in 
zitten (Nbk), Jo kim 't lie/it vraogon, d'r 
komt Jo nicE vale van over dat kan 
nauwelijks nadelig zijn (Np) 
lichtbewaopend (Ow) - lichtgewapend 
liebtbewa open do soldaoten (Ow) 
Iichtbont (Sz) bn. [aks. wisselt] 1. 
zwartbont met veel wit 
lichtbonte (Sz) do; -n; ...bontien 

[liyd'bonto] 1. zwartbonte koe met veel wit 
Iichthouwd (Ste) bn. [aks. wisselt] 1. 
Iichtgebouwd AJ' liehtbouwd binnon, dan 
bi' lien bouwd (Ste) 
Iichtc z. liehter 
Jichtelik bw. [hxtiok] 1. enigszins, in 
enige mate Hi5 hot 'm lie/ito/iA-  bezeerd 
(Diz), Hij was liebtelik ansebouten 
(verspr., Obk), 't Is lie/ito/Ak ovordreven, 
niet? (Ld, Np, Nbk), Hiy is lie/ito/iA- an et 
overdrieven (Nt), Hi5 was /ithtelik raekt, 
doe /ii5 zion za, niot kriegon kon ( 01-NI, 
Pe-Dbl, Dfo), 't Was lie/ito/Ak anvreuren 
(01-NI) 2. waarsehijnlijk, wellicht, met 
grote kans (Db, El, Ma, Ow, Sz) Lie/ite/ik 
kan dat d'r nag wel in zitton (El), 't Was 
loebtmaono, dat lie/itelik zaggon ze him 
wel (Db), Liebtelik dat in me wel vertellon 
kunnon, wat d'rgebeurdis (Sz) 
Iichten zw. ww.; overg., onoverg.; Iichtte, 
hat Iieht ['Itxtv]  1. (overg.) hat iemand of 
zichzelf minder zwaar maken Mom was 
niet stark, dat we mossen nogal es een slag 
doon am 't hear wat to liebten (v), liebten 
en zwaoren zich aanpassen, hat zich 
gemakkelijker of zwaarder maken, vooral: 
naar gelang de omstandigheden (Dho, Np, 
Op, Ow): AJ' zols baos binnen kuJ' et mit 
et wark nag wel es wat lic/iten en zwaoren 
(Ow, Op), Bi5 ziokte of ongemak kuJ' as 
bare,, mekeer soms wel es even de /iaand 
lie/iton her gemakkelijker maken door te 
helpen (Obk), do /iaand argons mit lie/iten 
(Nbk) 2. minderen wat bep. aktiviteiten, 
omstandigheden betreft (Dhau, Obk, Sz) le 
moe'n wat liebten mit eten aJ' tevule 
gruJJen (Obk), As ze etnowniot een botien 
liebten, dan zit Ak d'r diepe in mn schuld, 
de te betalen rente e.d. verlagen (Sz), Ft 
bogint to lie/item do bujJe drill over af te 
nemen (van de bui) (Dhau) 3. (overg.) 
verlagen van hat land, van de bodem door 
grond wag te halen dat onder de bovenste 
laag zit (Bdie, Np, 01-NI, Ste) We zullen 
dat laand mar wat lie/iton, et bit onslie/it 
en te boge ( Ste, 01-NI), We gaon eorde 
liebton (Np), zaand lie/ito,, (Bdie), hetz. als 
daelozotten 4. optillen, in enige mate 
opheffen tegels lie/iten (Bdie), Zuwwe die 
zwaore paol even lie/ten? (Nt), ione can 
bientien lie/ito,, (Np), et anker lie/ito,, (1), 
oen sebio dat zonken is, lie/iten (01-NI), 
Thy kan do molkbussen good lie/ten (El), 
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Iichter - lichtheufdig 

Om zaod Jicbt to eiden, inoef' Jichten mit 
de Jichtketten (Ow), Mit die eideketting 
mos Haann de dde wel es wat Jicbten, as 
d'r wat teveule rommel om de tanen zat 
(v 0), Die kerel kan good dicbten, Ic zoilen 
de pette d'r yew-  Jichten (Sz), Hij kan 
riem en on dichten... (Nt), Jo zollen 't 
bemd d'r veur Jiebten Iett: je aehterste 
laten zien, ervoor kakken (Wol), (inzake 
een hersenoperatie:) Ze moe'n him c/c 
plasse Jiebten (Spa); in het bijzonder: het 
oplichten van een hoef door een paard (Bu, 
Dfo, Ld, Nbk, Ow): Etpeerdmoet c/c pate 
Jichtcn (Bu), (als aansporing tegen het 
paard:) Licht! (OS, Bu), ff4 Jicbt es even! 
(Nbk) 5. rooien van aardappelen 
(machinaal) (Db, Ow) tt Jiebten van ceipels 
(Db) 6. in (Nbk, Np) 't gat Jichtcn uit een 
zittende houding overeind komen (Nbk, 
Np) 7. de inhoud nemen uit, in een locke 
Jicbten: 1k zag dan hoe bij c/c focken 
Jicbttc en keek me de ogen vat wat biy an 
via en aol binnenbaelde hoe hij vis uit de 
thiken nam U)' verder in een brievebusse 
Jicbten (Nbk, Np) 8. in icne vat 't bedde 
lichtcn (spor.) 9. in iene zien dcupceef 
Jichten (verspr.) * Riemcn en thcbten, Ic 
zollen et gat d'r van licbten j  zou ervan 
kakken (Nbk), Riemen as ouwe Siemen on 
dichtcn, iv zouwen depette d'r year licbten 
(Spa) 
Iichter Ook liciste (bet 4: Nbk, Wol) de; 
-s; -tien ['ltxtç/'Itxbj 1. strop, elk dot 
stroppen waardoor een arm, boom van hot 
eenspan loopt (OS, Bdie, Np, Pe-Dbl, Sz), 
ook: elk der leren kokers met dezelfde 
funktie; ook: strop gebruikt om paarden 
aan het haishout to bevestigen; door de 
ring ervan liep de disselboom (Bdie) Et 
peerd zat year mit eon liebter an et stel 
(van Jeer), en dat zat an et ienspan vaaste 
(Ma), Et peerd zol in It ienspan, on doe 
inossen we de Jicbter nag an c/c zille doen 
(Np), Et ienspan dicug in de Jichters (El), 
Dc Jichters koj'an c/c ziiJe gaspen (El), De 
lichtcr van de zille is kepot slcten (Np) 2. 
draagdoek, mitella Hiloptmit de aanv in 
delicbter(Nbk), —mit debaand.. (Db, Ld, 
Ma), Ze bet c/c aann in de liebte (Nbk, 
Wol) 3 kleine hefl,00m waarmee men de 
klink oplicht (onderdeel van het sluitwerk) 
(Np, Obk) Et klinkstel van een dew-c is de 
kiinkc, de Jichtcr, de kramme, de ring en 

de neuze (die zit in etkezien) (Obk) 4. dat 
onderdeel van een eg waarmee men die 
oplicht: een ketting met een handvat in de 
vorm van een halve ring (OS, Np) Dc 
Jiebter zit aacbteran en mit et zwaaicn til Ic 
him in c/c boogte (Np) S. beddekwast of 
soortgelijk koord e.d. met handvat waaraan 
men zich, in bed liggend, kan optrekken 
een licbter boven 't bedde (Pe-Dbl), Ze 
mos hear mit de lichter optrekken (Dhau) 
Iichterhoolder (Dho, Op. Spa) de; -s ['I...] 
1. driehoekje aan éénspan waarmee door 
de kracht van het paard de wagen wordt 
tegengehouden Zonder JicbterhooJder an 
eon ienspan is or gcvaeriik nec/en (Op), De 
Jichterhoolder is kepot! Vew-ziebtigan! 
(Dho) 
Jichtcrlaaie (Nbk) [ltxtçIa:jnJ, in in 
Jicbtcriaaic in liehterlaaie, in brand: met 
grote vlammen Doe de braandwccr kwaa'n, 
ston or buys al in JicbterJaaie (Nbk) 
Iichtgcbouwd (Nbk, Nw, Spa) - licht-
gebouwd Die man is lichtgebouwd (Nw) 
Iichtgeleuvig (Ow) Ook lichtgelovig (Db, 
Obk, Spa) - lichtgelovig: snel iets 
gelovend 
Iichtgelovig z. licbtgcleuvig 
Iichtgeraekt z. Jichtraekt 
Iichtgevulig (Db, Obk) bn.; -er, -at [...'f..J 
1. zich iets snel aantrekkend, gevoelig 
Iichtgewicht I (El, Nbk, 01-NI, Spa) de; 
-en; ...gewichien [1...] 1. iemand van de 
gewichtsklasse van ong. 61 kg (bij hot 
boksen on worstelen) 2. iemand die niet 
zoveel kan on nauwelijks invloed heeft N. 
is gewoon een licbtgewicbt, c/ann bet een 
bcstuur niks an (Nbk) 
Iichtgewicht II (01-NI) bn.; attr- ['I ... J 1. 
lichtgewicht Wijbebbcn twee Jichtgewicbt 
fietsen, elk icne (01-NI) 
Iichtheufdig (verspr. OS, Bu, Nw, 01-NI, 
Spa, Ste) Ook lichthoofdig (Sz) bn.; -er, 
-at [IixthA:vdox; aks. wisselt] 1. snel 
zenuwachtig, gauw overspannen Pattie 
mcensken die wat Jicbtheufdig binnen, 
racket, wat van de wiezc as et blad an c/c 
bomen on van de bomen gaot (Obk), 
Sommigc meensken kim gien butcngewone 
dingen an 't beufd bebbcn, die bin 
Jichthcufthj (Obk) 2. snel kwaad zijnd 
(spor. OS) 3. met een licht, enigszins 
draaierig gevoel in hot hoofd (Ste) AJ' de 
gniep knicgen, dan big' Jichtbeufth (Ste) 
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lichthied - lid 

lichthied Voor -heid z. -hied - lichthejd: 
het Iicht zijn in diverse betekenissen 
lichthoofdig z. lichtheufdij 
lichting do; -s, -en [ltxtuj] 1. groep 
dienstplichtigen die in dezelfde tijd moet 
opkomen, met name: van hetzelfde j aar We 
bin van doze/do lichting (Nbk, Ow), 1k bin 
van lichting 27 (Sz), 1k had lichting 28 
(Nbk), In welko lichting zit io? (Spa), zo 
ook Wat lichting hoj? (Bu), Van mien 
lichting bin vorsebeidenjonges oficeurd of 
vr,ylot (Op), Oonze lichting inos naor 
InthW (Ma) 2. groep personen met 
(ongeveer) hetz. geboortejaar Hi5 was van 
mien lichting (Ow), We bin van doze/do 
lichting van dezelfde leeftijd (Nbk, Np, 
Ow) 3. lichting van een brievenbus e.d 
(spor.) Do lichting van do briovebusso is 
om elf are (Np), Wannoor is do laesto 
/icbting? (Ow) 
Iichtingstied (Ow) - (vooral mv) 
lichtingstijd (van brievenbussen) Wat bin 
do licbtingstioden ok al weer? (Ow) 
lichtkaans (Bdie, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbi, 
Sz) bw. ['ltxtkà:s] 1. wellicht, zeer 
waarschijnlijk Et was locbtomaono, dat 
lichtkaans dat ze him zaggen (Nw), 
Lichtkaans dat d'r dew de dreugto dommiot 
luzon in do sloffobonon kommen (01*), As 
ze nag even staon, zit d'r liehtkaans gion 
gooie appal moor tusson (Sz) 
lichtketten (Db, Dfo, El, Np, Ow, Pe-Dbl, 
Ste) et, de; -s ['1...] 1. hetz. als liabter, bet. 
4, z. aldaar Do lichtketton is am de oido 
sob one to holon van kwook en aandore 
rotzooi die hi mitnomt; de dde woddo mit 
eon ketton oplicbt, eers sloepte al/es op 
bu/ton (Dfo), z. ook oideketten, Aachter de 
vide boj' in lone haand et bide beet am or 
poerd to sturon en in do aandore baand et 
ketten dat aachtor an do eide vaastczit; mit 
dat /icbtbcetton kan do eide war Jicbt 
woddon am wat to rego/en hoe diepe as et 
zaod onder do grand moot (Ow) 
lichtlaanshuj (Np)  et [Itxtlã:shAj] 1. hooi 
van onbemest land en/of van gras dat in 
hoofdzaak met als kultuurgewas is gezaaid, 
veelal: van de lage hoollanden 
Iichtlopen (Np)  [1...], in Zak je et 
licbtbopon boren?d.i. de vraag die men aan 
iemand stelt om het kunstje te doen 
waarbij men loopt terwijl de ander op z'n 
voeten staat (die zich aan de lopende 

persoon vasthoudt met het gezicht naar 
hem toe) 
lichtmelke z. Jicbtmo/kt 
lichtmelks z. bicbztnjefkt 
Iichtmelkt (Bdie, Bu, Diz, El, Np, Obk, 
Spa, Wol) Ook lichtmelke (Bu, Db, Dfo, 
Dhau, Ld, Ma, Nbk, vo), lichtmelks 
(01-Ni, Pe-Dbl) In.; attr. [ltxt ... ] 1. lieht, 
gemakkelijk te melken, do melk gemak-
kelijk latende sehieten, hoofdzakelijk in 
eon lichtmelke koo (Bu, Nbk, vo) 
lichtmctroos (spor.) ['l ... ] - Iichtmatroos 
Lichtmis Ook Liclitmus (Nbk, Obk, bo: 
Nw) ['ltxtrnts, ...mgs/ ... A ... ] - Lichtmis 
Vroeger zeden ze a/tied: mit Lichtmis 
moej' et voeron biy bocbto doon kunnon 
(01-NI), As do beouworik vow Lichtmis 
stijgt, is dat eon sbecbt token your et weer 
(Spa), We gooidon die dag (2 feberwaori) 
as we do kaans kregen, mokeer do petto of 
musso of en dan zeden we 'Lichtmus!' 
(Bu, Dhau, Nbk, Nt, Np, Obk), vandaar 
Mit Lichtmis haj' vroegor bi de kionder 
hoodjetijo' (Db) * Mit Lichtmis bolder/Do 
boer in do kolder/Licbtmis donkor/Do boor 
(wodt) eon jonker (Dho), zo ook Lichtmis 
donkor/Dan wodt do boor eon jonker/ 
Lichtmis bo/der/Dan gaot do boor naor do 
kebder (Op), Lichtmis donkor/Mae/s-t do 
boor oon jonkor/Licbtmis belder/Brongt do 
boor in do ke/dor (Dfo) en Lichtmis 
klaor/Wodt eon good bijejaor/Lichtmis 
donkor/Dan wodt do boor eon jonker 
(Fe- Dbl) 
Lichtmus z. Lichtmis 
lichtpunt z. bocbtpunt 
lichtraekt (Bdie, Bu, Db, El, Nbk, Np, 
Obk) Ook lieiitgeraekt (Bdie, Dfo, Dhau, 
Ld, Obk, 01-NI, Op, Pe-DbI, WoI) be.; 
-er, -st [aks. wisselt] 1. Iichtgeraakt Die is 
a/c /icbtraekt, die zit zo op 'o kaasto (Bu) 
lichtveerdig (b) - Iichtvaardig: ondoor-
dacht 
lichtzaod (Nbk) et [ltxtso:ot] 1. kleine 
graankorrels of zelfs lege omhulsels zonder 
graankorrel DI,  zit 'nprotte /ichtzaodin, do 
korrols bin niet tot wasdom kommen (Nbk) 
lichtzeggerig (bo: Op) bn.; -er, -st 
[lixt's€gpx] 1. (van personen) snel en veel 
pratend (zodat men zo iemand met alies in 
vertrouwen kan zeggen) Zij is noga/ 
Jicbtzoggen (bo: Op) 
lid et; leden; littien [Itt] 1. elk der 
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lidkaktus - lied 

ledematen, ais my. ook we!: lichaam 
Ledebrokerswark is zok zwaor wark daj'Je 
loden d'r we! bij broken kunnon (Ste), Th3 
hot gooie loden (Nbk), ...is good van laden 
(Nbk), De loden bin wel good van die koc 
(Dhau), 1k was gistor zo mu, dat d'r was 
gien lid an mien lichom dat miy met zoer 
doe (Op), Jo meugon wel as oen nio trui 
kopon, disse lubbert Jo om do loden 
(01-Ni), Die koo zal vannaacht welkalven, 
want hi5 hat or al ondor do loden heeft er 
kennelijk een voorgevoel van (Op), Hihet 
wat onder do loden gaat ziek worden (Obk, 
Nbk), zo ook Hij hot do griep ondor do 
loden (Ow) ad., gezond van lief on loden 
(Np, Ow) 2. gewricht (g. my.) do aarm wit 
at lid bobbon, ...trekken (Ow), ook bij 
vergelijking: do aarjns (baos) uut 't lid 
trekken zeer hard trekken (Ow), Oonzo 
Jongo kroog zundag bi et vootbalien do 
aann uut or lid (Op), Do vingor is uut ? lid 
(Dho), do vinger uut at lid bebbon (Dhau, 
Obk), do doom... (Dhau, Np) 3. vingeriid 
1k bin ? lid van eon vinger kwiot (Diz), 
Th) had or veursto lid van do vinger of 
(Bu), Daor kneep him con lid van do 
vinger of(Ld) 4. lid, penis van can hengst 
(Obk) 5. iemand die dccl uitmaakt van een 
overiegorgaan, een bestuursorgaan, vereni-
ging e.d., ook: famiiielid N. schiont toeb 
mar blinders goad mit ion on aandcr op do 
boogto to wezon, 'Ic zio 'in nog es lid van 
do raod woddon (d), Hoevuul laden boJ'in? 
(Nbk), Lassend bar zion vrouw oon fosien 
van do plasticklub, daor is ze lid van (b), 
(gezegd wanneer iemand letterlijk op of 
tegen de ander leunt:) 'k Bin gien lid van 
Ft stounkommotee (Nbk), Hij is lid van do 
rooiveroniging Ictt. en fig.: hij is erg 
inhalig (01-NI) 6. maile of grappige 
persoon, vreemde snaak, onverschi!Iige 
persoon (OS, verspr. WS) Die N is me ok 
een mooi lid, now is hij al wear eon half 
tire to lacta (Op), Da's eon mooi lid, die 
kan botor mar niotkommon (Obk), 'tls eon 
aekolig lid (Dho), eon raer lid (Bdie, 
Pa-Dbi), ook in Ft  Is 6k eon roor lid! hij 
kan hat mooi of gak vertelien (nI. door hat 
wat aan te dikken) (Nbk), ...een mal lid id. 
(Nbk), Dat is eon vremd lid (Ow) 7. 
onderdeei van can iang deei van een plant 
(Obk), vgl. wottels mit loden (Obk) S. 
paragraaf van een wetsartikei e.d. (i) 9. 

betekenisdragend deal van can meerledig 
woord (i) 
lidkaktus (Bu, Nbk) - lidcactus Wat bof 
daor eon mooie lidkaJt-tus in do bluui (Bu) 
lidmaot de, at; -en; ['1...] 1. lidmaat (van 
can kark) AJF  geloofsboliedonis ofleggen, 
woJ'  lidmaot van do karko (Dfo), AJ' 
lidmaot wodden, dan moof '  eerst naor 't 

vraogoleren naar câtechisatie (Obk), 
vandaar: your lidmaot loran (Nt, Spa), Die 
bin lidmaot of wooden (Dho), Hij is gien 
lidmaot van do karko (01-Ni) 
lidmaotschop Voor -schap z. -schop 
['ittmo:otskop] - lidmaatschapJo lidmaot-
schop opzeggon (Nbk) 
lidmaotschupsbewies (I) - iidmaatschaps-
bewijs 
lidmaotschopsgeld (1) - iidmaatschapsgeld 
lidmaotschopskaurte (1) - iidmaatschaps-
kaart 
!idns(se) z. lidrusko 
lidruske (Bu, Db, Dhau, Dho, Diz, Ld, 
Nbk, Np, Obk, 01-Ni, Op, Ow, Ste, h, fp) 
Ook lidrus(se) (bat. 2: 1') de; -n; 
...mskien ['lttrAska/ ... rAs(o)] 1. lidrus, 
moeraspaardestaart, ook wel: benaming 
voor andere laden van de paardestaarten-
familie, zoais heermoes, z. ook bet. 2 en 
3 Do sloot staot vol mit lidn.iskon, the 
gruuit at meersto in et logo Iaand (Ow), As 
at laand bij do Londe ondor 't waoter ston, 
kwammon do lidnisken (Obk), Van 
lidruskon maokten w131 vrooger hijopon 
(Dho), As et voo vroegor oon hoop 
lidruskon mit binnon kreog, dan raekton 
ze vaeke an do scbiJt (Dhau, Db) 2. 
holpijp (fp) 3. lidsteng (f) 
lidstaot (I) - lidstaat 
lidwoord - lidwoord onbopaold lidwoord 
(1), bepaold lidwoord (1) 
lidziekte (Np)  de ['lttsikto] 1. bep. 
gewrichtsziekta, vooral bij kalveren Kalvor 
kim lidziokto kriogen (Np) 
lie z. be 
Liechtenstein (spor.) ['lixtçstjn] - 
Liechtenstein 
Liechtensteiner ['lixtistjnç, ...nor] - 
Liechtensteiner: Liechtensteinse man, ook 
bn.: do Liocbtenstoinor ddrpon (Ow), dan 
niet tussen eon en can onzijdig Zn. 
Liechtensteins [ ... stjsJ - Liechtenstains 
lied Ook lie: (Nbk) et; -en; lietian [li:t, 
ook wel lit] 1. lied eon lied zingon, Ze 
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zongen heur boogste lied (verspr., Dfo), As 
d'r vroeger bepaolde appatte dingen 
gebeurden, dan maekten ze daor factor eon 
lied op (Obk), (schertsend, ais reaktie op 
iemand die voor lets bedankt en evt. vraagt 
wat de prijs, de kosten zijn:) Zing d'rmar 
eon fiction year (Dho), 1k zinge gien twee 
lietics year iene cent ik zel het daarnet al 
en heb geen zin het to herhalen (Np, Bdie), 
? Is alt/ed etzelde lied (Nbk), ...lieden, Ft 
is weer et oolde lieden mit bàn bet is met 
hem weer hetzelfde probleem van altijd 
(Nbk), Now moot hi5 eta sander I/then 
zingen hij wordt op zn nummer gezet, 
krijgt er van langs en moet nit een ander 
vaatje tappen (Ow), vandaar 1k zal 'in wel 
es eon aander I/eden zingen laoten (Op), 
Th3 is aori in 't lied huilt nogai (Ma), 
Now is zien lied wel uutzongen nu is bet 
gedaan met hem (Op), Et ende van et lied 
was (.) het hep als voigt af ( ... ) (Op. 
Spa), op et aende van et lied op het laatst 
(Nbk, Np) 2. (bij vergeiijking) bet gezang 
van vogeis Om disse tied zingen do 
voegels morgens al vroeg bear lied (Op), 
As de liester zien hoogste lied fluitte, 
veurspelde dat koolde wanneer de iijster 
zeer uitbundig float (Np) 
Iiedanzegger z. leezegger 
liedhoek z. liedeboek 
liedbrief z. leebrief 
liedhundel (Dho) Oak liederenbundel 
(01-Ni) ['i..i'hdçi2 ... } - iiedbundei 
liedeboek (Ma) Ook liedhoek (Bdie, Dho) 
- liedboek 
liedelik (Db, Dfo, Diz, Np, 01-Ni, Op, 
Ow, Sz, Wol) In., bw.; -er, -st ['lidJak] 1. 
er sleeht, ziekeiijk nit ziend (Diz, Np, 
01-NI, Op, Sz, Wol) Watzicbt die d'rtocb 
liedelik wit, die zit niet in ten goeie baud 
(Np), Dat beest ziet d'r liedehk uut (Wol), 
Wat keek bij liedelik toe (01-Ni) 2. 
lijdzaam, gelaten (Db, Dfo, Np, 01-NI, Op, 
Ow, Sz) Liedelik lat ze et over hew- henne 
gaon (Np), Hiy had borer optreden moeten, 
hiy zag et mar wat liedelik an (Sz) 
lieden I et ['lidi7] L lijden Wat is ? 
heden wat is dat Iij den erg, oak schertsend 
gezegd, bijv. over de voorjaarsschoonmaak 
(Nbk), Die ziekte is ten lieden ni. waarbij 
men erg !ijdt (Ow), Etis mar eon gelokdat 
hiy uut zien lieden weg is gestorven is, ni. 
omdat hij erg Ieed (Obk), con bond uut et 

lieden helpen doden (am hem ianger lij den 
to besparen) (Spa) 
lieden II at. ww.; onoverg.; het ieden 
[lidi2J 1. verdragen, verduren Die melkkan 
gien koken moor lieden, ze schift (El, 
01-Ni), Et is zo biete, ik kan 't (an de 
vingers) niet lieden (Dho, Nbk, Np, 01-Ni, 
Wol), ...an de bane,,... (Bdie, Pe-Dbl), Dat 
kan k niet I/eden, zo h/the is et (Bu), Dat 
hiete waeter kan k nog krek lieden an de 
haven (Ow), Et gemaek kan de laeste 
maonden gien pocben lieden iett.: verdient 
niet am over op to scheppen, dus: valt 
nogal tegen (b), Die weg is krek teen!, et 
kan nog niet loden daj' d'r over fietsen 
(Np, Obk), Et its Lv, nog niet lieden om 
dFr  over to lopen (Bdie, Ow), ...kan ? nog 
niet loden daj' dr op staon (Nt), Jim 
moe'n niet tevule zwaor good naor dc 
zoolder brengen, ftc daenke dat die Ft  niet 
Haden ka.,, (Op), Dat kan niet vale lieden 
het is broas, gaat gemakkeiijk stuk (Spa), 
Et kan wel bekieken lieden het ziet er goed 
nit, je hoeft je er bep. niet voor te schamen 
(Diz), zo oak Ft  Mag we! bekieken lieden 
(v), ? Kan wel bezien lieden het ziet or 
goed nit (b, Dhau) 2. toestaan, niet 
bezwaarlijk zijn of vinden Hiy wil et 
wel/niet lieden hij wil wel/niet dat het 
gebeurt: Die wol beslist niet lieden dat S. 
zo veurbijstuurd wodde (j), De eeipels bin 
lcrapan geer, Ft  kan nog niet lieden (Dho, 
Nbk), It Kay nog niet lieden daj' op 'ties  
kommen (Dhau, Np, Nbk), Woes 
veurzicbti, or kan niet vale lieden (Wol), 
As et roggelaand ommebouwd is leit de 
bouwnog watbulterig; as daordezirogge 
zo op zijd wodt, komt ten diel van or zaod 
mit et ineiden dFr  to diepe onder on verrot; 
baever kon wel wat lieden in geval van 
haver kwam het er niet zo op aan (Ow), Ft 
kan daor wel wat lieden daar mag veei, ze 
hebben daar niet snel bezwaren (Nbk, Bu), 
Et kon we! lieden, want de Londe --at vol 
yis U). Je willen we! graeg wat moor 
buusgeld, mien jongien, mar or kan op 't 
ogenblik niet 1/eden het kan er niet af, er is 
geen geld genoeg (01-Ni), zo oak As or 
roken van ten goeie segare niet lieden kon, 
mossen ze mit eta bokkien tevreden wezen 
(Ow) en 1k zol nog wel wat kopen wilien, 
mar oh kan eigenlik niet lieden (Nt) 3. 
mooi of prettig vinden, (iemand) graag 
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mogen lone woi/niet (graeg) Jioden 
meugon, 1k mag die ni5e godien on van 
heur we! Jiodon (Obk), 1k mag dat biesion 
wel hoden wat is het een goedgebouwde 
koe (Ow), Dat ma 1- we! Jioden dat zie ik 
we! zitten (Nbk), Dat ma 'k niot Jiedon dat 
zint me niet, dat stoort me (Nbk, Obk), 1k 
wag Jiedon dawwo vanaovend glen yolk 
moor kriogen zou erg graag willen dat 
(Ste), zo ook 1k mag Jioden dat zejo te 
grazon nomon mit je praoties (Ma), Dat 
ma 'k/loden as koozepieno daar heb ik eon 
enorme heke! aan (Np), zo ook 1k wag Jo 
liedon as koezepiono (Ow) 4. ondervinden, 
ondergaan HIY Jidt an eon ziokte (Bu), Hi5 
Jidt al eon posien, hi5 het ot an do nieron, 
dat is zo mar met kiaor (Nw), Zo Jiedt an 
bloodarmoede (01-NI), Ze iidt an 
groothoidswaanzln (Ste), pione I/eden 
(Nbk), Zo /oden nog Jievor aarznoode as dat 
zo do haand ophuilon (Ow), Daorkuj'gien 
aarmoode ommo Jiedon dat valt best te 
beta!en/is best te doen, het voordeel is 
p!ezierig (Np, Nbk) 5. e!lende en/of pijn 
ondervindon Wat is d'r wat of/eden (Dfo), 
lone die ziek is, moet Jioden (Bu), Hi 
moet slim i/eden (Bdie), 1k hoop dat oons 
bontien niot to Jango i/eden moet Iangdu rig 
ziek hoeft te zijn (en evt.: daarbij pijn 
lijdt) (Db), zo ook Dat dat aarmo moonske 
nogzo /iodon moet! (Dho), Hij kon d'r we! 
onder i/eden... (Nbk), Was et mar gebeurd, 
want et is /iodon! (Sz), Dan is et bie/o 
/even I/eden on striodon (p), Aarrne 
meenskon mosson saws /ieden as eon 
putbaoke (Ow) 6. een ongunstige working 
ondergaan, in to /ioden hobbo,r. Et het d'r 
van to hoden het wordt erdoor aangetast, 
het gaat op die manier slijten (Np), Die 
dingen hobben heel wat te liodon had 
(Wol), Aj' zo roeg mit et goed ommegaon, 
bet et d'rgood van to Jiedon (Nbk), le kim 
dat wel doon, mar jaw wark mag d'r niot 
ondor to I/eden bebbon (Nbk), ... onder 
Jieden (Nbk) * Nao Jiedon verb/loden na 
lijden komt verb!ijden (p) 
liedensweg ['!idiswex] - Iijdensweg ( fig.) 
Die ziokte kan we! es eon lange liedonsweg 
wodden (Obk), Dat moonske hot eon 
Jiedensweg (Bu, Np), 't Was eon 
Iiodenswog mit die man (Nbk), 't Is eon 
waore /iodensweg (Pe-Db!), Et was eon 
verschrikkelik modderig pad, et was iene 

Jiedensweg am d'r Janges to kommon (Bu) 
lieder de; -s; -tien ['lid1] 1. iemand die 
aan een hop. ernstige, langdurige ziekte 
lijdt, vroeger vooral: aan tuberku!ose H/J 
hot ok aided wat, ot wodt een Jioder (Sz), 
Dat is eon Jiedor ni. aan t.b. (Obk) 2. 
persoon die op elk moment een gemene 
streek kan leveren, !oeder, minne kerel; 
ook wel: een gemeen dier, een valse hond 
Wat eon onmoens is dat, een groto lieder 
(verspr., Dhau), Liilike Jioder.', Die hand 
moej' mit uutkiekon, dat is eon (grate) 
i/odor (Np, Dho), eon gemieno i/odor, eon 
douxtrapto i/odor (Spa), Wat eon liedor van 
eon korel is dat! (Ste), eon lioder van eon 
vent (Ow) 3. (vaak verki.) misvormd, qua 
groei aehterblijvend, zeer mager, gebrek-
kig, ziekelijk dier 't Is eon minno koo, eon 
i/odor (Ow), Et is do mujte niot am an to 
ho/on, et is eon maogore liodor (Dho), Dat 
boost moot mar vat, dat wodt oon i/odor 
(Obk), It Zal mij bonijen as dat liodort/on 
in ]even b/oven is (!'e-Dbl), Wat is dat 
bijgion tach eon Jiedort/en (01-NI) 
liederenbundel z. Jiodbwjdol 
liederi'je (Dfo, Nbk, Np) de; -n [lido'r...] 
1. het bij voortduring lijden Dat is eon 
Jiodori5o mit die kwaoie (Np), Et is eon 
ma/Jo iiodorio (Np), Die stridt ammo, otis 
oon iiodono, bi5 goft him d'r niot gauw 
ondor daoio (Nbk) 
liederig bn., ook bw. (bet.2, 6); -er, -at 
['lidpx] 1. waarbij men nogal te verduren 
heeft (Dfo, Sz) Hiy hot daor eon liodorig 
bostaon (Dfo), 't Is eon Jiodorig workion, io 
kin d'r go koud bij woddon as oon bak 
(Sz) 2. (ook bw.) met een ongezonde 
gelaatskleur, er zieke!ijk uitziend (WS, El, 
Ld, Nbk, Obk) MY zicht wat liederig toe, 
hi kon we! wat ondor do Jodon hebbon 
(Nbk), Dat kiontion isniotfiourig, otis wat 
Jiodorig (01-NI) 3. (vooral van jong vee) 
er s!echt, gebrekkig uitziend, kennelijk 
zonder groei (verspr.) 't Is wat eon /iodori' 
dinkion, dat kaifien (Nbk), eon Jiedorig 
b/gg/on (Db, Dhau, Nt) 4. botgallig (bij 
schappen) (s) 5. (van kledingstukken) 
pover, er sleeht nit ziend (Op) N badde 
weer zoo'xj kaoi versehouten pakkion an on 
zoe'n iioder/g boot/on op (Op) 6. (ook bw.) 
gemeen, a!s een loeder (Dho) Zo kun ok 
mar iiedorig doon! (Dho) (van hot weer) 
zeer s!echt (Dfo, Diz) 

ME 



Ijederlik - lief 

liederlik (Bu, Dho, Ow, Pe-Dbl) bn., bw.; 
-er, -st ['iidçlok] 1. (van personen) met 
een ongezonde gelaatskieur, er slecht uit-
ziend (Bu, Dho, Ow) Die man fri/ct 
liederhk toe (Bu) 2. (van vee, huisdieren, 
planten) eon povere indruk makend, slecht 
groeiend, ziekelijk (Bu, Pe-Dbl) As 
plaanties slecht willan, kiekan za liaderfik 
toe (as zo gelig an zo binnan, dour biv. 
slecht weer) (Bu), Die beesten waeran 
verwaerloosd, ta zaggen d'r liederlik uut 
(Pe-DbI) 
liedertien et; ...ties {'lidçtin} 1. kieine 
Bader, z. aldaar 2. (voornamelijk my.) 
sneeuwklokje (Db, Dfo, Obk, b1, p,  fp) 
liedzem (Db, Dfo, Dhau, Diz, Nbk, Np, 
Nt, Obk, 01-Ni, Sz) bn., bw.; -er, -st 
['litsip] 1. zachtmoedig, toegevend, met 
gevoel voor de ander (Db, Dfo, Np) Wi 
moën et mar liedzem doan zacht, niet 
streng (Dfo), Dat is een liedzem meenska, 
dat is lena die gauw medefieden mit Jane 
het (Np) 2. gelaten, zonder in aktie to 
komen (Dhau, Np, Obk) liedzem toezien 
wat d'j- gebeurt (Np, Obk), Hij kikt 
fiedzem toe dat zien huts opbraant (Dhau) 
3. broos, kwotsbaar (Nt, 01-Ni, Sz) Daor 
moef wel veurzicbtig mit an doen, want at 
is o 20 liedzem (Sz), Jo moe'n vew-zicbtig 
wezan mit mien gedienen, want za wooden 
jiadzam (01-NI), Hij ziat d'r liedzem uut 
'iet bep. gezond, ziekelijk (Nt) 4. in 
k/iadzem wear regenachtig (Diz, Nbk), ook 

ei: niet erg koud weer (Diz) 
lief I Ook IIJ'f (in verb.: zie bet. 1) et; 
iieven; -ien [Iii] 1. lichaam of romp (van 
knens of dier), soms: middel Hi had zien 
hiefe 

lief 
 onder de b/au we pla/cken, zo 

ibadden ze him sleugen (Nbk), 1k heb et 
fiat zoor van et lachen (El), Blietme van 
iief.7 raak me niet aan (Spa), Hij pakte 
i,eur bi5 Ft  Bet het middel (Op), Ia moe'n 
ibeur van Ft  lietbfieven! raak haar niet aan 
(Nbk), B/Jet van mien /ieThlijf van m'n iijf 
(naam van eon bekende organisatie tegen 
èngewenste intimiteiten), een peer goeia 
zanen an or Bet babben tot flinke 
çichamelijke arbeid in staat zijn (Nbk), 
gezond van Eel an laden (Np,  Ow), racht 

r
an Eaten Jedan (Db, Dhau, Ld), Die is 

?00i van Bet on laden (Pe-Dbl), MY is 

f
p van fiat an laden zeor viug, behendig 
d. (01-Ni), Hiy get Fm mit lief an laden  

hij goeft zich helemaal, zot zich voor 
honderd procent in (Bdie, Et is een flinke 
man van Bet on 1eden (Op), iene tegan or 
Bet /open, iene de scbrik op ? fietfagen 
iemand geweidig doen schrikkon (Spa), 
iane argens kel mit op ? Jiet va/en 
overvallen, enigszins doen schrikken omdat 
men er niet op voorboreid was (b), Jane te 
Bet gaon (Dfo), gian hemd an t Bet 
bebben (Nbk, Op), 1k bebbe ni/cs an ? fiat 
ik heb niet/nauwelijks kleren aan (Bdie), 
de bianen onder ?&tkiegan er financieel 
beter voor komen to staan, met name: 
zodat men eon bedrijf (verder) op kan 
bouwen ), (verb.) in Jevanda have (Obk), 

./ijve (Nbk, Spa), Mit de stiekeftrekker 
gaon we de stiekels to lief (Nt), gien batte 
in 't Bet hebben (Nbk), Dat hat ni/cs om It 
hat stelt niets voor, is geen beiangrijke 
kwestie, Dat her niet vu/a om It Bat id. 
(Op) en Dat bet mar aan betian om Ft  fiat 
(01-NI), Hab et batt' as in at fiat? durf hot 
oens to wagen! (Nbk, 01-NI, Op), An mien 
Bat glen polanaisa4 Dat is him op It Bet 
schraven (Db, Ow), voor: ean Jietas (..) z. 
bet. 2, do bet. lopen ni. in elkaar over 2. 
onderiijf, buik fIr bu/Je mien fiat vaaste 
(van 't lachan) (Bdie), Ikgao minder etan, 
ik krieg zoeFn  dihc lief (Db), 1k hab zoa'n 
dihr fiat hob last van een voile buik, heb 
teveel gegeten (Diz, Nbk), 1k bin dihcke in 
Ft lief id. (Nbk, Ow), Ft  Lietbangt Fm  over 
de broefcsborani.: zo'n dikke buik hoeft hij 
(Db, Bu), (van vee dat teveel hoeft 
gevreten:) Ft  Liatstaot Fm bovan do rogge 
uut (bo: Nw, Np), piene in ? Bet habban, 
ook fig.: 1k heb d'r piana in Ft  fiat van ik 
heb er grote zorgen over, ben er zeor door 
aangedaan, ik zit ormee (Bdie), ...over 
(Nbk), Ik bob pienain Ft  Bet van Ftjacben  
(Nbk), Ft Lief dot ma zaer (Diz), Aj' 
Batzearte bebben, moejF plat op Ft lief 
ligen gaon, dat wil nog we] as he/pen (b, 
Dhau), Th3i  J%t op Ft  liatte slaopan (Diz), 
Ft Zofje ommakeran in ? lies mit dat atan 
van kikkerbif/agies (Dfo), zo ook De 
maaga zol ja in Ft  Bat ommadrijen her is 
om van to walgen, vooral: zo vies is het, 
zo onaangenaam om to zion (Np), It Zit 
mij met lekkerin Ffj• 	voel me niet 
lekker/good in mn buik (Bdie), zo ook Et 
zit ma niet good in 't fiat(Nt), Zia lop mit 
Ft thkfca fiatis in verwachting (Bdie), ? fiat 
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an de rogga niks moor in z'n lijf hebbond 
(Ow), 't Rainmalt ml)' zo in It fieJ do 
brwia bonen baginnen ta warkan (Obk), 
Haarm an zien zussian haddan niat al to 
yule in 't fiat kragan (vo), k Hab at fiat 
aandars al haost vol kotfia (b), Ft  fiat op 'a 
faeste zatten zeer voel eten (Db, Obk), at 
fiat op 'a Kest babban zich erg dik gegoten 
hebben (Nbk, Pc- Dbl, Np), (als aansporing 
om zich bij hot eten to matigon:) Et fiat 
boatt niat op le least! (Dho), at fiat vol 
babban, hiel wat in It lief hebben veel 
gogeton hebben (Dhau, Nbk), at fiat vol 
draank (Nbk), Hi)' bat can fiat as can 
kaarntonna(Bdie, Nbk, Pe-Dbl, Wol), ...as 
can kaarn (Dho), ...as can tonne (Nbk, 
Obk), ...as con bicrtozma (Ld, 01-NI, Op), 
...as can ofitant (Spa), ...as can 
burgameester oon zeer dikke buik (Dhau, 
Obk, Op. Ow), ...as can kroja (Np), ...as 
can draainkorgcl (Np), -as as twie aandaren 
(Db), ...as can oofda koa (Diz), ...as can 
koa (Nt) 3. baarmoeder (vooral: van 
dieren) Die koa die bat 't lief otzatheoft do 
baarmoeder laton uitzakken, naar buiton 
laton komen, rd. bij het kalven (Nbk), zo 
ook As can koc kaftd bar, mos at net vaus 
at aacbtcraanda, aandars kon do koa at fiat 
otzattan (Dfo), As eon koa kaffd badda, 
fa-aag hi)' can zcgcfbaand omma (hi de 
vorm van con ladder) om at uutsmiatcn van 
't fiat to vaurkommcn (Op), As do koa et 
fiat uutscboavan wof, wodda d'r con 
fiaibaand bruukt (Obk), zo ook Nao It 

kafvan scbauf die koc at fiat of (Bu), Die 
koc bet at fiat uut (Nbk, Np, Obk), 't Lief 
komt dFr  out (Bu, Nbk, Ste), Die toe die 
smit at fiat uut (Np), vandaar: 't fiat dFr  
wear in brangan (Ste), vordor in Et scbaop 
gooit at fiat d'r uut ni. bij hot Jammoron 
(Nw), Die koa fat at fiat Zen een doe van 
de baarmoeder is zichtbaar bij die koe 
(tijdons het liggon) (Diz, Spa, Sz, Nbk) 4. 
deel van eon jurk dat hot bovenlijf bedekt 
(01-NJ, Pe-Dbl) Diejurk had ten fang fiat 
(Pe-Dbl) 5. iomands leven (Op), in alan 
fiat an goad argans vaur waogan (Op) 6. 
(verkl.) geliefdo (Nbk) Wus ia wal datzi)' 
zien fiaflan is? (Nbk) 7. in (hi) fict an 
Iced, vgl. makear trouw wazcn in fiat an 
facd (Nbk), fiat en faad mit makaar did en 
(Nbk) * Wia can vrouwpakt bij heur fia4 
verfiest zian fic4 mar babooft at wiat(Op) 

lief II bn., bw.; hover, host (verspr.), thans 
veelal heist [hi:f, hf (WH)] 1. (bn.) lief, 
bomind Ja joongian, ía bin mien Have 
zauntian (Nbk), Oonza Liavan Hear (Ste) 
2. vriondelijk, met een good karaktor, 
prettig in de omgang Dat kiend is slim 
IMP (Nt), con fiat keraftian, can fiat 
maagian, Ic kun we] zien dat hi)' war 
uuthaefd bat, want hi)' dot zo fiat en mooi 
(Np), Hi)' is we] fiat van anzian komt lief 
over, ziot or lief uit (Sz), (schertsond:) It 
vian ja zo fiai, it kan ft waf opvrctan 
(Nbk), Ze bin ok aorig fiat year makcar, 
nict? vleion ehkaar (Nbk), Hi7 is mij/ to 
fiat hij vheit toveel (on veehal: daar moot 
dos wel iets achter zitten) (Bu, Nbk), zo 
fiat as pots (Bu, Spa) 3. (bn.) best, waard, 
goacht, vooral in uitroopen als Lieva 
maenskan, hoe kun jini now toch zoks 
doen (Nbk), Mar och mien fiava man, war 
hawwa d'r can affanda mit had (Nbk), Ocb 
(mien) have tied nog an too! hove hemol 
(Nbk) 4. (van zakon; bn.) mooi en 
aangonaam stemmond, prottig om to zien 
en/of horen fiat weer strahond weer (Ste), 
1k maek con fiat jurkian yaw- mien 
docbtartian, aen stoffian mit aan 
kriabaftian (01- NI), can fiat gazicbian, Et 

fieve Javantian is oflopan de drukto, do 
werkzaamhodon, do problomen boginnon 
(Nbk) 5. (van zakon; bn.) zeer waardevol, 
dierbaar As at favan ja fiat is (..) als je 
lovon Jo lief is (Nbk), 1k zof d'r we] can 
fiat ding ondar varwaddan durvan (Nbk), 

vaur over hebben (Nbk) 6. (bw.) graag, 
gaarno Hi)' her fiast aan kfaora (Ma), 
..fiavar gian starka draank (Nbk), Mar as 
1k at yew- 't zaggan hadda, dan ha'k op 
aavantuur tocb mar fievar zoa'xi. 
boaredocbtar (.) (b), 1k hab net zo fiat 
can sander boat (Nbk), 1k was krak zo fiat 
niet bannagaon as al (Nbk), Die be X- fiaste 
(Nbk), (zolfst., verb.) Die/dat ha'k op 'n 
fiestan (Nbk) 
liefbaand Ook zegeThaand (Op) do; 
...banen ['hivbâ:t/'st:g ... ] 1. netvormige 
band van touw of stroken linnen, ni. bij 
een koo aangobracht om hot naar buiton 
komen van de baarmoeder to verhindoren 
As de koc at fiat uutschoavan wof, wodda 
d'r can fiatbaand bruukt (Obk), Die koc 
had can fiatbaand omma (Np) 
liefbeuts z. fiatbofs 
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lietbodden - liefdcbrood 

lietbodden z. lielbutten 
lietbodder z. lie/butter 
Iiefboelsen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; 
liefboeiste, hot liefboelst ['livbulsii] 1. naar 
buiten komen van de baarmoeder bij eon 
koe Die koe die lie/hoe/st (Dhau) 
liemolder z. lie/butter 
Jjefbois (Diz, Obk, Op, 01-NI) Ook lief-
buuls (01-Ni, Spa), tief7iuulsk (Nt), 
liefliuults (Spa), iieJbuts (Diz, Np), 
iiefheuts (Bdie), liefbuuts (Np), iiefliots 
(Ma) ha; wed.  ['livbols/ ... byls(k)/ ...byits 
/ ... bAts/ ... bA:ts/ ... byts/ ... bots] 1. (bij eon 
koe) lijfbiedend, de toestand waarbij do 
baarmoeder naar buiten komt, vaak viak 
voor en/of na het kalven Die koe was 
allied lie/huts (Np) 
liefbots z. lie/bols 
Iiefbotten z. Jie/butten 
ljefbötten z. lie/butten 
Iiefbotter z. lie/butter 
lietbötter Z. lie/butter 
Ijetbudder z. lie/butter 
lietbuter z. lie/butter 
lietbuts z. lielbols 
Iiefbutten (Dhau, Ow, b: lm) Ook 
lieftotten (Ow), lie/batten (Bu), lieJ7iod- 
den (Nbk) zw. ww.; onoverg.; lielbutte, 
hot liefbut ['hvbAtv/ ... o ... / ... ce ... /... o ... } I. 
lijibieden, naar buiten komen van de 
,aarmoeder: bij eon koe Dc koe lie/butte 
Ion dan kwam d'r eon net aacbter langes, 
aanders kon et liefd'r uut kommen (Dhau), 
Die koc staot to lie/bodden (Nbk) 
Iiefbutter (Dhau, Ma, Np, Obk, Ow, Fe- 
pbl) Ook lie/budder (Bu), lie/bolter (Dfo, 
1, Ma, Nbk), lie/bolter (Nbk, Obk, Ow), 

lieJbuter (Op, Pe- DI,!), lie/bolder (Dhau) 
d'e-s; -tien ['Iivbittç/...dç/...ce..i..i..J...y... 
{...boidr] I. koe waarvan de baarmoeder 
naar buiten komt Eon lie/butter deden ze 
Wei eon net veur (Np) 
iiethuuls z. lie/bols 
liethuulsk z. lielbols 
IieThuu1st z. Jie/bols 
ieThuuts z. lie/bols 

IJietdaodighied (spot.) Voor -held z. -hied t dD:adoxhit] - Iiefdadigheid 
aodighiedsveurstdlling (spot.) Voor 

jjheid z. -hied - hefdadigheidsvoorstelling 
efdaodighiedswark (spot.) Voor -held z. 

(spor.) Voor 

-held z. -hied - liefdadigheidswedstrijd 
liefde de; -s, -n ['1i(:)vd] 1. liefde, sterke 
genegenheid die men voor iemand of evt. 
voor eon dier of een hop. zaak voelt (over 
liefde in de betekenis van hat bedrijven 
van saks word weinig gesproken) Et is wel 
ecbte lie/We mit die beide peerties (Dhau), 
't Was mit die beide lie/We op 't eerste 
gezicbt (aig., Pe-DbI), Die beide bebben 
ecbt lie/We veur mekaer (Diz), It Is ldaore 
lie/dc één en al liefde, echte liefde (1,1), 
vrie liefde (spot.), Ic lain van de lie/dc 
alliend niet leven (Np), De lie/dc Iran niet 
van lone kaant kommen (Nbk, El), . ..moet 
van twie kaanten kommen (Nbk), Hij hot 
et meerst leden an gebrek an lie/dc (Op), 
Dat kiend het eon betien liefdenodi (Op), 
mit lie/dc heel graag, zonder eon enkel 
bezwaar, met toewijding: Dat doe 'k mit 
lie/dc, hew even belpen (Bu), Dat zak mit 
lie/dc veui-je doen (Spa), Hij dot dat wark 
mit lie/We, bi5 ge/i him d'r hielendal vow-
(M), 1k wil dat mit al/c lie/We veurje 
doen heel graag, zonder welk bezwaar dan 
ook (Bu, Nbk), lie/dc veur et leven vu/en 
(bi), lie/dc veur de netuw- hebben (Nbk), 
Dc lie/dc was niet zo botte groot meer ze 
waren op elkaar uitgekeken, de vriend-
schap was een stuk minder geworden, ze 
kwamen niet zoveel meer bij elkaar (Nbk), 
(gezegd inzake iemand die altijd enigszins 
Iacht:) It Is eon lachende lie/We mit die 
persoon (Ma), Mit 't daansen waeren ze 
altied lacherig on leunend naor mekaer, 't 

was a/tied do lachende lie/dc lacherig, 
giechelend doen (01-NI), ook gezegd van 
eon niet zo vaste verkering (Mun) 2. 
persoon, diet, objekt waarvoor men liefde 
koestert Mien lie/dc is do meitied-fee (ba) 
* De liefde van do man gaot deur de 
macge (Nbk, 01-14I), Liefde is b/lend, 
..maekt bliend (spot.), As de aannoe de 
deure in komt/Gaot de liefde et veenster 
uutarmoodige omstandigheden zijn ongun-
stig voor do goede verhouding in het 
huwelijk (Ld, Ow), Liefde is eon poesien 
wife bat waorie niet an klauwen meugen 
(Db) 
liefdel, rood (Db) Ook liefdesbrood (Ld) et 
['1i(:)vdobro:t/ ... dozbro:ot] 1. do situatie 
waarbij eon oud paard niet wordt verkocht 
maar zn laatste levensjaren mag slijten op 
do boerderij van z'n hoer, in verb. als Dat 
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Iicfdelik - liegen 

peerd et !iefdebrood (Ld, Db) 
Iiefdelik (j) bw. ['Ii(:)vdolok, 'li(:)vdjok] 1. 
liefderijk, met gevoel van Iiefde A. narn 
him doe gauwmit naor buus en daor bet ze 
him hicl !iefde!ik verbunnen U) 
Iiefdeloos (Ste) ['li(:)vdolo:as] - Iiefdeloos 
Hij bet niks veur cen sander over, wat is 
die Jiefdeloos (Ste) 
liefdesbrief - liefdesbrief 
liefdesbrood z. Jieldebrood 
Ilefdesdraank (1) - Iiefdesdrank 
Iiefdesgelok (I) - liefdesgeiuk 
Iiefdesleven (1) - IiefdesIeven 
iiefdeslied (verspr.) - liefdeslied 
liefdesverdriet ['I ...J - liefdesverdriet * 
(schertsend) Hatzeer is liefdesverdriet 
(Nbk) 
Iiefdesverklaoring (spor.) - liefdes-
verklaring, vooral: schertsend van de 
nadrukkelijke waardering die iemand voor 
een ander uitspreekt (Nbk) 
Iiefdcwark (Bu, Nbk, Ste) et ['I ... J 1. 
vrijwilligerswerk 
Iiefdracht (Bu, Nt) de; -en ['iivdraxt] 1. 
kieding die men aan heeft Die had zoe'n 
mooie !iefdracbt an zulke mooie kieren 
(Bu) 
liefliebben - (weinig gebruikt) liefliebben, 
beminnen (van personen) (schertsend:) 1k 
bebje zo lief Bc kanje we! ofslikken (Np) 
liefliebber de; -s; -tien ['Iifhebr] 1. 
iemand die in sterke mate houdt van een 
bep. iets 't Is een !iefiiebber van voetballen 
(Nbk), 1k bin !iefliebber van een goed stok 
v!eis (Dho) 2. iemand die in principe iets 
wil kopen D'r waeren we! JieThebbers op 'e 
romjnelmark (Np), Dat buns was we! een 
!ieThebber omme, mar 't is nog niet 
verkocbt (Sz), D'r !twammen we! !ief-
hebbers op !os (El) 
Iiefliebberi'je de; -n; ...ri'jgien [...r...; z. 
ook -ije] 1. hobby, tijdverdrijf Tunieren is 
een mooie !ieThebberie (Ow, Spa), M 
zien JieIhebberie is depeerden (Wol), Thy 
boerkt nog den betien veur JieThebberie 
(Dho), le bin ge!okkig aj' nog wat 
!ieThebberie hebben (El), Die bet nogal 
wat Iiefhebberien (Bu) 2. enthousiasme 
(voor iets) (vo) I was een gezonde, wat 
tengere jonge, mit JieThebberie in It 
boerewark (vo) 3. belangstelling (vooral: 
om te kopen) (Nbk) D'r was nogal wat 
!ieThebberie veur er kwamen nogal wat 

koopiustigen op af (Nbk) 
liefitebster (Nw) de; -s [liThcpst1] 1. 
manzieke vrouw 
Iiefhied (Nbk) de ['Ii:fhit] 1. (weinig 
gebruikt) het lief, vriendelijk zijn 
liefien ['Iifin] - iijfje, met name: kleding-
stuk van vrouwen (zowel onder- als 
bovenkleding) Veurdaj' korsetten hadden 
zat et zo mit de k!ercn: eerst et bemd, dan 
et Jiefien, dan een bostrok, dan de 
ondenvk; as bovenk!eding: ok een soort 
Jiefien en een rok (Bu), Vroeger dreugen 
we we! een Iiefien, dat was maekt van 
steviA'e stof,' mar we breidden et ok we!; et 
was haost een soort korset, want we 
badden d'rjarretels an om de kousen op te 
bo!en (01-Ni), Vroeger dreugen ze een 
Jiefien over de bostrok; dat was van wit 
ketoen, mit baokies en eusies (Wol, Obk), 
een lie/len op 'e rok (Dfo, Np), et lie/len 
van de rok (Ow) 
liefloop (Mun) de ['liflo:p] 1. diarree 
liefnet (Np)  et; -ten ['Iif'net] 1. netvormige 
band van touw of stroken linnen: bij een 
koe aangebracht om het naar buiten komen 
van de baarmoeder te verhinderen 
liefrente (spor.) de ['Iifrcnta] 1. hjfrente 
Iiefst(e) z. Jief II, !iest(e) 
Iiefwaacht (1) - lijfwacht 
liefzeer z. !iefzeerte 
liefzeerte (Bdie, Wol en oost.) Ook lid-
zeer (Bdie) de (ook et: ni. bij !iefzeer) 
['lifsuorbj 1. buikpijnAj'te veal eten, kuj' 
!iefzeerte kriegen (Ld), 1k hebbe zovwe 
eten, dat ik d'r !iefzeerte van hebbe (Wol), 
Aj' !iefzeerte hebben, moej'plat op It Eel 
!iggen gaon, dat wil nog wel es be] pen 
(Dhau) 
Iiegbeest (Db, Obk, Sz) et; -en ['1...] 1. 
grote leugenaar Daor komp dat Jiegbeest 
ok weer an! (Sz) 
liegeba(a)ste z. !iegebasse 
liegebasse (Ma, Nbk, Np, Obk, Op. d) Ook 
Iiegehaaste (Ma), liegebaste (Diz, Ma, 
Nbk, Np, Nt, 01-Ni, Wol), liegebatte (b: 
In) de; -n; ...bassien ['1i:gaba/ ... ba:sto 
I ... ] 1. leugenaar Et is een grote Jiegebasse! 
(Obk) 
liegebatte z. !iegebasse 
liegebuni (Dho, Nbk, Np, Ow) de; ...bulen 
['ii:gabyl] 1. leugenaar, leugenzak 
liegen at. ww.; overg., onoverg.; het leugen 
[1i:g] 1. liegen, bewust onware dingen 
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liegepoede - lick 

(over lets) zeggen H,7  zee dathi)' hear niet 
zien hadde, mar 1k weot zeker dat hi)' (dat) 
leug (Nbk), It bebbon niks an him, hi)' dot 
toch niks as liegen (Dhau), War kay die 
vent liegen! (Spa), Dour alMs an mokeer to 
liegen, kuf' soms lena verriefelen op een 
dwaalspoor brengen, op het verkeerde been 
zetten (Dfo), Pb)' ston me daor toch (eon 
stok) to liegen (Nbk), Ac wat docht le! Dat 
liegt hi)' allemaole (Nbk), Dat flog io toch! 
het kan toch niet waar zijn wat j  zegt, hoe 
bestaat het!, con bonke flagon veel liegen 
(d), Hi)' kan zo liegen, hi)' gelewft et zeis 
nog (verspr., Dfo), ...dat hi)' zelfmiende 
dat et waorhied was (Pe-Dbl, Bu), Ic 
moc'n filet zo hogan, dan krief' boorntios 
op or beatd (Db), Ak flog, flog ik in 
kemmissie dan heb 1k bet zo van anderen 
gehoord on lieg ik dus daardoor (b, Bu, 
Np, Spa, Ste), As hi)' Jiogt dan flog ik ok 
ik heb bet van hem gehoord, dus als 1k 
onwaarheid blijk to spreken, dan komt dat 
door hem (Bu, Dfo, Dhau, Np, Ow, Spa), 
zo ook As die liegE, dan lieg ik mit id. 
(Bu), liegen dat 't rookt enorm liegen 
(Nbk), Hi)' hiegt dat hi)' bast (verspr.), 

.asof et godrokt staot (Nbk, Nw, Pe- DbI, 
Ow), —of or.. (Sz), ...dat et gedrokt staot 
(Np, 01-NI), ...as do besto (Bdie, Diz), 
...as ten raaf(Diz), ...as eon kreupol (Obk), 
...as eon varkon (Bu), ...as eon dief (Spa, 
Sz), ...as eon kenon (Dfo), ...as eon kotter 
(Db, Nt), ook gevolgd door: et rookt him 
uut at haor (Db), Hi)' liegt dat at d'r of 
rookt, or rookt d'r of dat hi)' best (Nw) 2. 
(onoverg.) bep. kaartspel spelen: liegen 3. 
in d'r niot omme flagon: 1k bebbe 
vandemorgon et anslagbihjet kregen, on dat 
hiegt d'r niot omme (Nbk, Np), Eon dreeg 
kenvoi onder banen bebben, dat Iiegt d'r 
nicE omme (Spa), Die B. die bug d'r nicE 
omme was niet voor de poes (b) * 'k Zal 
d'r niet omme liegen, mar ik moor neudig 
miegan (Ld), Staamerkboten liegen iemand 
die staat to stotteren, die voortdurend 
stamelt liegt natuurlijk (Np), Van heuron 
(en) zeggon dan hog ie no eon meorstan 
dan blijkt achteraf vaak dat het toch zo 
erg, zo hevig niet (geweest) is (Nbk), zo 
ook Van heuren on zeggon hog it 't mecrst 
id. (El, Ld, 01-NI, Ma), Op eon karkhof 
higgen de dodon on flagon do fevonden 
(Op), Jo kim beter flagon as vhicgen liegen  

is nogal gemakkelijk (Nt, Sz, Nw), Ikzal 
ft wet vertoflen/En flagon dat 1k kan/Ik 
zag eon bakker vfiagen/Mit zien wief d'r 
aacbtcran (Bu, El), 1k zal ft wat 
vertellen/En hiegen dat ik kan/Ik zag de 
bakker vfiegcn/Mit do ovond d'r aacbteran/ 
Twie kri)'en zatten in at haand to mi)'onl 
Twit ekstcrs your de ploeg/Is de laugen 
now nog niet groot genoeg? (Dhau, Dho, 
Ld), ... Twic musken year daploog... (Db), 
ook, i.p.v. dezelfde regel: 1k zag twie 
dooven et huj opschoevon (Np) of 1k zag 
twie gritton spitten (Nbk), ook: tussen de 
eerste en tweede regel: Van Evert on van 
Neflon (Ow) 
liegepoede (Np) Ook liegpoede (Spa) de; 
-n ['l .J 1. Ieugenaar 
lieger de; -s; -tien [Ii:gç] 1. iemand die 
liegt 't Is can groto hioger (Dfo, Obk, Nt), 
can dikkc liegor (Ow) 
liegerd (Dho, Ma, Spa) ['li:gt, ...goçt] - 
leugenaar 
liegerig (verspr.) [Ii:gax, ...garox] - 
leugenachtig 
Iiegpocde z. liegopoado 
lick I et; -en; -ien [Ilk] 1. Iijk, dood 
lichaam Et flak staot nog boven de grond 
(Bu), ...staot opbaord(Ow), ...was opbaord 
(Bdie), Over mien lick! dat gebeurt 
absoluut niet (Np), Die gaot ovorliokenhij 
schrikt nergens voor terug, zet door 
ongeacht de konsekwenties voor anderen 
(Nbk, Np), D'r bin zoveulo fioken Iaangs 
brocbt, dat kim zo nooit verbiedon dat gaat 
altijd door, vroeger gezegd wanneer er 
vaak een begrafenisstoet langs was 
gekomen (Ow), Ft is can levendig lick hij 
ziet er erg slecht nit (d.i. hij is erg mager, 
wit, ziekelijk) (Nbk, Np), 't Is krak eon 
lick id. (Dfo), Hi)' kikt too as can 
levend(ig) lick id. (Nbk), ook ... eon levond 
flak hij is erg rnager (El), Pb)' was zo 
maegeras con lick (Ld), lokioken bEck as 
ten lick (Nbk), zo wit as eon lick (Ste, Nt), 
Pb)' hot eon klaur as con lick eon zeer 
slechte, ongezonde kleur (Ste) 
lick II (verspr.; niet bet. 2) Ook Hoke (bo: 
Nw, Spa: bet. 7, bet. 1: in verb.), geliek 
(verspr.) bn., bw.; -er; -st ['lik(a)/ga'lik} 
1. (vooral pred.) eender, identiek, op 
gelijke wijze Af' con peer kbompon 
maoken, moef'ze wel lick macken (Obk), 
Et Stehhingwarfs is allemaole niet gehick 
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lick - lick 

(Op), flat mocj' lick doen op dezelfde 
wijze (Bu), Zundags en dacgs wig' nict 
gclick lopcn in dezelfde kleren (Ste), H. 
bar d'r icnc M5 neuman om zicncnd lick te 
bolcn ni. om zijn stuk land even groot te 
houden ais tevoren (b), krck lickprecies zo 
(Nbk, b): kick lick as bij et ere wark 
precies zo (b), Etgaotmijkrck lick (as ct 
him lcssend gong) (Nbk), 1k warke as 't 
locbt is, krek lick as mien wief (b), Et is 
mi (kick) lick het maakt mij niet uit, het 
is voor mij hetzelfde (verspr.), zo ook Et is 
me net lick (Ma, Nbk, Np, Nw, Wol), 
...gcliek (verspr.), ...krck gclick (Np, Wol) 
en Et is miy lick zclde (Np, Nt), Et is 
me niet lick, hoe lactc as we votgaon bep. 
niet eender (Nt), Dat ispercies lick precies 
hetzelfde (Spa), Et talkicndcr op scbocic 
bhft ongeveer lick (Np), Dc klcur van die 
schoenen is niet lick (01-Ni), We hebbcn 
cen lick bloesicn an (01-Ni), eon gdliekc 
jurk (Nbk), We hebben licke fouten maekt 
(01-Ni), We bin 't vandacge wcl icns 
wodden, mar dochten we lick? (p), Dan 
zuwwc d'r we] nict lick over dacnkcn (p), 
Alle mecnscn verdien en bier gclick 
(01-NI), We hebben cen heleprotte licke 
bloemen, jow maggcn iene uut die lickcn 
[zelfst] zulcen (01-Ni), Die twicling is lick 
in de kicren (Obk, Ow), Dat is mooigciek 
(El), In 't duustcr bin ze allemaolc lick 
(Db), Et wark oat ik now bebbe, ispercics 
lick as et vcunjc (01-NI), geiek 
ovcrgevcn gelijk oversteken (verspr.; 
minder met de var. lick, wel in El), zo ook 
lick overstikkcn, (niet) om lick willen z'n 
verzet (niet) willen opgeven, (niet) mee 
willen werken aan, m.b.t. een persoon of 
m.b.t. een regeling e.d. die voor alien 
geidt: Die bhicscmsc jongc wol niet om 
lick, en now moct bi 't mar vulen (Obk), 
AJ' nict ow lick willen, slao ikje vcur dc 
snutc (Nbk), (zelfst.) (nict) om 't licke 
willen niet willen meewerken, bijv. in de 
goede richting in een vergadering (Dfo, 
Nbk, Ow, Np), zo ook As binict om licke 
veil, zak 'vi anklagcn (bo: Nw, Spa), 
(zelfst.:) As 't peerd niet ow It licke wol 
mosbiyin dcnoodstal(Ow), Now wolhi5 
we] om lick (bi), lick om lick om het even 
(Diz), ook: ruilend met gelijkwaardige 
dingen, evt.: zonder bij te betalen of 
anderszins jets extra's te geven of elk in 

gelijke mate bijdragend, zich inzettend: Zc 
ruilden mit cen koc lick om lick, ze 
bocfden niks toe te gcven (Pe-Dbi), 
Zuwwelickom lick doen? (Bdie, El, flu), 
lick ow lick gcvcn (Dhau), lick ow lick 
laand ruilcn mit ienc (Nbk), 't Is me lick 
om lick, of hi 't now wint of die aandcre 
het is me eender (Sz), 't Is me lick om lick 
welk as Bc kriegc Id. (01-NI), echter ook: 
leer om leer, met gelijke munt (Bu, Dho, 
Ow): Now isbiynistig, 'tis now lick ow 
lick nu heeft hij genoeg tegengas gehad, 
nu hebben ze hem met gelijke munt 
terugbetaald (Dho), Hi7  bet 'vi cen pa/c op 
'c buud wecrommcgeven, et is lick om lick 
(flu), (bij ruilen:) lick om stok van 
dezelfde waarde en gelijktijdig gegeven 
(flu, Db), nict lick om lick willen niet 
willen toegeven, niet willen luisteren, niet 
willen doen wat de ander zegt (ZW, Diz, 
Nw, Op, Spa, Wol): Etpecrd wil d'r nict 
langcs, hi) wil nict lick om lick (Nw), We 
zcttcn dc klokke bij lick zetten de klok 
gelijk (in andere gevailen aaneen-
geschreven: z. lickzcttcn) (Np)  2. (all. na  
een Zn.) net als, gelijk een Dat vrommcs is 
een mankcrcl gcick (Ow), 't Was cen 
gcracmtc gclick (Ma), Hij had daor gicn 
]even gclick bij zicn nijc sticfmcm een 
zeer slecht leven (Obk), Stap mar in, zee 
hij, It is ommcs gien weer gclick (Nbk, j) 
3. gelijkmatig, evenredig flat pccrd lop 
nict lick loopt enigszins mank (01-NI), 
waartegenover Die man lopt gocd lick 
(Db), Die (wee ]open lange nict lick 
hebben niet bep. gelijke meningen (Wol), 
1k bob et gcliek vcrdccld (Diz), ...lick 
vcrdicld (Nbk), 't Gaot mooi gcick op ze 
doen niet voor elkaar onder, ze vorderen 
ongeveer even snel (Nbk, Np, Spa), Daor 
bin we mooi lick mit uutkommen precies 
eender, precies zodat er genoeg was, zodat 
het recht bleek te zijn (Nbk, Nt) 4. even 
hoog, met een glad, viak oppervlak, effen 
Et bin ccii pacr gcickc manncgics (Np), 
Ze bin aorig gciek (Spa), dc grond lick 
macken (Bdie), mit dc grond gclick 
macken afbreken, siechten, met de grond 
gelijk maken (Ld, Nbk), Die plaanke bet 
hiy mooi lick scboerd (Db), Dcur et 
daelczettcn is et laand mooi lick kommen 
te ligcn (Obk), Et laand is mooi lick(Bu), 
Wat ligt die bouw d'r mooi geick hcnnc 
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(01-NI, Pe-Dbl), Et vlaic iicht mat oi'cral 
lick (Nbk), 1k bob alias lick mackt (Ld, 
Ow, Ma), Hij mao/ct mooi lick wark maakt 
de grond mooi vlak, met name: na het 
omkeren van de Win (Nt, Bu), War is dc 
bcgc mooi lick ofrnot (Spa), dc bode wat 
Iickkniopcn (Bu) 5. reeht, viak Zcmosscn 
do vlocrbcdckking mooi lick ofsniodon 
(Pe-DbI), It Is wat scbicvc knijot, mar et 
moot wel lick kommcn (El), As con 
timmcrman con raom maekt, moot et lick 
kommen as bij ct good ofschrift (Obk), Ic 
moo 'n die stoic/con kooke lick ofsnicdcn 
(Np), et brood flak ofsnicdcn (Ow), Et zal 
niot mitvalcn om dit raerc gcvailcgicn wear 
gauw lick to brcicn (Op), con vcrschil lick 
praotcn reehtzetten, reeht breien (Obk) 6. 
(bw.) precies, sekuur, pal (Db, Nbk, Np, 
Op, Wol) Hij schcut lick in do roze (Db), 
Hij hot 'm lick rackt precies (Nbk), Hi7 
schcen me mit de zaklantccrn lick in Ft 
gczicht (Nbk), lick op 'c tied wezen (Np), 
Dc ccrstc knikkcr kwam drckt al lick op do 
streep (Op), Dat paolticn moot lick acbtcr 
die aandcrc viak, pal (Wol) 7. zonder 
schulden, zonder dat men een ander flog 
hoeft te betalen lick wezcn (mit iencj. Af 
me nog con ticntion gcvcn, re/con en we 
da wwc wear lick binnon (Nbk), 1k wil 
gracg lick man wczcn ik wil graag alles 
verrekend hebben, geen schulden hebben 
(Nbk), et (mar) lick re/canon hat werk dat, 
de klusjes die men voor elkaar gedaan 
heeft e.d. met elkaar gelijk stellen en er 
met meer op terugkomen (Dfo, Ow), ook 
gezegd van wat er in financiele zin nog te 
vereffenen was (Dfo, Ow), We bin lick 
hoeven elkaar niks meet te betalen (Bdie), 
We hebben lick wark maekt, dat d'ris now 
niks moor to vcrrckcncn de zaken met 
elkaar verrekend, e.e.a. met elkaar 
afgerekend (Np), vandaar Now bin we 
mooi lick! (Bu), N. her zion buus 
bczwaorcn mootcn om mit icdericno lick 
kommcn to kunnon (Op), Hi3i  her do plaas 
a! lang lickc de hypotheek e.d. op zn 
boerderij afbetaald (Spa), Kuj'm wel lick 
wooden tot overeenstemming, tot een 
oplossing komen met het verrekenen 
(Nbk) 8. puntgaaf, goed, voor elkaar, in 
orde, vooral in lick wark. Die timmcrman 
levert alticd lick wark (Op), Ic moo 'n lick 
wark lcvcron, hour (El), Do arbcidcrs 

lovcrdcn mooi lick waark, daor bocfdc ic 
nict wear naor ommc to kiokcn (Pe-Dbl), 
Hij bof lick waark mackt (Sz, Bdie), Kuj't 
wat lick bolcn gezegd bijv. inzake werk 
dat men bij koud weer buiten verricht 
(Nbk), at lick kricgen het voor elkaar 
krijgen (Wol) 9. (bw.) tegelijkertijd, op 
hetzelfde moment (El, 01-NI) We waorcn 
lick op 'cboeko(Ol-Nl), Zcburcn bin lick 
kommon (01-NI, El) tEcn lick man is con 
rick man wie geen schulden heeft, moet 
daar zeer tevreden mee zijn (Nbk, Np, 
Obk, Ow, bo: Nw), Lick man is rick man 
id. (Nbk), Licke monnikcn, lickc kappan 
(Np), D'r is meer lick as cigen lick er zijn 
meer dingen die net zo zijn, er precies zo 
uitzien (Np), zo ook D'r is moor (gc)lick as 
cigen er zijn meer dingen die hetzelfde 
zijn (verspr.), gezegd bijv. wanneer iemand 
een ander een kledingstuk ziet dragen dat 
net zo is als het zijne, wanneer iemand z'n 
eigen kiompen, jas of fiats niet kan vinden 
tussen die van de anderen en evt. bijgevolg 
een verkeerde keus maakt (Np,  Nw, Obk, 
Ow), ook: hat lijkt er wel stark op maar 
het is toch enigszins anders (El), Eon 
betion brick is eon mccnskc lick met enig 
gebrek, ietsje scheef is menselijk, niets van 
wat een mans doet is volmaakt (Spa), War 
nict lick is, wodt wel lick vaak gezegd als 
reaktie op een opmerking dat bep. mensen 
erg ongelijk van aard zijn (Ma), vooral 
gezegd als man en vrouw in een gezin 
naar elkaar toe groeien, ook in negatieve 
zin (bijv.: is de manlvrouw gierig, dan 
wordt de ander het langzaam maar zeker 
ook (Nbk)), zo ook Bij' nict lick dan 
woj' we] lick (Bu), Eon beticn brick is 
mcons(ko) (gc)lick, mar al to brick is 
scbaahdoliok een beetje scheef, raar is 
menselijk (Dho), ...is moons geick Id. 
(Sz), Lick om lick, lap om leer/Pak ic mi 
dan pa/c ikjc weer (Ow) 
liekas (1, d) voegw. {'likasj - zoals Lickaj' 
dat ok zo hebben kunnen (..) (d) 
Iiekauto - lijkauto 
Iiekbaore (Bdie, Obk, Op) - lijkbaar 
Iiekdak (Obk) et [ligdak] 1. laag net in 
het dak van een boerderij, vgl. Tussen do 
spantcn alt at liekdak; dat is con laogc riot 
van zoo 'n centimeter of ticno diflc (Obk) 
Iiekdeure (Np) de; -n ['ligdA:oro] 1. 
Iijkdeur Do lickdcurc was con appattc 
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dew-c in 't sch,v, bi de preekstoel (in de 
Berkoper karke) (Np) 
Iiekdoorn Ook Iikdoorn (El, Ld, Nbk, 
Obk, Sz) de; -s; -tien ['1igdo:op/'1tg ... ] I. 
likdoorn 1k beb last van eon liekdoorn 
(Bu), Do liekdoorn plaogt me weer (Diz), 
Eon Jiekdoorn is niet makkehjk, aj'iene op 
'e ti5e zitten bebben (Dhau), N bet 
allemaole liekdoorns an de bienen (Np), 
Do liekdoorn stikt me zo, we kriegen vast 
regen (Spa), 1k lap ci an mien lickdoorn 1k 
houd or absoluut geen rekening mee, ik 
doe het toch niet zo (d) 
Iiekdreger (Op) - lijkdrager 
Lieke I (Nbk, Ow) de ['li:ko] 1. in Do 
Liekc plaatsnaam: Leek (Or.) Hij komt 
van Do Liekc nit Leek (Nbk), Hi7 woont 
op 'e Lieke in Leek (Nbk) 
lieke II Ook gelieke (Nbk, Np, Nt) bw. 
[lika/galiko] 1. in dezelfde hoge mast 
aanwezig, van ge!ijke graad Die maegies 
bin lieke oold (Wol), Th7 is lieke oold as 
mi (ba, Nbk), De ecipels bin allemaole 
Yoke thkke (Wol), Ze bin lieke groot 
(Nbk), Dat ispercies Hake lang (Diz), krek 
lieke veer onder do grond ( ... ) (b), Ze 
wodden ja gels b-ek Yoke krebentij as de 
dempe kedde van Saandcrsjongen (b), Do 
boeren moch ten him allemaole lieke graeg 

), Die manluden bin a/tied Yoke drok 
a!tij d zeer druk (p), Do winkel zicht d'r 
van binnen al lieke mooi wit as an de 
buterkaant (Np), Et is allemaole lieke briek 
het is even (schots en) scheef van opbouw, 
het is erg scheef aange!egd e.d., ook: het is 
allemaal onhandig, s!echt geregeld, 
georganiseerd, Et is van 'tjaor allegere 
lieke vorlik d.i. in de natuur (b), Ze bin 
nog lieke veer ze zijn flog niks 
opgeschoten, nag even ver (b, bi), Wi 
bebben et allegere Yoke krap en kommen 
omme van de koolde on laiegen niks in do 
ropperd (b), lieke vile (ook aaneen) 
evenveel: beide (ge)lieke yule (Np), We 
kriegen (ge,)lieke yule (Nbk), krek lieke 
veule precies evenvee! (Nbk, b), En boo aj' 
stricken mit de zendestrieker, da 's ok lang 
niet lieke veule dat maakt nog wel wat nit 
(vo), We gaon et gelieke verdelen (Nt), 
Hi) keek a/tied lieke gremietig in hoge 
mate boos, chagrijnig (b, Nbk) 2. tegelijk 
(Bdie) Wiy bin lieke trouwd ge!ijk, op 
dezelfde dag (Bdie)  

liekederen (Bdie, Diz, Op en verspr. oost., 
bet. 2: 01-NI, Sz) Oak liekwederen (Op, 
Wol, bet. 3: Nbk, Np, bet. 4: Spa), 
liekwiea'eren (Wol, bet. 3: Nt) zw. ww.; 
overg., onoverg. (bet. 1); liekedeerde, het 
liekedeerd [!iko'dt:açç/likwa ... /Iikwi ... ] 1. 
(inzake koop of verkoop) tot overeen- 
stemming komen inzake de goederen en de 
prijs ervan, tot een voor beide partijen 
juiste afwikke!ing van koop en verkoop 
komen Ze konnen niet liekederen over do 
koop van die koe (Ld), Wij moe'n mar 
liekederen (Bdie), We moe'n de zaeke now 
liekederen (Ow), Die rekening moe'n we 
mar liekederen (Obk), Dat moe'knog anje 
beta den, datmoet liekedeerd wodden (Bu), 
We bebben do boel liekedeerd (Np),  (van 
bijv. een koop) As ze liekederen kunnen, 
zal 't wel deurgaon (Dho) 2. vlak, effen 
maken, met de grand gelijk maken, 
opruimen (Bdie, El, Ld, 01-NI, Sz, Wol) 
Die moflebulten zullen we ok even 
liekederen (Sz), We gaon van daege de 
strontbulte Jiekederen, hij is zo bulterik 
(01-NI), Wi) moe'n die reed mar as wat 
liekederen, hi) is zo onslicbt (Ld), Mit do 
reiniging mit die rommel, liekwiederen die 
rotzooi/ die rommel meet met de 
reinigingsdienst mee (Wol), Ft  liekederen 
van eon oold bouwsel(Bdie) 3. iemand nit 
de weg ruimen (Np, Nt, Op) lederiene die 
tegen die regering is, gaon ze daor 
liejcwederen (Op) 4. (van een onder-
neming) opheffen (Spa) Die onderneming 
is liekwedeerd (Spa) 
liekegoed bw. [likagut; aks. wisselt] 1. 
evengoed, evenzeer Ze kim him liekegoed 
ontslaon as die aander, bij dotja ok niks 
(Nbk), In meenskehanen is een hide bult 
machi legd, liekegoed om oons kwaod as 
om oons good te doen (b), Da 'kjow a/tied 
niet geleulde, wus ie liekegoed as ik (b), 
Krek as bi) him do moezen niet lack 
liekegoed dood veur de spiene liggen as 
bi) oons alsof het oak bij hem niet één en 
al armoede is (b) 2. met ge!ijk resultaat, 
met dezelfde moge!ijkheden We bruken et 
liekegoed dew- mekeer (Np), le kun now 
(b-ok) liekegoednaorbuus toe gaon (Nbk) 
3. niettemin, evenwe! (Nbk, b) L. bet d'r 
toch liekegoed eon best wief an (b) 
liekehusien z. Iiekhusien 
liekeltien z. liekerl 
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liekem (Bu, El, Nbk, Np, b, p, b: Irn) bw. 
['liköm] 1. gohool, in lie/cern allienig 
gohoel alleen: Hi is lie/cern alIieniop 'o 
woreld (Nbk), HiJ vu u/dc him lie/cern 
allieni (b), GaoJ' d'r biolernaole lie/cern 
alliend bernie? (Bu), Th31  stan daor lie/cern 
allionig(El) 
liekemin bw. [likornin; aks. wisselt] 1. 
evenmin Th) zol dat lie/cernin doen Icunnen 
(Nbk), I begreep d'r ni/cs van, on do oolde 
poo/c ljokemin di. zn goweor (b), Die 
/creeg bij mi5 gien sukertaoi en spoulgood 
lielcornin (bl) 
lieken I ['likj]], in in de lie/cen /common 
weer good kornon, weer rooM praton (van 
kwesties, situatios) (Diz), verdor all, in uut 
do lie/con uit het normale verband, vooral: 
do normale mogolijkheden van het 
rnenselijk lichaarn to buiten gaand, vgl. Jo 
uut do lie/con war/cen zich uit do naad 
werken (Ma, Nbk, Op, b, s: Obk), zo ook 
MY het th uut do lie/cen vrot (Dfo, Nbk) 
on Mit dat zwaore war/c /cuJ' we] uut de 
lie/con rae/cen (Obk), I/c bob me uut de 
lie/con lopen ik heb zoer hard/veol gelopen 
en ben doodrnoo, buiton adorn (Dhau, Ow), 
Ze schro/c/con hour baost uut de lie/cen (b), 
I/c bin uut de lie/con van dat aende Ijetson 
(Wol), DieJonge is hielendal uut do lie/cen 
wasson moons eon bohoorlijk stuk gogrooid 
(Nbk, s: Obk), ...gruuidid. (Np, Nw, Nbk), 
...scbouten id. (Bu, Nbk), Hi7  gruit uut do 
lie/con (Np), Dat ho/c/co is aorig uut c/c 
lie/con oud en vorvallen, garnrnol (Diz), Dat 
/cassien... id. (Spa), Do muse staot aorig 
uut do lie/con bop. niet in het lood (Nt), 
Die tonne Hg uut c/c lie/con (Bdie), Dat 
ooldo ho/c/co bEt  hiolemaol uut i/o lie/con 
(Db), Die schit him uut do lie/con hooft erg 
last van diarree (Dfo), uut do lie/con 
schieten to ovordrovon doen, zeor 
ovordreven vortollen (Nbk), Ft is hielornaol 
uut do lie/con uit hot gewone, vaste 
vorband: gozogd van eon voorworp of 
vorhaal, ook van eon machine die niet 
meer good werkt (Bu), Die is nogal gauw 
uut do lie/con overstuur, over de rooie enz. 
(Obk), 't Is op It lest uut do lio/cen /common 
hot is tot con oplossing gebracht, de zaak 
is opgolost (Dho) 
lieken JJ st. ww.; onovorg.; hot lekon 
['lik] 1. lijkon (op), golijkonis hobben 
(met) Hi5 lie/ct spro/cond op hour (Op, 

Nbk), Lie/con ze niot spre/cond op mcnaoro? 
(Op), Ze lie/con ni/cs op me/ceer (El), Dat 
lie/ct d'r niet op hot lijkt or niet naar, or 
ontbroekt nogal wat aan (Ma, Nbk), 'tMag 
niot lie/con Id. (Ma, Nbk), Die tuun dat 
lie/ct nargons op, et is ieno wildernis lijkt 
norgons naar (Nbk, 01-NI), zo ook Ze 
bebbon et al daon, mar et lie/ct nargons op 
hot lijkt nergens naar (Ld, Nbk, Np), 
...nargens naor id. (Nbk), ...mar et lie/ct 
wel vliegon id. (Np), ... wol op vliegon 
(Nbk), ...me we] op vliogon ik zio hot 
boslist niet zitten (Nbk), (van bijv. eon 
kledingstuk:) Dat past Jo met, et lie/ct 
nargens op (Np), It Lie/ct zo bool wat; hi 
zal we] daen/con: as 't ni/cs lie/ct, dan is 't 
holornaol ni/cs, dan bJJ' norgons (Sz), Et 
ho/ct d'r op! hot ziot or good uit, dat is 
good godaan (Diz, b, Nbk), Et bogint d'r 
op to lie/con hot bogint or good uit to zion, 
hot work vordort mooi, do voltooiing komt 
in zicht (Dhau, Dho, Nbk): Ze schioton 
mooi on mit ot buus, ot beg/nt d'r op to 
lie/con (Dho), Ze is in vorwachting, on et 
bogint d'r al aorig op to lie/con (Dhau), Ft 
lie/ct op rogon, hour hot lijkt to gaan 
regonon (Ste), Etlie/ctniothot lijkt, past or 
niet mooi bij (Dho, Nbk): Zoo'n lange 
jasse over do /cotte brook, dat lie/ct niet 
(Nbk), zo ook Ft moot eon bietion ho/con 
(Bdio), ook in do bet.: hot moot eon 
bohoorlijko indruk wokkon (Bdio), Ft 
moot d'r wat op lie/con Id. (Np)  (onpors.) 
Ft mag niet lio/cen bi (.,) hot is/zo zijn 
lang zo good, zo lokkor o.d. niet als ( ... ), 
do vorgolijking pakt slocht uit (Nbk, b), Et 
mag niot lie/con hot lijkt or niet naar, hot is 
lang zo good Met (b,Nbk),Ftlio/ct wolop 
stront hot lijkt naar niets, daar dougt niots 
van (Nbk), Die lie/con op me/ceor as twio 
druppels waetor (Dho, Np, Nbk) 2. 
aanstaan, als prottig orvaron Now, boo lie/ct 
etjo, /comt et wol good? (Nbk), Now, hoe 
lie/ct Jo dat? (Nbk), Bat zol miy now wo-
es mooi ho/con (Nt), Dat lio/ct me wol 
le/c/cer, daor be'/c we] zinne an (Bu) 3. 
(koppolww.) schijnon Van voron Ic/con ot 
wol moulowie/cen (b), Th lie/ct we] zio/c 
(Nbk), Dat lie/ct mar zo! (Nbk), Ft leek 
mar min mit him erg slocht (Nbk), Et leek 
me wol rna/c/coli/c (b), Ft lie/ct we] dat d'r 
eon sto/c var/censblaozo an zit (b), Ft lio/ct 
wol of regent ot (Bu), Dingon die sorns 
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reer !ieken, va/en nog wel es wat mit 
(Obk), Et !iekt niet zo best in do were!d 
(Dfo), 't Liekt mar goed mit 't weer (Spa), 
't Leek mar rn/n mit him hij zag er sleeht 
nit (Nbk), ook: het zag er slecht nit met 
hem (Nbk), Man, waoromme doej' dat 
toch, ie !ieken we! gek! (Nbk), Et liekt 
kick ecbt(Wol), to bertaollieken te erg, te 
ongunstig (App), Die plaante liekt we! 
dood (Nbk), Et liekt hie! wat (verspr.), 
vaak gevolgd door ...mar et is niks: Et 
!iekt hicl wat as ze op 'e weg kommen, 
mar aj' d'r in huus kommen, vaalt et je 
goed of (Obk), zo ook Th3  liekt heel wat, 
mar et is niks (Bdie), Et Iiekt rneer as otis 
(Ma), Meneer'zcggen we tegen iene dief' 
met kennen en die op 'toge nogal wat lick 
(Dho), Et !iekt wel stront hot lijkt naar 
niets, daar dengt niets van (Nbk, Ow), Et 
!iekt wel een v!agge op eon modderscbio 
(Pe-Dbl), Et !iekt d'r aJ!es op, dat we eon 
paermooie daegen !criegen kennelijk (Np), 
't Hadde !eken of stan daor lone aacbter 
(j), Zo ? leek was de oo!de man aorig 
gauw uut It !ieden kennelijk (b) *Mks 
!ieken en niks wezen is he]emao!e niks 
men meet tenminste iets lijken (Op) 
liekens (Nbk, b) Ook liekes (Ma, Nbk) 
bn., bw. ['likps/'likos] 1. eender, identiek 
Ze hadden Jiekesejurken an (Ma), Ze bin 
liekense mooi (Nbk) 
licker I (Bu, Db, Dfo, Dhan, Ow, Sz, p, b: 
Im) Ook liekerd (Ma, Nbk, b: In), 
liekeitien (Np) do; -5; -tien 
['Iikr/ ... rt/'lik!tin] 1. Iineaal As wij vroeger 
ondeugend weren in schoele, kregen wiy 
van meester eon tik mit de licker (Dfo), 
Daor moot de licker bi5 langes (Ow), Toe 
jong, i5 moe'n goezenmit et!iekertien snel 
rond laten draaien aan een touw, zodat er 
een snizend gelnid ontstaat (Db) 
licker II bw. 1. in nooit licker of.. net 
alsof, her schijnt beslist zo te zijn (Nbk), 
...as... id. (Nbk) 
liekerd z. licker I 
liekes z. !iekens 
liekese (El) de; -n I'likosI 1. hetz. als 
ge!iekese, z. ook aldaar rn) is mit eon 
!iekese trouwd met iemand van een 
soortgelijke maatschappelijke achtergrond 
of financiële positie 
lieketoeke z. toege!ieke 
lickeveule z. liekevule  

liekevule I (Ld, Nbk, Obk) Ook liekeveule 
(Spa, b) bw. [1ikafyla/ ... fA:l; aks. wisselt] 
1. eender, evenveel waard, in gelijke mate 
Et is mi5 zuver !iekcveule, as ik now hietc 
Haans of Jan... (b), Et is mij liekevule wat 
1k doe (Ld), We bruken et beide !iekeveule 
(Spa) 
liekevule II Ook liekeveule (Db, Dfo, 
Dhau, Ow, Spa, Sz); ook niet aaneen 
geschreven; onbep. telw. 1. evenveel 
A!lemao!e lickevu!e! (Spa), Dat zc 
vrouwluden krek !iekevu!e roebten geven 
wi!!en (.) (b) 
liekewel (App, Nbk, Np, Ow, bl) Ook 
liekwiels (Ow), liekwels (Ow) bw. 
[likawel; aks. wisseltJ'likwils/'likwjs] 1. 
niettemin, echter, tech (App, Nbk, Np, Ow, 
bl) 'k He d'r een hie!poos mit an de gang 
west, mar 4 bin d'r liekewel nag met mit 
k]aorkommen (bl), Iemoe'n iekowc!goed 
begriepen (..) (Nbk), Do zommer is !ang, 
mar et vorvee!t !iokewel (App), Liekowel 
hadde bij gister ok kommen kund her had 
net zo goed knnnen zijn dat... (Np), 'k Bin 
d'r veurige woke ok west, mar daorom kan 
'k d'r liekewel nag we! eon keor weer 
kommen, heur (bl), Liekwels is et 
van daege tocb nag mooi weer wooden 
(Ow), Liekwiels kan zoksje ok nag wel es 
mooi in do kraom to passe kommen (Ow), 
D 'r weren go en end die gongen !ieke we! 
naor do huusdokter ni. i.p.v. naar de 
tandarts (Nbk) 2. net  zo goed, eender 
(App, Nbk, bl) Et is mij !iekewe!, as ik 
now die of die bebbo (App), Dat moej' ok 
!iekewel nag even doen, naor die kaante 
kiekon (Nbk), Een koitnii is !iekewél een 
kof' (Nbk) 
liekhokkien (Dho) et; ...hokkies 1. 
lijkhuisje, tegenwoordig nog alleen dienst 
doend als baarhnisje 
liekhusien (Bdie, Bu, Dhan, Diz, Np, Obk, 
Op, Pe-Dbl, Ste, Nw) Ook liekehusien 
(Obk) et; ...husies ['Iik(o)... 1. baarhuisje, 
vroeger ook in de funktie van lijkhuisje: 
Hij staotin 'tliekbusien nI. het lijk of de 
baar (Np, Ste), De baore wodt in 't 
!iokbusien opburgon; in butengewone 
geva!!en ston et lick d'r ok in (Diz) 
liekinge (Ste) ['likx], in Hij is in de 
!iekinge kommen hij was nogal onstuimig 
en wild in z'n jeugd, maar her is later 
allemaal goed gekomen (Ste) 

-106- 



liekkiste - Iiekwiedercn 

liekkiste ['likisto] - lijkkist 
liekklecd z. liekklied 
lickkleren (Db) ['uk ... ] - lijkklederen 
liekideur (Bu, Ste) ['uk ... ] - lijkkleur Die 
keek zo slecht toe, hiy had gewoon can 
lickkleur(Bu, Ste) 
Iiekklied (Db, Ma, Np, Obk) Ook 
liekkteed (Bdie, Dho, Op, Spa, Sz) 
['likli:t/ ... kh:t] - lijkkleed: kleed over de 
lijkkist 
liekkoets z. liekkoetse 
Iiekkoetse (Dho, El, Nbk, Np, Obk, Spa, 
Ste) Ook liekkoets (Nbk, Np, Ow) 
['likuts(a)] - lijkkoets Do liekkoctsekwam 
d'rkrek an (Nbk) 
Iieklaekcn (Pe-Dbl, Ste) - lijklaken: kleed 
(zwart met wit of paars) over doodkist 
Iieklaene (s: Db) de ['1ik1:na] 1. Iijkweg 
(wseh.) 
liekieggen Ook geliekieggen (spor.) zw. 
ww.; overg.; legde liek, het lieklegd 
['1ikleg] 1. zodanig leggen dat het 
materiaal gelij kligt, dat het desbetreffende 
vlak gelegen is t.o.v. de omgeving Jo 
moe'n die tegels lickleggen (Nbk) 
Iiekliggen Ook geliekliggen (spor.) - 
gelijkliggen Die tegels hggen bier niet 
overal lick (Nbk) 
lieklocht (Diz, Obk, Op) - Iijklucht 
liekiopen Ook geliekiopen (spor.) - 
gelijklopen (onoverg.) Ethorloge lopt goad 
lick (Ow), Hi ]opt lange niet lick hij is 
niet goed bij zn hoofd (Wol), 10 ook Nis 
eon vremd means, mar zien breur M ]opt 
wol aorig liek is normaal (Op) 
liekmaeken Ook geliekmizeken (spor.) - 
gelijkmaken Do kouse van do laampe tijot, 
we moe'n at even liekmacken (Dho), can 
dobbe in at laand liekmaeken dempen en 
egaal maken (01-NI, Ow) 
liekmenner (Ma, Np) de; -s ['1...] 1. 
degene die de liekwaegen ment 
liekomme Ook geliekomme (Dhau) bw. 
[li'komo/go ... ] 1. met gelijkwaardigheid 
van hetgeen men uitwisselt, ruilt (vaak met 
de gedachte aan het op hetzelfde moment 
plaatsvinden), liekomme milan met 
gesloten beurzen, zonder dat er iets bij 
komt of af gaat (Diz, Ld, k: Ste), zo ook 
liekomme stik/cen id. (Nbk) 
liekop Ook geliekop (z. ook aldaar; Dfo, 
Dhau) [li'kop/go'likop], in lickop gaon 
even snel gaan, vorderen, (van twee of 

racer personen, dieren, planten) Wi)' gaon 
liekop mit bicteschoffelcn (Dhau), Die 
badrieders gaon mooi liekop (Ma), lickop 
lopen (Bu, Op): Soldaotcn wodt bard om 
liekop te bopen (Op), liekop warken (Bu), 
Hi)' wil mit do jongen liekop deben 
(01-NI), Die beide kiender gniicn liekop 
(Diz) 
liekrieder (Np) de; -s ['Iikridç] 1. koetsier 
op een lijkkoets Lickrieder op 'a koetse 
wa'k (Np) 
Iiekschouw z. lickscbouwing 
Iieksehouwen (Np, Ow) onbep. w. ['Iik 
skoMlp, ...skoMgfl] 1. een lijkschouwing 
verrichten 
licksehouwer (Db, Ld, Op) [ ... skDMr] - 
lijkschouwer 
Iiekschouwing (Nbk, Spa) Ook liekschouw 
(Sz) ['IikskDM(u])] - Iijksehouwing 
liekstaon Ook geliekstaon - gelijkstaan 
Iiekstaosie (Obk, Nbk, Ow, b: im) de; -s 
['liksto:asi] 1. Iijkstoet, vooral: die men in 
z'n verbeelding had gezien, als teken van 
een naderend sterfgevat (Ow): D'r is mi)' 
cexi liakstaosie verschenen (Ow) 
Iiekstellen (Nbk) Ook geiiekstellen - 
gelijkstellen Dat moej' gdiekstclben van 
hetzelfde belang achten (Nbk) 
liekverbraninge (1) ['likfobrfl:nuj(g)o, 

nogo] - lijkverbranding 
Iiekvienen (p) at. ww.; overg.; scheidb.; 
het liekvunnen ['likfin:] 1. de zaken eender 
vinden, met elkaar eens zijn Et wodt mi)' 
now slimmer nog, asjim at liekvienen (p) 
liekwaad (Sz) de; ...waden ['likwa:d] 1. 
lijkwade 
Iiekwaegen Ook liekwagen (WH) - lijk-
wagen, eerder ook in de vorm van een 
boerenwagen met zo mogelij k een zwart 
paard ervoor Vrogger leupen do buren: 
iene veur do liekwaegen en zesse (2 x 3) 
naost do waegen (Dfo), rammer op 'a 
lickwaegen gezegd van of tegen iemand 
die niet veel te doen heeft, kennelijk niet 
veel werk heeft (Ld) 
Iiekwagen z. liekwacgen 
Iiekwederen z. liekederen 
Iiekweg (Np, bo: Bu) de; -en ['likwox] 1. 
weg die men volgde voor een begrafenis 
Iiekwels z. lieke web 
Iiekwiedaosie (1) [likwi'do:osi] - liquidatie: 
vernietiging door moord 
Iiekwiederen z. liekedoren 
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liekwiels - Iicmlaogc 

Iiekwiels z. iiekowoi 
Iickwit (Bu) [likwtt; aks. wisselt] - lijkwit 
H15 woddo n/ct good, hi5 wodde hckwit 
(Bu) 
Iiekzelde (Np, Nt) bn.; prod. [likseldo; aks. 
wisselt] 1. eender, om hot even Ft is mi5 
1/eke/do (Np, Nt), z. ook netzoido 
Iiekzettcn (Bu, Nbk, Sz) Oak gelielczetten 
(Nbk) - gelijkzetten (van uurwerken) de 
k/ok/co /iokzettcn (Bu), Dam- kuf de k/ok/ce 
we] lick op zotten (Sz) 
Hem I [urn] - lijm (plakrniddel) Flak or 
mar oven vaastc mit 1/em (Ma), con tube 
11cm 
Hem II Ook leem (WH) [11:mJli:m] - loom 
D'r zit h/or eon protte 1/em in de grond 
(Diz), Ft Bern zit b/Y oons n/ct zo diope 
tamelijk dicht bij do opporvlakto (Obk), 
.zit bi5 oons boge id. Nbk), 1/cm greven 
vow-  do dole d.i. voor do vloor ervan (Ow, 
Obk), Die dde is van k/aore I/em, ? is zo 
had as eon spieker (Sz), Foniuzen in do 
stookhutte van muw-stion woddon opmot- 
sold mit I/cm, dat b/eel vu/c betcr zittcn as 
gewone metse/spocie (Ow), Van horn 
ma ekten we vroeger knikkors (Db, Nbk, 
Np), blaauw 1/cm donkor soort loom (Ma), 
vgi. vordor 11/5 ot leggen van cen gee/c 
liemen dc/c waor aj' goed op v/ego/dos/con 
konnen, mos een spec/aa/ soortc van 1/em 
bruulct wodden uut een hem/code, waor as 
dat 1/cm zat. Et natto 1/cm mos mit eon 
stamper - zoas zo die ok wel in do 
stookpot bruukten orn do voorcerappels 
fien to stampen - goed v/ak anstampt 
wooden (Np, Ow) 
iicmachtig I ['limaxtox] - lijmachtig 
Iicmachtig II (Nbk. Op) ['lt:m ... J - loom-
achtig Ft wacter srnaekt wat //cmachtig 
(Nbk) 
Iiembaand (Np, Nt) ['urn...] - hjrnband 
Liem ban en woddon om de appc/- en 
perebomon plakt em insokten to vangen 
(Np) 
Ijembaanke (Op) [li:m ... ] - loombank 
liembulte (Bu, Obk) do; -n ['li:m ... ] 1. 
hoop loom 
Ijembusse (01-Ni) do; -n; ...bussien 
['limbAsa] 1. lijmpot in do vorm van eon 
bus(je) 
liemdele (Wol) do; -n rtt:mdt:loJ 1. dccl, 
d.i. do hardo vloer van loom in do schuur, 
corder: dorsvloer van loom 

liemen I zw. ww.; ovorg.; liorndo, hot 
liomd ['hip:] 1. met lijm vastmakon et even 
an mekeer 1/omen (Nbk), We moc'n et 
oolde kaminenot weer in mokeer I/cm en 
(Ow), Ft oort/en is an Ft  koppien 1/cmd 
(Ow, Ma) 2. door to vloion, mooi to praton 
do vorhoudingon herstellen of nog betor 
makon We moën mar es oven wat 1/omen 
(Bu), in mit ionc 1/omen iomand proboron 
over to halon, te bopraten (Nbk) 
liemen II (Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np, 
Obk, Ow, Ste) bn.; attr. ['iI:xp:] I. van 
loom een from en knik/cor (Nbk), eon 1/amen 
boster (Nbk), een 1/omen v/oor in do dole 
(Dho, Nbk, Obk, Ste), vandaar We hadden 
con Hemon dc/c (Diz, El, Np, Ma), con 
gee/c liemon dc/c loggen (Ow) 
liemer (Nbk) do; -s; -tion ['hmç] 1. 
iemand die l/cmt (in beide bet.) 
liemerig (Dho, Ld, Np) ['li:morox, ...mpx] 
- leomaehtig Hemer%e grond (Np) 
liemficliere (Dfo) Ook lymJkliere (Nbk) 
do; -n; ...kliortien ['limf.../'hmf...] I. 
lymfklier 
liemfiesse do; -n; ...flession [limflcs] 1. 
(vaak vorkl.) fhos waarin lijm zit voor hot 
gobruik 
Iiemgrond (Db, Nbk, Np) - leomgrond 
Iiemholend (Nbk) ['li:mho:lnt] - loomhou-
dond (van grond) 
Iiemhoogte (01-Nl) do; -s, -n ['1...] 1. 
hoogte in hot land (met voel loom in do 
grond) 
Iiemhutte (Bu) do; -n ['I...] 1. hut dools 
van loom opgobouwd, vooral voor hot 
bewaron van aardappolon voor do winter 
liemig (vorspr.) ['li:mox] - loomachtig 
liom%o grond 
Iiemklemme (Bdio, Dfo, Ld, Op) ['lim ... ] 
- lijmklom 
Iiemklippe (Bdio, Np) do; -n; ...khippion 
['li:m ... ] 1. harde laag loom D'r zit eon 
Horn/cljppe in It laand (Np) 
Iiemklute do; -n; ...klution ['lT:m ... ] 1. 
kluit loom 
Iiemknecht (El, Po-Dbl) ['1...] - lijmknecht 
liemknikker (Diz) do; -s; -tion ['lT:m ... ] 1. 
lemon knikkor 
Iicmkoele Ook liemkule (Sz) ['li:mkula/ 
...kylQ] I. loomkuil 
Iiemkule z. horn/code 
Iiemkwaste (vorspr.) - lijmkwast 
Iiemlaoge Ook Ieenilaoge (Spa) ['lt:m.../ 
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Iiemnaod - liende 

'ii:m ... ] - leemlaag In do dole wodde eon 
niye 11cm/a ogo anbrocht (Wol), Eon 
liomlaoge in do grond is niet had mar 
warkt o zo slecht (Ld) 
liemnaod (1) ['limno:ot] - lijmnaad 
liempot de; -ten; -tien 'iimpot] 1. pot 
waarin lijm zit voor hot gebruik 
Iiemstaamper z. liemstarnpor 
Iiemstamper Ook liemstaamper (Wol) de; 
-s ['ii:m ... ] 1. stamper gebruikt bij hot 
maken van eon lemon vloer in do schuur 
van eon boerdorij 
Iiemstok (verspr.) ['lirnstok] - lijmstok, 
vgl. Do liomstok hongon ze in do 
poroboom (Wol), Winters zatton do 
schelvinken en bi5bieterties eon bult in 
o]zenbomon; can lange baniboestok, do 
']iemstok smeerdon ze dan op et dunne 
aende vol mit hem en hi5 kwam dan 
tusken do ta/c/con mit olzeproppen to staon. 
Do vogeltios kregcn dan do vleugeltios al 
gauw vol mit hem, vu/len dan op 'o grond 
of bleven an do stok hangen (Ow), Mit do 
liemstok warkon is now vorbeuden (Sz, 
Nt); ook in de volgende toepassing: 
Vroogor haddon ze eon liemstok an do 
zooldor hangen om do vliogen to vangon; 
die was van good 40 cm fingte on eon 
doursnee van good 5 cm. D'r was eon 
littion van eon Meg deusion kacbelpoets of 
schoopoots mit eon spiekortion onder 
spiokord, dan lekte ot hem dat an dat 
stokkion smoerd was, niet op do vloor; mit 
kokend waoter gout mom et stokkien 
schone, dan kwam d'r weer eon niye laogo 
Hem op (01-Ni, Ow) 
ljemstroke (Ow) do; -n; .strokien ['lim] 
1. lange, smalle strook plastic (plm. 40 
cm) met bep. kleefstof die in huis kwam to 
hangen (om vliegen to vangen) 
liemtange (verspr.) ['lim...] - lijmtang, 
sergeant 
Iiemte (Nw) ['lLmta] - leothte: gomis, 
hiaat D'r is con liomto va/en (Nw) 
lienitube (Nbk, Nt, 01-Nl) de; -n, -s; 
-gien ['limtybo] 1. tube lijm 
lien [11:n], in to lion: Wij hobbon die 
wiogo to lion geleend van eon ander (Dfo), 
to lien vraogen (Nbk), 1k bob dat to lien 
govon (Nbk), ook in in lien: 1k bob dat in 
lien (krogon) (Nbk, Nw), in lien govon 
(Nbk, Nw), verdor in 't Is vaeko op 'o lion 
het wordt vaak uitgeleond (Nbk) 

liende (verspr.) Ook hone (Nbk, Nw, p) 
do; -n; -gien ['lin(d)a] 1. lijn, touw, draad 
waariangs men een pad, (stuk) tuin, sloot 
etc. uitzot, eon pad afsteekt etc. (OS, Bu, 
Dho, Diz, Np, Nw, Ste), ook metseldraad 
(Ma, Np, Ow, Wol), Bij ot grOopen 
opmaeken baddon wi do liondo d'r bijom 
him rocbt to kriogon (Ld), con touwen 
liende (Bu), Hool do liondo d'r mar oven 
bij langos, dan wodt et mooi recbt (Dho, 
Np, Diz), We spannon can liende om do 
patties in do tuun recht to kriogon (Ma), 
even eon liondo trekken om do tuun recbt 
to kriogen (Bu), ...d'r biy langes trek/con 
(Ld), Wiy zetten bonen mit do lange liende 
(Ma), zo ook eon kotte en eon lange liende 
(Db) 2. lijn om mee vast to binden, aan 
vast te houden Biy 't beleren van eon jong 
poord had do boor him an do liende (Db), 
eon bond an eon kot liondegien (v), Om 
alle körven mit mekeor kun eon poor 
stevie lion don bonne bunnen woddon (bs: 
Dfo, Obk, Op. Ow); ook inzake eon vracht 
hooi op eon wagon (dan hetz. als hujliono, 
veur- on aacbterlionde, z. aidaar (Dfo, Diz, 
Ma, Nbk, Nw, Obk)), Vrooger kwammon 
d'r ok london over et voor buj op 'e 
waegen; vow-  eon kotto liende en aacbter 
eon langore liende (Bu), As et voer [nI. do 
vracht hooi] war brick hong, wodde 
ondorwegens do liende nog we] es an-
trokkon om to veurkommen dat et van do 
waegen vu] (Ma); ook: lijn met behulp 
waarvan do tiompaol wordt gotrokkon 
(zodat hot hooi bijeen wordt gesleept), 
hetz. als tiemlionde (Dfo, Ld, Ma, Np, 
Op), Biy et tiomen wodden lange london 
bruukt om et huf an do opper te trokkon 
(Op), Mit tiemon baf' drie lienden nodig 
(Np), Tiomen gong mit eon peerd vow- do 
liende (Ld), de Ivie lion do (Ow): do 
tiomhiendo aan do kant van hot zwoel waar 
hot paard niet hop en waaraan men 
enigszins moest trokken om het bij eon to 
slepen hooi niet teveel naar do zijde van 
hot paard to laten gaan (vaak gedaan door 
eon jongen), vgl. N. bong an de ]uie liendo 
(Ow), Jo moo'n do liende wat om et huj 
leggon (Obk), ook fig.: hot erop toeleggon 
om hot voor elkaar to krijgon (Nbk, Obk); 
verder ook hetz. als stattoliende, z. aldaar 
(Np) 3. washijn do was an do liende 
hangen, qr, maendag kuf' baost ovoral 
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Jiendeblad - lienement 

good an do Jiondo zion bangen (Op), 
Vroegor baddon we ok we] toy won Jionden 
Nbk), Dan kwam do Rondo slop to bangon 
on ot wasgood kwam op do grand to 
hangon (Ow), Do pottemenoo kan wol an 
do Jiondo, want d'r zit nj/cs moor in (Nw) 4. 
lijn waaraan eon sohip wordt voort- 
getrokken, jaaglijn (Db, Ld, Np, Nt, Obk, 
01-NI, Ow, Sz) Vroegor loupon do 
scb4oporsvrouw1udon in do lionde om 
scbiv to trek/con (Db, Nt, Np), Vroogor 
mosson... (Obk), Do scb4pors bongon in 
do Rondo om et schjv to trek/con (Ld), 
Vrooger Joupon dopoordon vow ot schijv in 
do Jiondo (Sz, 01-NI), zo ook Et poerd 
kwam in do Rondo (Your do sniidco) on dan 
sukicoido et vot(Ow) S. hetz. als bide, d.i. 
leidsel (Dho, Diz) 6. hetz. als liondeboom, 
bet. 1, z. aldaar (k: Ste) 
liendeblad (Bdie, Ld) et; ...blaedon; 
...blattien ['1...] 1. lindeblad 
liendebloeme (Obk) - iindebloem 
liendebloesem z. iiondobbossoni 
Iiendebloesemthee (Db) - lindebloesem-
thee 
liendeblossein (Bdie, Diz en oost.) Ook 
liendebloesem (Bdie, Db, Dho, Obk, Sz), 
liendeliluisem (01-NI), liendebluisel 
(01-Ni: verz.), lindebloesein (spor.) de; -5; 
-pien, -tien (oost.) ['1...] 1. (ook verz.) 
bloesem van de lindeboom 
Ijendebluisel z. liendeblossem 
tiendebluisem z. Jiendebiossem 
liendeboom Ook lieneboom (fp, k: Ste), 
linde (spor.) do; ...bomen; -pien 
['linthbô:nv"lino ... / ... ] 1. lindeboom 2. 
weesboom (Db) de iiondoboom op 'e 
hujwaogon (Db) 3. hetz. als iiondopaoi 
(Nt), z. aidaar 
liendeboomboolt z. iiondohooit 
Hendedraod de (bet. 1), et (bet. 2); -en; 
...draotien [l ... ] 1. do draad waaruit eon 
waslijn bestaat 2. (stofn.) draad bestomd of 
gesehikt voor eon waslijn 
liendehoolt (verspr.) Ookiiendeboozniioolt 
(Np, Obk), liendehout (WU), lindehoolt 
(spor.) ['I...] - lindehout 
liendehoolten (Nbk) - lindohouten 
liendehout z. ibondohoolt 
Jicndchunnig z. Jiondehunning 
liendehunning (bs: Dfo, Op) Ook 
liendehunnig (bs: Dfo, Obk, Ow) de ['I...] 
1. honing van do bloem van de lindeboom 

Iiendeknieper (spor.) ['1...] - knijper (voor 
eon waslijn) 
liendelaenc (Op) - lindelaan 
liendepaol (Bu, Db, Nbk, Np, Sz) Ook 
lienepaol(Nbk) do; -en ['lindo..Jlino ... } I. 
elk der lange palen waartussen eon waslijn 
is gespannen Aj' oon ]bamnio in do 
iiendepaoi siaon, kuj' daor et touw dour 
trek/con (Db) 
lienderak z. iinnenra/c 
lienderd (ho: Bu) ['lT:ndçt], in op 'e 
Jiondord mooton oen exemplaar van jets 
moeten lenen dat men zelf niet heeft (ho: 
Bu) 
liendespander (Db, El, Op, Ow, Wol) Ook 
liendespanner (Bdie, Ow, Spa) do; -s; 
-tien ['lindospandr] 1. soort katrolletje 
(vaak in ovale beugel) waarop hot eind van 
eon waslijn is gewonden on dat men, om 
do lijn strakker to krijgon, met een 
schroevedraaier rond kan draaion tot de 
lijn voldoondo opgespannen is en waarna 
het zich blokkeert; met eon draad aan één 
der palen van do waslijn bevostigd Op ion 
aende van do Jiondo zit dan aided eon 
liendespanner; mit oon taangion moot do 
blonde dan war opspand wooden, do 
spander rondoriyon on dan biokkeren (Ow) 
2. stounpaaltje tegen elk der beido palen 
aan hot eind van eon waslijn (zodat do 
palen niet in do richting van hot midden 
worden gotrokken) (El, Ow) 
liendespanner z. iiendespandor 
liendestok Ook lienestok (Nbk) do; -ken 
['lindostok/'lino ... J I. losse stok die men ter 
ondersteuning onder hot midden van eon 
waslijn steokt 
liendetouw et; -on; -gion ['l ... ] 1. touw 
waaruit eon waslijn bostaat 2. hop. touw 
als ondordool van hot gohoel van touwon 
met bohuip waarvan men hooi bijeon deed 
slepon door eon paard (Bu), vgl. Et touw 
dat de tiemer vaasteboion moot is ot 
hondotouw, et rondo touw om do oppers 
bonne is do tiom, iaetorbaj'de tiempaoi d'r 
bi5 (Bu) 3. (stofn.) touw bestemd of 
goschikt voor eon waslijn 
Liene (Nbk) do; -s, -n; -gion ['lin} 1. 
vrouwennaam 2. (niet met hoofdlottor) z. 
liende 
lieneboom z. iiondoboom 
flenenient (Np) de [lino'msnt] I. hop. 
middol togon rugpijn, spit e.d. (vaak op 
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eon wollen dock gedaan, bij de kieren in 
op do rug) We doden lionomont d'r op (Np) 
lienen Ook lenen (Spa, Sz) zw. ww.; 
overg.; liende, hot liond ['1L4:/'1i:v:] 1. aan 
iemand, een instelling e.d. lenen Kuf' me 
nog war centen lien en? (Pe-Dbl, Diz) 2. in 
loon ontvangen, lenen van Mien buurvrouw 
mag graeg bij mij lionen (Db) 3. in him 
lienon vow gesohikt zijn voor (spor.) * 
Lien en is net as eon poppa die in do 
paickedookpist, eerst is or lok/cor waarm on 
dan vies koold (Nt) 
lienepaol z. liendepao/ 
liener ['li:njJ - loner 
lienerspas (spor.) - lonerspas 
Jienestok z. Jiendestok 
lieneulie (Bu, Dfo, Nbk) ['linA:liJ - Iijnolie 
Van v/as kqj' Jienculie trek/con, wat 
vroeger biy do varver te koop was, on, de 
vane to verdunnon 4Db) 
liengeld (Nw) et ['li:gclt] 1. gold dat men 
van of aan iemand bent 
lienheer (I) ['lt:n ... } - leonheer 
lienies (Dfo) ['linis], in de verb. 20-
lienios, 25-lienios'. bep. oude maatoenheid 
ter uitdrukking van do grootte van hot deel 
van hot lampoglas dat in do eigenlijke 
(petroleum)lamp pastto, vandaar ook Dat 
gong Jionios (Dfo) 
lienig (vorspr.) ['linox] - lonig: veer- 
krachtig, zich soepel bewogend (van 
personon, dieron) Waarrnb/oodpeerden bin 
lionigor nI. in vorgobijking met 
koudbloedpaarden (Nbk), Die vent is zo 
lienik as eon tjjgor (Op) 
lienighied (Nbk) de ['1...] 1. bonigheid (van 
personen) Et is ion on al /ionikbied mit die 
vent, die k/a utert zo et dak op (Nbk) 
liening do; -s, -on; lieninkien ['lt:nuj] 1. 
hot to loon geven weerdovo/le veurwaxpen 
NY een basnic van Honing bolionen (Op) 2. 
hot lenen van iemand, van eon bank enz. 
eon honing (oJ7s/uten (Nbk), ...angaon 
(Nbk), ...oflossen 3. hot to lenen of 
goleende bedrag Hoe'n grote Honing bej' 
dan nog? (Nbk) 
lienkoeke do; -n ['bT:ijkuko] 1. (vaak vorz.) 
lijnlcoek We geven do koonen /ienkoeken 
(Wol), Mien heit voerde vroeger k/aoro 
hionkooke an et vet, want d'r was aanders 
ni/cs (Nt) 
Iienkoekemael (Db, Obk) et ['1...] 1. hotz. 
als lienmaeh, z. aldaar Af'  vrooger piano in 

do inond badden, gong it at war mit 
hienkookemael pappon (Db), zwul/orie 
pappen mit /ienkoelcemael (Obk) 
lienkoekpap (Dhau, Nbk) do; g.  my.; 
-pien ['1...] 1. papQo) nit lijnkoek, gobruikt 
bijv. tegon kiespijn on zwerondo plekken 
op do huid Mit koezepiono bruuidon ze mit 
/ionkookpap togen et beufd (Nbk), Mit 
lienkookpap woddo war/ct om b. v. 
zwd/dori5o tegon to gaon (Nbk) 
lienmacl Ook lienmeel (WH, Nt) ['li:me:b/ 
...mt:l] - lijnmeel Et lionmae/ doden zo 
vroeger in eon emmor mit waeter on dan 
bereurden ze ot totdat at slobber woddo; 
dam voerden ze et an It yea op (Wol), 
Lienm eel woddo vroeger slobber van 
maakt on ok van die dikko ba//on (Spa), 
Lionmach bruuicten ze vroegor wo/ to 
bobangp/alckon (Dho) 
lienmacipappien Ook lienappien (Db) et; 
...pappios ['li:me:lpapinl'li:m ... ] 1. papje 
van lijnmeol Af eon zwel/o badden, dan 
woddo daor eon waaim lionrnae/pappion op 
/egd (Dfo), Biy pieno in do mond wodde 
vroeger wel eon /ionpappien togen do 
wange daon (Db) 
Iienniaelslobber (Bu, Obk) do; -5; -tion 
['li:mc:lslobç] 1. (vaak verki.) bop. voor 
voor do kooion, bostaande uit eon mengsel 
van voorab lijnmeol on water 
liennian (I) ['lT:man] - leonman 
lienmeel z. lionmaeh 
lienpappien z. lionmaolpappion 
lientien z. /jfn 
Iientworm z. /intworn, 
lienvergoeding (spor.) ['lT:f...} - loon-
vergoeding 
lienwoord (spor.) ['lT:w...J - leonwoord 
lienzaod (Db, Nbk, Obk) ['lI:sD:ot] - 
lijnzaad Lienzaod bruuion dedon ze we/, ot 
diend4 or zotto wit, dan huh/on ze et d'r 
tegonan, b. v. zwd/dori5e (Nbk) 
Rep Ook liepe (Dfo, El, Nbk, Ow, Ste, 
Wol), leep (WH, Nt) bn., bw.; -or, -at 
['Ii:p(o)]/lt:p} 1. gewiekst, slim, soms ook: 
bijna gemeen, haast doortrapt Hij was con 
/iop kore/tion (01-NI), Eon vossion is ok 
hop (Nbk), Do strouper was do oppasser to 
Hop of (b, Obk), Hijisgohaaido/iop(Np), 
Dat is hop bedocbt (Np),  (zelfst.) D'r wodt 
nog a/ as van oons zegd, dat wi [ni. do 
Stollingworvers] niet van do /iopsten 
binnondat we niet zo slim zijn (b), Dat hot 
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bij oven Jeep bokoken (Spa), Hope strokon 
(Dho), HIy is inc flop zat ik vertrouw hem 
niet (Ste), 't Is con liopegatflkker't is bep. 
geen voorname broeder (Nbk), Hij was zo 

MY was tie duvol to slim of(Ld), Wat 
eon Hope rotte een slimme rat (Iett.), ook: 
wat een gehaaide, doortrapte vent (Bdie), 
eon Hope sufferd iemand geheel zonder 
verstand (Nw), zo Hop as oon rotto (Bdie, 
Spa, Dho), ...as eon vos (Nbk, Ma, Nt, Op, 
Ow), Th3 is zo hop as Liepertion (Np), 
(bijv. van een hondje of ook wel van eon 
gladjanus:) zo Hen(e) as ten incense (Ste) 
Hope z. Hep 
liepen (OS, Diz, Np, O!-N!, Op, Wol, bI, 
p) Ook lippen (WS, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; liepte, het liept ['!ipip, 'li:... 
(Obk)/'hpxp] 1. huilen, vooral: zachtjes 
huilen MY hot d'r ommo Hept (Np, Nbk), 
Lip mar niet langor, zo zoor bej' Jo niet 
daon (01-N!), Hoof Jo toch stifle to Hepon 
(Nbk), Hoof now mar es op te fiopen 
(Wol), Stao daor niet zo to Jiepen, Jet 
(Dhau), Dat fciend Joup aaftiod to hopon 
(Pc- Db!) 
liepenbek (Nbk) do; -ken; ...bekkien ['!iprp 
bek] 1. iemand die voortdurend huilt Da's 
ok een oofdo lieponbek (Nbk), Lioponbok, 
hoof ft toch stifle! (Nbk) 
leper z. fioperd II 
lieperd I (Bdie, Nw, 01-NI, Wol en oost.) 
Ook leperd (Nt, Pe-Db!, WH) de; -s; 
liepertien ['!i:pt/'1t:pçtJ 1. (vooral van 
mannen) iemand die erg gewiekst is, soms 
ook: die bijna gemeen is Zkzafjo vertoffon 
dat et eon Hepordis (Nbk, Np, Nw), Dat is 
con oofdo Hepord, die wet porcios hoe M 
d'r mit an moot om wat kfaor to fcriogen 
(Obk), 't Is oon liepord op glad ies een 
haaibaai, eon slim, !eep iemand (Nbk, Ow), 
HIy is zo hop as Liopertion (Np) 2. haas 
(01-N!) * (tegen iemand die handig heeft 
gedaan, goochem is of dat van zichze!f 
denkt:) As Lioportien dood is, moug io 
Liopertion wozon (s: Wol; Np), ...zuf io... 
(Np), As Liepertion doodgaot, dan zul i 
Jiopertien wodden (bo: Nw; Obk, Ow), As 
Lop ertion dood is dan zub ie Leportion 
woddon, mar d'r bin nog zouvonvoortij 
your Jo (Sz), Jo hobbon Lieportien Zion 
kfompon an (bo: Nw), Jo bebbon twee 
soorten gatlilckers, dommon on loperds, 
mar do loston bin goon boston (Sz) 

hieperd II (El, Nbk) Ook Lieper (Nbk), 
lipperd (Dho, 01-N1), upper (Np) de; -s; 
!iepertien [!i:pç(t)/'ltpç(t)] 1. (vooral van 
kinderen) iemand die voortdurend huilt, 
jankt Wat oon oofdo hiopord! (Nbk) 
lieperig (Nbk) bn., bw.; -er, -at [!i(:)pcax, 
...porox] 1. (van ogen) betraand als gevo!g 
van huilen Die hot zofle Heporigo ogen 
(Nbk) 
hiephied (Nbk) de; ...heden ['li:phit] 1. het 
Hop, gewiekst, doortrapt zijn Do hiephied 
stra oft him nut do ogen (Nbk) 
hiepighied (El, Nbk, Nt, Obk) Ook 
lepigiieid (spor. west.), voor -heid z. -hied 
de; ...heden ['li:paxhitl!t:pax ... ] 1. het 
gewiekst, slim zijn Mit zion fiepighiod 
reddo hiY dat weer op (El), Die mooio 
bobofte van him was Hopighiod, omfow d'r 
bij to kriogen (Obk) 2. eon gewiekste zet 
(Nbk) Th hot soms van die Hopigbodon, 
hoof him in do gaton (Nbk) 
Iiepkont (Db) de; -en; -ien ['lipkont] 1. 
iemand die voortdurend huilt, jankt Wat 
bi5' toob eon oofdo Hopkont (Db) 
liepogen (Bdie) my. ['!i:p ... J 1. ogen met 
rode randen Dat is iono mit hepogon 
(Bdie) 
Her (Op, Ow, Sz) de; -en [li:n] 1. k!ap 
(die men uitdee!t) AJ' now niet ophofon, 
dan faief' eon Her an do bassens (Sz), 

dan za'kfo oon bosto Her vorkopon (Op), 
AJ'niotgauw stifle binnen, za'kfo eon 11cr 
om do oron goven (Ow) 2. z. Hero 
hierdri'jer z. Horedrior 
Here Ook her (in bep. verb.: Op, Wol) de; 
-n; !iertien ['!i:or(o)] I. elk der als Her 
bekend staande muziekinstrumenten de for 
in do wilgen hangon (Op, Wol), ...an do 
wifgon hangon (Dhau), 't Lopt as eon Hem 
Et wark wif good vlotton, et fopt as eon 
fore (Db), We hobbon not eon bazar 
buffon, et ]cup as eon fiero (Sz), Do 
grô'smosiono fopt as eon fioro now 1k 'm 
smoord bebbo (Db), 't Gant as... (Nw), 
branon as eon bioro fbI, in hoge mate (Dho, 
Nbk, Np, Nw, Obk, 01-N!, Pe-DbI, Ste, 
Wol): Do faampo braant as eon here (Bdie) 
2. bep. hijswerktuig, windas opHoron mit 
oonfioro(Bdie), Dekounstmestopotschij, 
kwarn mit oon Horo on 'o waogen (Nbk), 
Dat bowwo oven mit eon Here daon (Bu), 
In do meufe kwammon de zakken an do 
Here (Ste), to oon veonmesione ging do 
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liereboom - lieste 

stikke vol vene mit do here omboge (Nt) 3. 
lange, dunne persoon (Dfo, Np, Spa), in 
eon lange here * Jan mit do here on Trien 
drij om tekstregel nit een oud liedje; het 
overige is niet meer bekend (Dfo, Bu), zo 
ook (nog bekend van bep. inwoners van 
Noordwoohde die het zongen, langs do 
huizen gaand:) Jan mit do Bert on Trien 
mit do trom/Jan hot eon bochol en Trio,, 
die is krom (Bu, Pe-Dbl, Ste) 
liereboom (Ste, b: In) de; ...bomen 
['1i:rob6:m] 1. lange magere vrouw, in eon 
lange hiereboom (b: In) 2. benaming voor 
de middelvinger (Ste), in *(kindenijmpje, 
op de vingers van een hand:) 
Pinicien/Goolden rinkien/Lange hiercboom/ 
Do potshikker/De huge/c,, ikker (Ste) 
Iieredri'jer (Db, Nbk, Sz) Ook lierdrier 
(bet. 1: Np) de; -5; -tien ['I ... ] 1. iemand 
die een her (bep. hijswerktuig) bedient, ni. 
door eraan to draaien (Db, Nbk, Np) Do 
keunstmest op et schip kwani mit eon Bore 
op 'e waegen; do hieredrier ston dan an do 
Acre to drien (Nbk) 2. liereman: here-
draaier (Sz) 
liereman (Wol) de; -non; -negien ['1...] 1. 
liereman: lieredraaier Do liereman is in 't 
dozy,! (Wol) 
lieren (Np) zw. ww.; overg.; hierde, hot 
herd ['li:0ri7J 1. hijsen (met een bep. 
hijswerktuig: de her) We liorden vroeger 
do keunstmest wit et scbi), (Np) 
Iiesbaand (Op, Wol) de; ...banen ['lizb...] 
1. breukband (voor eon liesbreuk) 
liesbrcuk z. hiosbreuko 
liesbreuke (Db, Nbk, Np, Pe-Dbl, Sz) Ook 
liesincuic (Bu, Nbk, Spa, Wol), 
lieskehreuke(Pe- DbI)['lizbrA:k(a)/'liskQ...] 
- Iiesbreuk 
Liesien (bet. 1 :Dfo, bet. 2: Nbk, fp) de; 
Liesies [hisin] 1. vrouwennaam: Liesje 
(Dfo) 2. (met kleine letter) in vhijtighiesien 
vhijtig hiesje (Nbk, fp) * Liesien, Liosien 
bommehgat/Het vannaacht do vrier had 
(Dfo) 
Iiesje (Bu), in vlj/t.(g BesJe 
lieske Ook teethe (01-NI, Sz) do; -n; 
lieskien ['lisko, ook 'hi:sko (Nbk)/'luska] 1. 
lies: phooi tussen onderhijf on bovenbeen 
€ He 't in do lies/ce 'k heb pijn in de lies 

(Nbk), 1k bob piene in do lies/ce id. (Ma), 
Et stiktme zo in do hake (Pe-DbI), Et wil 
nog weh es your/common dat meensken eon 

breulco in do hieske kriegen (Obk), MY hot 
eon bulte in do lies/ce (Spa) 
lieskebreuke z. hiesbreuke 
Iieskeontstcking (01-NI) - hiesontsteking 
Iieslecrze do; -n, ook -ns (Nbk) (verspr.) 
[his ... ] 1. lieslaars 
liest (Db, Diz, Nbk, Np, Obk) Ook leest 
(verspr.), leeste (Obk, Spa, Sz), list (Nbk) 
de; -en ['hist/'ht:st()/hist] 1. schoenheest Do 
schoemaokor bad mien schoenen even op 'e 
hiest had (Db, Wol, Np), ...maekt do 
schoenen op 'e Best (Nw, Diz), Hij was 
naor Zion Most scboondhij deed, was zoals 
hij geboren was: niet overdreven, gemaakt 
enz. (Nw), do huud op 'e Best bebben 
onmatig gegeten hebben (Np), zo ook et 
hiof op 'ehiosthebbenid. (Nbk, Np), other 
op 'e leest(e) zetten zeer veel eten (Db, 
Obk, Sz), HzJ moot do maege op 'e list 
bebben nI. om die groter to maken, zoveel 
eet hij (Nbk), (als aansporing om zich bij 
het eten to matigen:) Et hiefboeftniot op 'e 
best! (Dho) 2. z. bieste, hiest(e) * Scboe-
maeker bool Jo bijje boost (Ow, Pe-ObI), 
... bhiefbij... (Dhau, Diz, 01-NI, Op, Sz) 
Hest(e) Ook liefst(e) (thans gebruikelijker); 
de vormen met -e indien et voorafgaat; 
bw.: overtreffende trap van graeg I/geeni 
(bet. 1) en van lief II in diverse bet. 
['1i:st(o)/'1i:fst()] 1. hot meest graag Wat 
woJ' mit Sunder/chaos et hiest(e) bebben? 
(Nbk), (verb.) Wat woJ'op 'n hiofsten?het 
hiefst (Nbk) 2. erg graag 1k wol host 
thuusbhieven in plaets van naor schoebo 
(Nbk), Dat wok Best niet (Nbk) 3. (all. 
zelfst., dus door et voorafgegaan) hot 
meest lief aandoend, het meest vriendehijk 
(z. ook onder BenT) Dat maegien lachte et 
foist van ahbomaobe (Nbk) 
liestanvoerder (spor.) Ook listanvoerder 
(spor.) - hijstaanvoerder Wi7 bin host- 
anvoerder mit oonze club (Nbk), As d'r 
douk weer stemmen is, wie is dan aenbilc 
oonze fiesta,, voerder? (Nbk) 
lieste Ook host, lisle (Diz, El, Nbk, Np), 
list (Dho, Db, Diz, El, Nbk, Np, Obk) de; 
-n; liesien ['hist(o)/hst(o)] 1. hijst om een 
schihderij, foto e.d. Ut zit eon host omme 
(Bu), Dat schilderij zit in eon mooie hieste 
(Nt), eon hate om oenpetret(Edie) 2. hijst 
van een schoorsteenmantel (OS, verspr. 
WS) We badden vroeger eon mooie host 
om do scbostienmaanteb zitten (Dhau), Do 
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lieste moot varfd woddcn (Dho) 3. 
geordende reeks namen of andere aandui-
dingen onder elkaar (evt. met nadere 
specifikaties) eon fiesta mitnacmcn (Bdie), 
ccii haste van StelJingwarvcr woorden 
(Nbk), ccii licstc (op)macken (Nbk), Ze 
stonnon ok op 'c hiesto (01-NI), op 'c 
zwattc haste (I), Do kionder in do ecrstc 
Hasse kricgcn ccii schrcvcn hiest in plak 
van ciefersd.i. als schoo!rapport (Db), Die 
baddo eon gocie hieste op zion examen 
cijfer!ijst (Wol), mit do lieste lop en 
ko!Iekteren waarbij de mensen hun naam 
op een namenlijst plaatsen of doen 
plaatsen, met daaraehter het te geven 
bedrag: Vow- It Rooic Knius ]open zc mit 
ccii host (Ld), Ze leupon wit do hieste op 
'c streek your Swjdcrldaos (Nbk), vandaar 
Ze kommen wit do lieste bihanges (El, 
Np), WiDen Jim ok op 'e lieste (Nbk) en 
D'r wodt good op 'e Haste tekend (Dho, 
Diz) 4. verkiezingslijst, ook: de partij van 
de desbetreffende lijst N staot nict moor 
op 'e host van die pertij hij is Ia ok a! 
Lange lid of (Nbk), Stem (op) Host 1 (Nbk) 
Hester de; -s; -tien ['lis4] 1. (z. ook 
khiestor) lij ster Do ]jesters kommen bi5 do 
ccrbcien (Ld), Vroegcr gingen zo do 
hicsters strikkcn, dat mag now met mecr 
(Pe-Dbl), As do Hester zo zungt, komt d'r 
rcgen (Obk), zwatte Hester mere!, brune 
hester grote lijster (Db, Dhau, 01-N!), zo 
ook grauwe Hester id. (Dfo, El, Nbk, Ow, 
Sz, Wol), en grote Hester id. (Bdie, Db, 
01-NI), dubbole ]jester kramsvoge! (Dfo), 
bonte hàtcrgrote lijster (Bdie, Db, Dhau, 
Diz, E!, Ma, Np, Obk, Op, Ste, Sz), grote 
bontc ]jester Id. (Ld, Np), kleunc bonto 
]jester zanglijster (Ld, Np), gricze Hester 
zang!ijster (Op), Dat maegicn was zo Hcbt, 

was not con hiostortion (Pe-Db!), Button 
as ccii Hester vro!ijk en uitbundig f!uiten 
(Ste), zo ook zungen as eon Hester (verspr., 
b) 2. merel (Bdie) 3. (verkl.) tenger meisje 
of vrouw (Dho, El, Ld) Dat is mar zoc'n 
Hestertien (Dho), Aj'ze mit do boide banon 
ow vatton konn on, was It con Hestertien 
(Ld) 
Iiesterbeie Ook liesterbesse (verspr.; wsch. 
jonge aanpassing door het Ned.), lies: erbes 
(Dfo, Dhau; id.) de; -n; ...bessien 
['listrbsjo/ ... bcs(a)} 1. Iijsterbesseboom 2. 
bes van de !ijsterbesseboom Dchicstorbcion 

bin al mooi rood (Pe-Dbl), Vroegor 
woddon Hcstcrbeion zocht on drougd om 
bij do haast do ]jesters d'r mit to vangen 
(Obk), do schatHostor, die gaastcn gaot op 
'a Hcstcrbcien (Obk) 
liesterbeleboom (Nbk, Spa, Sz) Ook 
liesterboom (El) de; ...bomen; -pien ['1...] 
I. lijsterbesseboom 
hiesterbeiehoult (Bu, Nbk, Nw) et ['I...] i. 
hout van de !ijsterbes 
Iiesterbes(se) z. hiosterboic 
hiesterbeugel (Np) - lijsterboog Eon 
hicstorbeugch woddo van pcordchaor maekt 
(Np) 
hiesterboom z. liostcrboieboom 
hiesterei (Nbk, Np) et; -er; -gien ['1...] 1. 
ei van een lijster 
liestertlapper (Db) de; -s; -tien 
['IistçuIap] 1. iemand die met behu!p van 
netten !ijsters vangt 
liesternust - Iijsternest 
liesterstrik - !ijsterstrik Vroogor woddon 
d'r hiesterstrihchcen in do boom ophongon 
(Wol), As do bicstermit etkoppien dow-do 
hussa van do hiesterstrik ging en van do 
boien pikken zol, trok do strik dicbto (Sz), 
Eon hicstorstnk wodde maokt van do stat 
van con Friese ruin ofhingst ('t mocb met 
van can merric wozen) (Obk), 
Liestorstrikkcn zctton mag nict mcor 
(Dhau, Ma, 01-N!) 
Iiesterstrikken (El, Ld, Np) zw. ww.; 
onoverg.; onbep. w. en het !iesterstrikt 
['!istrstrtkj]J 1. Iijsters vangen met de 
lijsterstrik Liesterstrikken doon zc now 
gelokkig niot mcor (El) 
hiestertrek (spor.) - lijstertrek 
hiestervangen (Nbk, Obk) onbep. w. ['I...] 
1. vangen van lijsters 
hiestervere de; -n; ...veertien ['1...] 1. veer 
van een lijster 
hiestervanger (Obk) de; -s ['! ... } 1. iemand 
die !ijsters vangt Do hiestervanger vangt 
oerst do schathicstors, dan do 
gccbvbeugebtics on dan do roodvbcugchties 
(Obk) 
hiesttrekker Ook listtrekker (spor.) 

- lijsttrekker 
hiestverbiening (spor.) Ook listverbiening 
(spor.) - lijstverbinding 
hiestwaark z. Hcstwaxk 
liestwark Ook liestwaark (Bdie) ['list...] - 
Iijstwerk: lijst(en) van een schilderij, een 
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voorwerp enz. D'r zit eon moo] liestwark 
om dat scbilden (Wol), D'r zit mooi 
lies!wait om do deuren ( Np), Et liestwark 
van do tilberie was hiel mooi (Ow) 
liet z. lied 
Iieticn z. onder lied 
lietiesbundel (Dfo, Ow) de; -s; -tien ['1...] 
1. boek met liedjes 
lietiesmaeker (Bdie, Dfo) de; -s [l...} 1. 
iemand die liedjes maakt 
Iietieswieze (Bdie, Obk) de; -n; ...wiesien 
['1...] 1. wijs van een liedje 
lietieszanger Ook lietiestinger (Diz) - 
liedjeszanger: iemand die liedjes zingt 
lietieszinger z. lietiesza.nger 
Ileuw Z. lecuw 
lievelseershesien z. lieveitheersbesion 
lievelao (El, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, Spa, 
Sz) Ook hover/go (Bdie, Bu, Dho, Diz, 
Nbk, Np, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa), hieverlee 
(Db, Dfo, Dhau, Diz, Ld, Nt, Obk, 01-NI, 
Wol) ['li:walo:, ...va ... / ... wç, ...vç ... / ... lu}, in 
zo lievelao zo langzamerhand, van 
lieverlee (Bu, Dfo, Nbk, Np, Obk, Op,  Ow, 
Spa, Sz): Zo lievelao komt at wel Haar, 
ook in van lieve(r)lao id. (Bu, Dfo, Dhau, 
Dho, Diz, El, Nbk, Nt, 01-NI, Pe-DbI, 
Spa, Wol, Sz): Et woordoboek komt van 
flevelao toch klaor (Nbk), Van lie verlao 
wodde dat minder (Edie), Van lievelao is 
ze wat opknapt (El) 
lieveling de; -en; ...Iinkien ['li)wo1uj, 
... vo ... J 1. iemand die men zeer liefheeft 
0th, mien lieveling! (Nbk), N. was zien 
lieveling degene die hij zeer liefhad (Nbk), 
ook: gunsteling, bevoorrechte persoon 
lievelings- - lievelings-, in enkele sst. van 
het type lievelingsboek, llevelingseten; ze 
zijn in dit woordenboek niet onder een 
eigen lemma opgenomen 
Iievenheersbesien (Diz, Ma, Nbk, Obk, 
Spa) Ook hieveheershesien (verspr. OS, 
Bu, Np, Nt, 01-NI, Op, Sz) 
[li)brp'(h)t:o(ç)zbt:sin/1i(:)wo...h..., 

- Iieveheersbeestje 
liever bw.; vergrotende trap van lie!' II, en 
van graeg/geern ['li:wç, ...vçJ 1. aardiger, 
hartelijker De lena dee nog liever as do are 
(Nbk) 2. bij voorkeur L. hoolt at hover in 
t kainmenet nI. het geld (b), 1k had niks 

Beyer wild as votgaon, mar we mossen d'r 
year 't fesoen nog eon posien blieven 
(Nbk), Laot bini d'rmar henna gaon, hij 

hover as ;kfre! (Nbk), (..) ± leave baost 
dat hij 't hover alhienij dot (b), Hoe langer 
as do koenen buten bhie von kunnen, des te 
Bever as de boeren at bebbon (v) 
lieverd de; -s; lievertien ['li:wTt, ...vrt]  1. 
(vaak verkl., vooral aanspreekvorm tegen 
een kind) beminde persoon Ocb mien 
hieverd (Ma), Och mien lievertien, hoe 
loopt dat of? (Wol), Kom mar mien 
hievertien (Wol, Diz) 2. (vaak ironiseh; 
yank verkl.) beminnelijk iemand, ook 
gezegd van een mooie plant of een lief 
dier Ocb wat 'n lievertien gezegd bijv. van 
een mooi plantje of een lieve poes (Nbk), 
Dat kleine maegien is tocb zoe 'n lievertien 
(Bu, Db, Obk), Ft is glen lieverd! hij is 
vaak dwars, lastig enz. (Nbk), Ze bin eon 
mooie hieverd! met name gezegd tegen 
iemand die de spreker een poets heeft 
gebakken (Ow) of die jets anders uit-
haalde: Jow bin eon mooi hievortien om zo 
do dikste appel d'r uut te pakken (Op), 
(vaak in verkl.:) Da's ok glen lievertien 
niet bep. een lieverdje, hij haalt nogal eens 
vervelende dingen uit (Dho, Nbk, Np), 
Now, da's aanders niet zoe'n hievertien id. 
(Dho, Spa, Bu), zo ook Da'sgien lievertien 
om mit blote banen an to pakJcen (Dfo), 
Bin allemaol gien lieverties (Ld) 
Iievertao z. lievelao 
lieverlee z. lievelao 
Jievevrouwebedstro (spot.) [Ii:wo 
frDMobatstro.  .... li:vo ... ] - Iievevrouwe-
bedstro 
lievig (13u, Nbk, Ow) bn.; -er, -at ['Ii:wax, 
...vx] 1. (van personen) met een dik lijf 
(Bu, Ow) Die is zo flevz! (Bu) 2. lief, 
aardig doend (Nbk) Th)' zal wel argens op 
vut wezen, hi is mij to hievig (Nbk) 
lievighied (Nbk) de ['li:wxhit, ...v ... ] 1. 
liefheid, het aardig, vriendelijk zijn; vooral 
in ongunstige zin, vgl. Hij dot wel aorii, 
mar et is lange niet allemaole lievjghiod 
mit die man, oe heden nee! (Nbk) 
liezen z. koekoeksbrood 
liflaf (Bdie, Nt, Pe-Dbl) de ['liflaf] 1. eten 
dat niet veel voorstelt, liflaf Dat eten was 
die dag nib, It was allemaole 1itJaf 
(Pe-ObI) 
liflaffien Ook hiflappien (Ow) et; .. .laffies 
['l.../...lapin] 1. liflafje, eten dat niet veel 
voorstelt Mit 'teten van vroegerkreej'wat 
meer inslag as mit die litlatl7es tegen worig 
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(01-Ni) 
liflappien z. liflauITen 
lift de; -en ['lift] 1. lift (in een gebouw) 
Do lift gong Jack ombogens (Nbk), in de 
Jilt stappon, uut do lift.. 2. de 
mogelijkheid, gelegenbeid om gratis met 
iemand mee te rijden (in diens auto, wagen 
e.d.) 11/7 krccg eon lift naor Borkoop 
(Nbk) 3. in in do lift zitten steeds beter 
gaan; doordat het een trend wordt, meet en 
meet wordt verkocht enz. (spor.) 
liften ['lift4] - liften Zo stonnon to Jiften 
bij do ofslag naor Wolvoge (Nbk), HI) is 
Jiftende naor Brussol gaon (Nbk) 
lifter ['ii.ftr] - lifter 
liftkoker (spor.) - iiftkoker 
liftoge (Spa, Woi) et; -n ['lift...] 1. Ins van 
leer die met een riem op versehiillende 
hoogten aan het paardetuig kan worden 
gezet 
lighaankc (spor.) - iigbank 
ligbad - ligbad 
ligbox (Db, Nbk, 01-NI) ['Ityboks] - 
ligbox, ligboxenstal 
ligboxenstal z. ligboxestal 
ligbuxestal (Nbk) Ook lighoxenstal (Nbk, 
Spa), ligboxstal (Mun, j) ['utybokso 
stal/ ... sij ... I ... ] - ligboxenstal 
lighoxstal z. J%boxestal 
liggen Ook leggen (Mun, Sz) st. ww.; 
onoverg.; het legen ['utgj]/'lsgpJ I. in een 
liggende bonding of stand zijn Thy Jolt 
even op bare (Bu, Nbk), In de veerte Jag 
d'r can prachtik schio on 'a zee (Nbk), 'k 
Lig d'r al in ik hg al in bed (Nbk), Doe 
hc'k we! con are op 'o baanic Jegon te 
slaopen (Nit), ..Jijgen slaopen (Sz), Ic 
hobben cit hole naacbt liggen to boesten 
(Woi), Do bigios Jzgen bi5 de oolde ni. 
voor het zogen (Nbk, Pe-Dbi), evt. ook: te 
siapen (Nbk), zo ook Dc bigios hgon an 
de totte ni. voor het zogen (Ld, Nbk), ...an 
do motte id. (Dho, Np, Nt), waarnaast Die 
bigge ligt d'r of niet meet aan een speen 
(Bdie), Fey pinko moot kalvon on 't hjt 
nict good on 't kan d'r zo nooit of d.i. het 
kalf in de baarmoeder U) Scbaopen vrcten 
meer as zo liggen (Obk), Wij liggen in cit 
zunne to bakken (Spa), Wij gaon d'r bi 
liggen (Op. Pe-Dbl, Ma), d.i. ook: we gaan 
slapen (Pe-Dbl), 't Ligt d'r reor bij wat 
ligt e.e.a. hier slordig, onverzorgd (Nbk), 
fig.: 'tLigt d'r mal henna in do weroldwat 

zijn er rare, ellendige toestanden op de 
wereid (Np), It Liit d'r wel wat dikko op 
dat is nogai sterk, overdreven uitgedrukt 
(Nbk, Pe-DbI, b), zo ook 'tLigtd'rthkko 
op dathijliogthet is overduideiijk (Dhau, 
Mun, Obk), (sehertsend) Gao dr mar even 
bij liggen ga maar even zitten, piof maar 
neer (Nbk, Np, 01-NI, Op, Wol), zo ook 
Gao mar argens liggen, fe/ga maar ergens 
zitten (Nbk), Thy Jit d'r mar wat benne 
ligt suffig, ligt voortdurend stil (Nbk), 1k 
wol d'r dood (nog) niet liggen ik zou daar, 
in die plaats absoiuut niet willlen wonen 
(App, Nbk, Np), bowusteloos liggen, Dat 
schaop Jag in onmacht (Nbk, Spa), op 'a 
Joer liggen, D'r lag haost eon halve meter 
snij (Nbk), Ze hebben d'r kroem your 
logan een grote inspanning voor moeten 
leveren, vaak: waarbij ze al hun geld opzij 
iegden en aan eigen plezier niet toe-
kwamen (b, 01-Ni, Nbk), Pinkeweiders 
beudon hour Jaand vaeke an om to weidon 
mitliggend veed.i. de eigenaar mocht zulk 
vee 's nachts niet op zn eigen stal zetten 
teneinde zelf de mest te verkrijgen (Ow), It 

Zaod ligt de halmen van het koren liggen 
plat op de grond, als gevoig van regen, 
harde wind (Ma), Dear cia rogon is do 
rogge bielondal liggen gaon (Diz, Nbk), De 
haever lag zo, 't was iono borre (El), Dc 
brogge ligt d'r of is open, d.i. van een 
draaibrug, evt. ook gezegd van een brug 
die in zn geheei van z'n eigenlijke piaats 
is genomen, met name ter reparatie (verspr. 
OS, Bdie, Np, 0p, Ow), 'kZag eon gulden 
leggen (Sz), Enkele moonson kurt niks zion 
liggen , ze willen alles mitien kopon 
(01-Ni), T. bet do kielaf weer leggen your 
twee nije turfbokkon klaariiggen, rd. om  
verder mee te bouwen (Sz), (..) dat d'r 
now oen zulveron dak op de plaetse was 
kommen te liggen dat de boerderij met een 
hypotheek bezwaard was (b),fe argons wat 
an gelegen liggen laoten zich ergens om 
bekommeren, zich het lot van iemand of 
icts aantrekken, zich ergens in positieve 
zin mee iniaten (Db, Dhau, El, Mun, Nbk, 
Np, Obk, Spa): Die meensken Jaoton hour 
nargons wat an gelogen hggen (Np), AfJo 
d'r niks an gelogen liggen Jaoten, dat kan 
ok niot (Nbk), 1k laoto nib an burn 
gelogen hgen ik trek me niks van hem 
aan, ik bemoei me niet met hem (Bdie), z. 
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ook onder galegen 2. in bed, op een bank 
e.d. liggen (om to slapen, te rusten, rust te 
houden) Een hod ooldere meensken gaon 
middags even liggen (Obk), Vroagar 
mossen do mcenskcn as ze tb.c. baddan, 
soms tiaden liggen (Obk), Ze her at dik to 
paiken, ze moot helemaole leggen hat bed 
houden en plat blijven liggen (Sz), Aj'daes 
drok warkt bebban, wij' aovcns wel liggen 
(Dfo), op starven Jiggen, Hij llgt vacka bij 
dat wiefslaapt vaak bij die vrouw (en niet 
bij zn eigen) (Dhau) 3. ziek zijn on daarbij 
in bed blijven Hi/ zicht d2 fang niet good 
tint, as or zo dear gaot komt fili nag to 
figgen (Nbk), Th3 moat zo vacka figgen 
(Ow), Thy I/gE al tiedan (b, Ma), Hzmoet 
-es waken liggen (Np) 4. begraven zijn 
Thi ligt in Qosterwoolde op It karlthof 
(Nbk) 5. zich bevinden, gelegen zijn, zich 
ophouden op een bep. plaats, on evt.: zich 
in con bep. toestand bevinden L/gt 
Schoterziel aenlik nag in Stallingwarf? 
(Nbk), Et was zo diezig dat wij konnen 
De Langclille n/at zion liggen (Mun), Dc 
iesbaene lgt op can lij plakkian (v), Dc 
Maoden ligan vein- Blauwbof wit (Wol), 
Daor hjt glen cfektriscbe Ia/ding (Nbk), 
Dat laand left d'r mooi henna (Dhau), de 
Iecgtan tussen tic/c rond Iigcnde akkers 
(Np), Et laand fikt  an altars, d hjgen 
s/epgruppen dear is in akkers verdeeld 
(Np), Do mearste boeren hebben et 
huJfaand bly de Lendc of or Jcenaal liggen 
(Obk), Zion hand lilt  naost mienes (Nbk), 
vandaar 2Yen laand flgt an mlones grenst 
aan het mijne (Dhau, Op, Ow, Ld), Dat 
laand lijt Ivy oonzen an naast bet onze 
(Nw), Dat laand lag die boer aoril 
geunstiwas gunstig gelegen voor die boor 
(Dfo), Et lijt d'r ow huas en In buys n/at 
naor banne ow vofk te kr/egen (Obk), Wat 
ding moat now meer f/eden as eon 
puthaokc, die a/tied year wear on wiend 
felt (Ow), Dc reuzef figt onder do ribbon 
(Np), flat figt nicE in zien aord (Np), Hoof 
Jim e/gan taef in are, die zo nao an 't batte 
lilt die je elgen en dierbaar is (ba), Dat 
figt we] eon betien vein- de baand (b), (mit 
lane) ovarboop hgen (Dho, Nbk), Mar 
now bit do zaeke si eon batian sanders 
(Nbk, s: Obk), Subsidie vein- kufivur f/gt 
n/ct overaf f/eke makkelik (Nbk), H figt 
now ion keer op can minne naanje heeft 

con slechte naam, ze hebben niet bep. eon 
hoge dunk van H. (b), Ft felt figt d'r 
(Nbk), in 'tgeheurfiggen (Ld, Nbk, Np), J. 
began zo kwaanskwias over 
zegaunermeziak tcpraotcn en vrcug an A. 
hoe dat ok al wear zowat fag op 'a v/ac/a 
(0, Daor JigtJa kaans (Nbk), Et fag eerst 
in do bedoel/ng dat we naor 0. zollan (v), 
Dat f/gt me hoge zit me hoog (verspr. OS, 
Np), Dat lag 'in n/at fekkcr, bij mos dr 
over pra oten zat hem niet lekker (Dfo), Dat 
l/gt miy wel zo goad is me beter naar de 
zin, vind ik geschikter (Nbk, b), Dat /igt 
me we] naor It tin het is mij 10 we! good 
(Np), ook lett.: als bet op die manier !igt, 
is hat goad (Np), jane finks figgan Iaotcn, 
Dc bonen liggen war zwaor op 'a macge 
(Dho) 6. in liggen bebban hebben liggen 
(van land, materiaal etc., oak wel inzake 
bep. vee) Waor beJ' jaw hand f/ggen? 
(Nbk), Haj'nog con roDe stiekaldraod vaur 
me figen? (Nbk), my bat can kfobbe van 
eon varkan in or bokka f/ggen (Op), Do 
manluden zullen wel bliede wezen mit dit 
moo/c weer, ze babben zovufe grös dade 
f%gannl. gemaaid (flu), Hiy bat can protte 
bijgcn ligen (Nbk), We bebben con 
mooie toom bigan bij do matte fijgan 
(Dfo) 7. hebben liggen (van land), in verb. 
als f4ggen an, vgl. my lilt tegen mi5 an 
mit It laand zijn land grenst aan land dat 
van mij is (flu, Dfo, Dho, Diz, Ma, Spa), 
.mit zien faand tegen at arT van de 

buunvan an (Diz, El, Np, Obk), Zie fijgan 
daor mit ? laand an (Dho), zo ook We 
lxgen wit 't faand naost mekere (Db, Ld, 
Nbk, Sz, Dho), .. tegen mekeer (Ma, Nbk), 
...an mekacre (fidie, Wol), my lilt  mit et 
laand naost Jow (Ow, Pa- Dbl), HzJ left 
naostmljheeft land naast bet mijne (Np), 
...an rn/f id. (Np)  S. bij iemand op visite 
zijn, over de vloer zijn, vertoeven (fidie, 
01-NI en verspr. oost.) Die [cm/f/c lilt  eon 
hoop biyznckcar(Nbk, Ow), Die meensken 
Jiggen aiticd bif mekeer (Obk), H/f lil 
a)tied bif de buren (fidie), lane die et 
thaus n/ct vienen kan, f/gt aftied b/f eon 
sander (Ma, Nbk, Ow), Ic kurt ok n/ct 
aftied b/f de dokter liggen naar de dokter 
gaan voor flu weer dli en dan weer dat 
(Nbk) 9. niet gebruiken, niet ten uitvoer 
brengen, nict benutten Laot dat mar moo/ 
figgan, misschien kurt we at over eon Jaor 
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we] bruken (Nbk), Ic kun ft bu us wax-k niet 
zomar ligen Jaoten, et moetfa deurgaon 
(Nbk), D'r Jigtgenoeg wark op dat terrein, 
Jaot ze dat mar doen gaon (Nbk), 1k he 
mien pette argens liggen Jaoten, mar 1k 
weet niet Wa ore (Nbk), B15 raomen ha bly 
werken, mar dan hjt et d'r weer, dan doet 
hi)' d'r weer niks an (Nbk, Spa) 10. (van 
de wind) in: Jiggen gaon rustig worden: 
Wat ten storm! 1k wol wei dat de wiend es 
ccii keer hjgen gong (Nbk) 11. (van 
soldaten, legereenheden) verblijven As 
soldaot had hi)' a] ten posien in 
Amsterdam Jegen Q)  12. in d'r uut liggen 
niet langer in een groep opgenomen zijn, 
niet langer tot een groep gerekend worden 
doordat men impopul air is geworden As ze 
dat van me beuren, 1% ik d'r uut (Nbk) 13. 
in liggen an to wijten zijn aan Et hjt an 
mien buunnan, dat die reed zo min is 
(Nbk), An miy zal It niet liggen ik zal er 
mijn uiterste best voor doen, voor mijn 
bijdrage, inzet sta ik in (Nbk), Is et bier 
now go koold, of lilt  or an miy? voel 1k 
het alleen maar (en ligt bet dus aan mu) 
(Nbk) 14. in Dat ligt miy [him, hew- enz.] 
niet/welis (niet) mijn stiji, gewoonte, heeft 
(niet) mijn voorkeur: Zoe'n gevuhgedicbt 
Jilt me niet (Nbk), Op die meniere mit 
mekeer ommegaon Jigt me niet (Nbk), Die 
meensken liggen mekeer we] kunnen good 
met elkaar opsehieten (Nbk), waartegen-
over flat peer Jijt mekaander niet (Dfo) 
iS. een bep. gevoel geven wanneer men 
er(op) ligt flit bedde iigt no/Ilk (Nbk), 
Zomar no or straand liggen, hgt niet aided 
lieke iekker (Nbk), Et ligt iekker in de 
dunen (Nbk) 16. belast zijn met een 
kontraktuele verplichting e.d. flat buus Jeit 
arfpacbt op (Np), Dr lilt  schouw op 'e 
sioden(Np) 17. bezig zijn, aanhoudend lets 
doen (vaak: terwijl dat als vervelend wordt 
ervaren) De kachel Iigt mooi te gloeien 
brandt zonder viammen (Spa), Die jongen 
liggen net zo lange omme to donderen tot 
ze ruzie kriegen (Obk), HI)' ligt aided over 
dingen to zew-en die al lange veurbi)' 
binnen (Bdie, Bu, Dfo), Hi bet wel vaeker 
Jegen to janken (Nbk), Jow moe'n niet 
a/tied go liggen tejammeren, want zo mm 
bebben je et toch niet? (Op), Je moeten 
niet go liggen krimmeneren (Wol), -te 
krimmeneren id. (Dhau, Nbk, Np), Dat 

kiend lit wat tejeuzelen to kiagen, zeuren 
(Np), .te kreunen id. (Np), Ligniet aided 
zo te klieren (Ow), .. te donderjacgen (Nt), 
Hi)' /it a/tied to sjeipsiikken to vleien 
(Nbk), Loop es wat an, lij niet zo te 
suiselen loop niet to talmen (Wol), Hi)' bet 
de hiele middag In de tuzin legen to vrotten 
heeft de hele middag erg hard gewerkt in 
de min (Np, Nbk) 
ligger Ook logger (Sz, bet. 4: Ste) de; -5; 
-tien ['ltgç/'lsg} 1. iemand die ligt 2. 
(inzake vee) dier met opeenhoping van 
vocht in één der gewrichten (of met ander 
ongemak) en dat daardoor komt te liggen 
(Db, Dhau) In zoe'n gevaf wodt or een 
Jigger (Dhau) 3. vochtgezwel aan de poot 
van een koe (OS. Bu, Np) of van een 
paard (01-NI), ook: in de flank van een 
paard (Nbk); z. ook onder legger, bet. 6 As 
ten koe een Jigger bet, dan her hi)' ten 
dikke pote balfweg or bien, bi)' de hakke 
(Bu), Eon Jiger zit an de hakke of kni)'e 
van de koepote (Ow), Die koe bet ten 
dikke Jigger an de kni)'e (El, Dfo), ...eon  
beste Jigger an de poten (Ld), flat peerd 
bet ten ligger [bep. vochtgezwelj an de 
yang (Nbk) 4. draagbalk, met name van 
een brug, ook vloerligger e.d., ook 
liggende balk anderszins: met name in een 
gebouw, bijv. elk der ronde balken in een 
ouderwetse stal met stro of plaggen erop 
(Ow); elk der zware dwarsbalken die 
stijlen in een schuur verbinden (Op), 
liggende steunbalk in een schuur waar het 
dak op rust (Diz), ook dwarsbalk die twee 
stijlen van een klokkestoel verbindt (bs) 
D'r Jag ten zwa ore ligger onder die brogge 
(Obk), Daor zit ten goeic Jigger onder 
(Spa), Dc /igers daor wo'n de 
broggeplaankcn no /egd (Dho), De boel 
begint dew- to zakken, d'r moot een Jigger 
bi)' onder (El), Dc /igers onder de vloer 
moe'n neudil  verni)'d wodden (Db), Eon 
dreegbalke over or bient in de schure is ok 
ten Jigger (Dhau), Die ligger in de schure 
is verrnoegd (Ow, Diz) 
Iiggeri'je Ook leggeri'je (Sz) de [hgç'tjo 
I...]!. bet liggen Wi)' sJeupen vannacht in 
de koestal op stro, now, dat was me ten 
rare /eggeri3e (Sz) 2. het bed, de bedden 
met dekens etc. waarop men zal gaan 
slapen, (mogelijke) slaapplaats(en) Ikmoet 
dc /iggeri5e nog in odder maeken (Ow), 1k 
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bob do iiaeriye  your mekeer (Ow), Waor 
hobben Jim do !iggerije, ondor of boven? 
(Bu, Obk), Dat buus is year aen groto 
huusboiing to klein, d'r is to min ruumto 
your iigorie (Op), We bobber, Jiggorio 
op 'c zooidor (Np) 3. de benodigdheden 
voor een slaapplaats (Nbk) D'r moot wet 
Jigoric konimen (Nbk) 
liggerig bn.; -or, -st ['1tgax] 1. geneigd 
tot liggen (vooral: doordat men zich niet 
good voelt, lusteloos is, kenneiijk ziek gaat 
worden; ook van dieren) (verspr.) Jk bin zo 
iiggorig, ik gao even liggen (Nbk), Do 
ooido baos wodtaJsmarJiggerier(Oi-Nl), 
Die koc is hggeri (Bdie, Ma, Ow, Spa), 
Dat scbaop... (Nt) 2. hetz. als iogcrig (Bu, 
Db, Dhau, Dho, Ld), z. aidaar 
ligging Ook liggbtge (Obk), legging (Sz) 
de; -s [ltguJ/'ltgflgQ/'le ... } 1. het liggen, do 
wijze van liggen togon de!iggunge[nl. van 
het gras] in mi7en (Obk) 2. hot gelegen 
zijn Do Jigging van dat laand is miy to 
ongeriefelik, oers wok et we! bebben 
(Obk), Die pleotso [boerderijJ hot eon 
mooie Jigging (01-Ni) 3. wegligging van 
met name eon auto (Nbk, Wol) Die auto 
hot eon gooio Jigging (Wol) 4. slaapplaats 
(Sz) Now friegik we! slaopers, mar ikbcb 
do Egging nog niot kiaor (Sz 
Iigginge Z. Jigging 
Iigkaste z. Jegkaasto 
ligplak (spor.) - ligplaats 
Jigstoel - ligstoel 
Ilguster (Nbk, fp) Ook leguster (fp),  Ic-
gister (k) [1i'gAst/1o..i ... gs ... ] 1. liguster 
Iigusterhede (Nbk) Ook legusterhege (Pe-
Dbl) [li'g ... /lo'g ... ] - ligusterheg 
Iig'weide (spor.) - ligweide 
Iijfz. lief  
lijiner (Spa) - lijmer, flikflooier (hetz. als 
homer, bet. 1) 
lijmker (Nbk) do; -s; -tien [ ... kç] 1. 
lijmerd 
Iijn Ook lientien (bet. 10: Dho, Np) de; 
-en; -tion ['ljnPhintin] 1. verbinding 
tussen twee punten: die men ni. als een 
streep opvat of die als zodanig zichtbaar is 
of wordt gemaakt een roobto fiji, eon Ain 
op pepier zetton (El), _over or pepier 
trokkon (Nbk), Wi moebten vroegor niet 
dour of ondor do Jijn schriovon ni. de op 
hot papier gednikte lijn waarop men moot 
schrijven (Obk), Eon v!iogniosionokan oen 

moofe recbtc 4/n trokkon boge in do Jocht 
(Spa) 2. zijlijn e.d.: als deel van een 
uitgezet of afgetekend void waarop men 
een sport of spei speelt Op 't korThalvoid 
maeken zo Jijnon Haar (Wol), Bij iodere 
wodstriod staon d'r oen protte moonsken an 
do !ijii langs de zijlijn (Op), Do bahie Jag 
Jack op 'o JiJn, dat bi5 was vat (Nbk) 3. 
groef in het gezicht of op do hand (Nbk) 4. 
omtrek, kontouren, ook: van hot lichaam, 
in in groto JiJnon in grote Jijnon angevon 
(Nbk), Dat was zien verbaeh in groto Jijnen 
(Nbk), an do (slazike) Jijn doon, om do/Jo 
fiji daenken, Jo Jijn in do gaton bolon id. 
(Nbk) S. nj, reeks personen of zaken op 
posities van een al dan niet denkbeeldige, 
veelal rechte streep Do paoltios stomien 
aliomaoio mooi op op ione Jijn (Nbk), ...in 
ionorochtoiijn (Nbk), (van bep. zaken:) op 
ion'o) 4/n ste/Jon gelijkstellen (Nbk), (in 
do gezondheidszorg:) do eorsto 4/n (spor.), 
(bij bep. sport:) op iono lffn (spor.) en do 
twiodo Jijn (spor.) 6. weg waanlangs jots 
zich ontwikkelt Hoc Joupon do JiJnon van 
do goscbiodonis in Jim omgoving zo 
ongeveer? (Nbk), Daor zit (biehemaolo) 
gion lffn in geen logische ontwikkoling, 
goon verband (Dho, Nbk), - ..niks gien /U' 
in (El), Hoe gaot at, kuj' war lijii in Jo 
warkkriogon?(Nbk), debadde fiji (spor), 
do zaacbto fiji, (1), Jo moo'n wel ion (e) hjn 
trokkon ieder gelijk bohandelen, t.a.v. elk 
op dezelfde wijze konsekwont zijn (Nbk), 
Et Jigt in dezohdo I& fig.: j  moot hot op 
dozolfdo wijze opvatten, hot is op dozolfde 
manjer to begnijpon (Np), Dat Jilt  in do 
lffn kan vorwacht worden (Nbk), ...van do 
vorwaacbtings id. (Nbk), op iono zion Jffn 
zitten op iemands lijn zitten, on ion lffn 
zitten (mit (J) or net zo over denkon, 
dezolfde strategie willon volgon e.d. 7. in 
(spor.) do mannoliko 4/n, do vrouwefiko 
lijn (d.i. inzake do bloedvorwantschap) 8. 
buslijn, tramlijn o4.; ook: hot des-
botreffende vervoermiddel zeif Jo konnon 
mit do tram naor Stienwiok, d'r Joup eon 
!j/n van OostorwooJde naor Stion wiok on 
die gong ok over Else (Nbk), MY gaot mit 
liJn 25 naor Anon (Ow) 9. tele-
foonverbinding, telefoondraad iono an do 
hj/n bobbon, ...kriogen, icno oven an doliJn 
bolos,, N is an do fiji, Do JiJn is bozot ni. 
do binnenlijn: zodat men niet doorverbon- 
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den kan worden, oak inzake de buitenlijn: 
ni. doordat er al een ander is die vanuit 
dezelfde telefooninstallatie de buitenlijn 
benut (Ow), Do hjn was ovorbelast er 
traden storingen op doordat teveel mensen 
in dezelfde periade belden (Ow) 10. in 
iene an et Jijntien ho/on, ook .. ./icntion... 
(Dho, Np) 
Iijnbus (spar.) - lijnbus 
Iijndicnst - lijndienst Die vracbtrieders uut 
Wofvoge baddon eon /ijndienst no 
Grunningen (Db) 
Iijncn zw. ww.; onoverg.; lijnde, hat Iijnd 
['1jx):] 1. aan de lijn doen Dan moef' 
/,ãjon, aj' vi on en daj' to dEc/ce binnent 
(Nbk) 2. liniëren (Obk) Biy et lijnen in et 
vene bruuJcten ac eon turfkra bber (Obk) 
Iijnenspul (1) - lijnenspel 
Iijnig (Dfo) ['WjnoxJ - goad van ledematen 
(van een koe) (Dfo) 
lijureclit I (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. 
lijnreoht Dat bej'goed daon, die p/aanke is 
Jijnrecbt wooden (Nbk) 
lijnrecht II (Nbk) bw. - !ijnrecht (fig.), 
diametraal Hij gong d'r /ijnrecht tegonin 
(Nbk), Dat staot d'r weer hjnrecbt 
tegonovor (Nbk) 
Iijnstoring (verspr.) - lijnstoring 
Iijntekenen (spot.) - lijntekenen 
Iijntckening (spar.) - Iijntekening 
Iijntiestrekker de; -s ['Ijntistrekr] 1. 
iemand die lijnen, strepen trekt 2. iemand 
die wegmarkeringen aanbrengt, met name 
in de vorm van lijnen langs en tussen de 
rijstroken (Dhau) Die /ijntiestrekker zette 
mooie strepen op 'o weg (Dhau) 
Iijntrekkcn (Dfo, Ma, Np, Ow) - 
Iijntrekken, met opzet niet hard werken 
Hiy dot ni/cs as Jijntrekkon hij is een 
lanterfanter (Np) 
Iijntrckker (ZW, Ld, Np, Obk, Ow) de; 
-s; -tien {'1jntrek] 1. degene in een 
verband van werkenden die zich 
nauwelijks inspant Drzit eon /ijntrekkerin 
do ploeg (Pe-Dbl, Bdie), Aj' eon gocie 
war/cot bebben, kan die gien hjntrekker bi5 
'in bebben, dan is bij aong gosjocbten 
(Ste) 2. (schertsend) iemand die wegen van 
bep. markeringen vaorziet: met name witte 
lijnen langs rijstroken (Obk) 
Iijnverbiening (spar.) - lijnverbinding 
lijnvliegtuug (spar.) - Iijntoestel 
Iijnwarker - lijnwerker Do machinist en 

do /ijn war/cot warken bij et spoor (Nbk) 
His (verspr.) Oak lijse (Bdie, Dim) de; 
Iijzen; -ien [Isjs()] 1. lange, slappe 
meisjespap, veelal in eon /ange /ijs id. 
(Bdie, Ma, Nw, Np, Sz), oak /j./sjo 
boome/gat (Ma), Heft maekto we] eon /ijs 
vow oons, mit eon hoofton kop; et 
ondoraonde was van fappospu/ (Dfo), Et 
ma egien spou/do mit eon /ffsion (Wa!), 
(schertsend tegen een zeurderige, !ijzige 
vrauw of een dita meisje:) Now, /ijsien 
(Nbk), oak Nowjo, /zjs!(Nbk) 2. lang, dun 
vrouwspersaan (Dhau, Diz, Nbk, Nw, Np, 
Nt, 01-NI) Da's ok eon fango fijs (Diz, 
Nbk, Nw, 01-NI) 
Iijse Z. Iijs 
Iijsepoppc z. /ijspoppo 
Iijsje z. ander Ajs 
lijspoppe (El, Pe-DbI) Oak lijsepoppe 
(Db, Obk) ['!eis() ... J - pappelijs 
lijzig (Dho, Nbk) - lijzig: saai, zeurderig 
(van persanen, de wijze van spreken) War 
is die toch Jijz% (Nbk), Die kan .zo Ajzig 
praoten (Nbk) 
uk de; -ken; -kien [Uk] 1. (vaak verk!.) 
beweging met de tang over iets (Bu, Nbk) 
Do bond gafmi5 eon /ikkion (Bu) 2. (vaak 
verki.) in meerdere of mindere mate 
vlaeibare staf, kleine haeveelheid of restje 
eten Ma 'k es oven pruvon, goofme mar eon 
fikkien (Bdie, Diz), Eon gewone pan/cook 
mit eon fEc stroop d'r over fus ik nog ot 
/iefste (Op), Mack ovenpies die panne feeg, 
d'r zit nog eon /ikkien in (Ma, Obk), Noem 
nog eon /ikkien! (Nbk), D'r staot nog eon 
ft brij in do ke/der (Op), Dat /ikkion is 
your do bond dat restje eten (Dfo), I/c heb 
nog eon /ik overbullon (Dho), Goof dat 
k/oino /ifckien mar an do katto (Diz), I/c wi/ 
nog we/ eon klein fikkien bebbon (01-N!), 
Die waegon moot ok noudig eon /ikkien 
varvo bebben (Np, Dhau), Jo boovon d'r 
mar eon f//c vow to goven weinig geld 
(01-NI), Hij hot d'rgion li/c vorstaand van 
geen Iar (Dfo), eon li/c out de panne flinke 
berisping, flinke sneer (verspr.): Die /creog 
me daor eon It uut do panne, bij was d'r 
snou van (Obk), Th3 gaf 'm daor eon li/c 
uut do panne ...! (Sz), za oak Hij hot hour 
eon ft aacbtemao geven id. (Dhau) 3. 
flinke kiap, 6k die flunk aankamt (Db, 
Dhau, Dho, Diz, El, Ld, Nbk, Nt, 01-NI, 
Op, Wa!) I/c bob 'm eon gooie li/c vorkocbt 
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Iik-an-'t-vessien - hulk 

(Diz, Dhau), Zak je eon Ilk an de kop 
geven? (Wol), MY bet 'm ccii Bk am de 
aren geven (El), ...an 't oar geven (Ld), 
ccii Ilk am de attn kriegcn (Db) 4. nor, 
bajes (flu) Die zit in de Ilk (Bu) 5. in ilk 
opstokkrlegcnlik op stuk krijgen, zo ook 
lene ilk op stokgeven iemand Ilk op stuk 
geven (Nbk) on Acne Ilk am stok geven id. 
(Nbk) 6. in de Ilk be/then an lak hebben 
aan (ni. aan iemand of jets), een hekel 
hebben aan, or de gek mee hebben (flu, 
Db, El, Ld, 01-NI, Spa, Sz) 1k beb de ilk 
anjow(Sz, flu, Db), Laat eon anderetmar 
opknappen, ik bob d de ilk an (Spa, Sz), 
ook: 1k hob or genoeg van, goof or de brui 
aan (Dfo), ook in 1k bc/the lit an ham heb 
lak aan hem (k: Ste) 
hik-an-'t-vessicn z. Jfk-me- 't- vessien 
hik-me-'t-vessicn (verspr.) Oak lik-mi'j-
't-vessien (Dhau, Dho, Diz, Ma, Obk, Op, 
Spa), li/c-an- 't-vessien (Dfo, 01-NI) ['Uk 
motfesin! ... ..likan ... ], in van bk-me- 't-
vessicn van Iikmevestje, van nul en goner 
waarde: eon boor van bk-me- '1'- vessien 
(Db), Dat is at lene van Jfk-me- 't- vessien 
in het bijzonder: iemand op wie je niet 
kunt vertrouwen (Nbk), It Is wark van 
Jik-mc-'t-vessien (bi), zo oak Dat spitten 
van die man is hk-mij- 't- vessien, die Ivan 
meet borer omme (Obk), Dat is me 
bk-an- 't- vessien (01-NI) 
hik-mi'j-'t-vessieu z. lit-me- 't- vessien 
hikdoorn z. Jiekdaarn 
likeur - likeur 
lik.eurflessc (spar.) .- likeurfies 
likeurglassicn (Ste) - likeurglaasje 
likeurtien (spor.) et; likeurties [1i'k.vctin] 
1. likeurtje 
likkebaorden (Bu, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; likkebaordde, het Iikkebaord 
['hkbo:3td1} 1. likkebaarden As je war 
Jekker taciickt, icuj' wel beginnen to 
!ikkebaordcn (Bu) 
hikken ['likjj] - Iikken (met de tong: over, 
aan of tegen jets, oak: met de tong tot zich 
nemen; voor velen is shkken gewoner) 
Hannen meugen je gracg even hkken 
(Obk), Do katte Likt him de paties liki z'n 
pootj es (Dfo), Hij zat ickicer an de Uska  to 
liflen (Diz, Ma), Dc kiender iiflen de 
suicer nut et kappien (Wol), mit de tonge 
am de mend iikken (Dfo), (gezegd 
wanneer men or genoeg van had en 

vertrok:) Lit me do Ieerze! (Nw), Hi5 Bkt 
con betien am do raand van or hod henne 
heeft weinig trek zo to zien, eel traag (Ld, 
Dfo), zo ook Toe scblct as war op, ic zitten 
d'r mar wat ommetac to likken (El), Die 
Iikt d'r ommetoe as ecn katte am de biete 
briY eet erg traag (flu), Die jangen die 
Jikken en sIikken aitied snoepen voort-
durend (Np) 
ijksteen z. iikstien 
hiksticn Oak lilcsteen (WH) - liksteen 
(voor her vee) Do meerste boeren hebben 
wel con iikstien vent et vee in et Jaand 
(Ow), D'r hang ccii Jikstien an do paai 
(Ma) 
lii z. triliebille 
hilkerd z. Jillikerd 
Illicit (Nbk) zw. ww.; onpers.; hide, hot 
hid ['hUn] 1. trillen van de buiteniucht door 
do warmte Kick es over or veld, et Jilt d'r 
over (Nbk) 
hihlerig (01-14I) bn.; -or, -st ['hilnrox, 
'1tix] 1. iiliend (van eon bewegende woke 
massa) 'tZag d'r aorig Jillerig ant (01-NI) 
1110k bn., bw.; -er, -st ['Itlak] 1. (bn.; van 
het gelaat) niet bep. knap, ieiijk Wat bet 
dat meenskc ecn Jilhk geziebte (Dho), ccii 
hi/it vrommes (Nbk), yen li/lit Iciend 
(Obk), Ic kim d'r ni/cs an doen aj' Huh/c 
bunnon, want ie bin je eigcn maeker niet 
(Np), Die is zo li/ilk, die mag eon gcwcer 
in debase hebben ze is zo Ielijk dat ze eon 
nag lelijker vrouw (of nieisje) neer zou 
rnogen sehieten (nat zo iemand bestaat or 
niet) (Dho), Die is zo hihhk, aj'zien kop op 
eon paol zetten bhaft eon hand rn d'r daad 
tegen (Ow), Die is zo Iiilik as de naacht 
(Nbk, Ow, Pe-Dbl, Ste) 2. niet smaakvol, 
niet fraai Dat hans hebben ze zo Huik 
apvarfd, or is d'r hielendal dear bedarven 
(Obk), 1k vien die fart hiiik(El), Wat eon 
hUlk schiIderi (Nw), 1Q7 trot ccii 11111k 
gezicht tegen c/c meestcr(Nw, Wol) 3. van 
ten ongunstige aard, op ongunstige wijze, 
onaangenaam eon Bulikejapse ecu lelijke 
snijwond (Nbk), ccii Ililke gewoante 
(Nbk), B. had 11111k de kaorts mit die griep 
(Db), As die fluke to arts now mar es war 
afzakte (Si, El), hihke kaortsen (fidie, 
01-NI, Ow), Hear n eshaestcn, blj hot et 
11111k to pakken (Nw, Op), Hly bet hi/like 
kassies op 'c hopon (Ld), Mit de giadde 
kuf' d'r 11111k binne knoffelen (Db), Hi)' 

-121- 



lillikerd - linkerhaand 

kwann li/Ilk to passe (Ma), Ze bebbon 'iii 
li/h/c to pakken had (Nbk), ccii li/like 
Bader vervelende rotzak (Obk), IIij kreeg 
eon li/like Jol een lelijke trap (Nw), 
(uitscheldend:) Gao wag Jo, li/like dikkop 
(El, Wol), Ic boeven niet zo Jill/k to doen 
zo onaangenaam (Np) 4. boos (Bdie) I/c 
wodde niet zo gauw hi/I/c (Bdie) 
lillikerd Ook lilkerd (spor.) de; -5; hIker-
tien ['1..., my. ook ...kcs/'Itlkrt]  1. iemand 
met een lelijk gezicht A. bet twie docbters, 
do lone is vrij knap, do acre is mar eon 
li//i/card (Op), Die is zo onsjog, et is con 
aardsc h/h/cord Nbk), Wat eon lillikerd is 
dat (Nw), Et is weer om lillikerds to 
vangen het is slecht weer (Np)  2. Ielijke 
gelaatsuitdrukking (Nbk, Np), in Th3i  trok 
/11/i/cards (Nbk), Jo moe/n niet zofle 
lillikords trekken (Np) 
lilliputter (Dhau, Nbk) [lilipAtç] - zeer 
kheine manspersoon, dwerg 
Limburg ['km...] - Limburg 
Limburger I de; -s; -tien ['1...] 1. iemand 
nit Limburg 
Limburger II (Nbk) bn. 1. van, m.b.t. 
Limburg Dat bin Limburger moons/con 
(Nbk), z. ook Limbwgs 
Limhurgs bn.; voornameiijk gebruikt 
tussen eon en een onzijdig Zn., ni. i.p.v. 
Limburgordat gebruikelijk is in de overige 
gevallen - Limburgs con Liniburgs 
maegien (Nbk) 
limenade Ook limonade (spor.) 
[limo'na:do/limô:'n...] - limonade con glas 
hthenade 
limenadeflesse Ook limonadeflesse (spot.) 
[limo'n ... / ... J - limonadefles 
limenadeglas (spor.) - limonadeglas 
limenadesiroop (spor.) - limonadesiroop 
limerick (spot.) - limerick: bep. soort vers 
limonade z. limenade 
limonadeflesse z. Jim enadefiease 
linde z. liendeboom of, in geval van een 
hoofdletter, Lendo 
lindebloesem z. liendeblossem 
lindehoolt z. liendehoolt 
linderak z. linnenrak 
linea recta (spot.) [Iinijarckta; aks. wig-
selt] - linea recta AJ' now niet opbolon, 
dan gaoJ'lunoa recta op boddo (Nbk) 
lingte z. lengte 
linguist (I) - linguist 
linguistiek (I) - linguistiek 

linguIstisch (1) - lingulstisch 
liniaal de; linialen; -tien [lini'ja:l] 1. 
liniaal mit potlood on luniaaJ token en 
(Nbk), As we do recbterwiosvinger niet 
recbtuut no de griffol baddon, gafze [nI. 
do schooljuffrouw] cons mit ccii liniaal eon 
tikkien op 'a knokkol (Op) 
linie de; -s ['lini] 1. hinje in militaire zin 
dour do fin/es home broken (Nbk), over do 
hide linie in het geheel genomen, over ahle 
onderdelen (spot.) 
link I (spot.) de; -s, -en; -len ['1ik] 1. 
link, verband eon link leggen (spot.), War 
is daor do link mit? (Nbk) 
link II bn. - link: gevaarlijk, riskant It Is 
mij to fink om dat to doen (01-Ni), un/ce 
soep (spot.) 
linker bn. ['lu]kç] 1. zich ter hinkerzijde 
bevindend Do linker wegbolte was 
opbreukon (Wol), (met weglating:) Neom 
ie c/c linker of do rechtor (stool) (Nbk) * 
(onzinrijmpje, voorah gezegd wanneer 
iemands neus aan de linker- of aan de 
rechterkant jeukt:) Hoc linker hoe 
linker/Hoe rechter boo sloebtor (Nbk), 
(onzinrijmpje, niet in speciahe bet. of in 
speciale kontekst gebniikt:) Hoe rechtor 
boo slecbter/Hoo linker hoe linker (Bu, 
Ste), zo ook Hoe linker hoe flunker(Oh-N1, 
Pe- DbI) 
linker- - linker-: eerste lid van sst. als 
Jinkerbaanske linkerhandschoen, linker-
kni5e enz.; ze zijn niet alle als lemma in 
dit woordenboek opgenomen 
linkerbien [...'b...] - linkerbeen ffii  is mit 
't linkerbion uut boddo stapt (Nbk) 
linkerbille [...'btlo] - linkerdij Die bet ione 
overdo linkorbille een buitenechtelijk kind 
(Np, Bu) 
linkerbuse et; -n; ...busien [...'b...] 1. 
linkerzak (vooral: broekzak) ffii vim/dc in 
Zion linicerbuse (ba), Hij is zo school, bij 
kik bemzolf mit et rocbtoroge in do 
linkerbuso (Sz) 
linkerdolle (Np, 01-NI) de; -n; -gien 
[lujkç'dolo] 1. bovenste en omhoog wijzend 
handvat aan een zeis (bestemd voor de 
linkerhand) 
linkerhaand Ook linkerhand (Spa) - 
linkerhand Vroogor mochten do kiendor 
niot mit do lunkorbaand sebrioven (Obk), 
Die jonge dot a/los mit do linkerhaand 
(Ld), AJ' links of wilion, mooj' do 
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linkorbaand uutstikicen (Ow), Hi zit an 
mien linkerhand (Spa), eon good stok in do 
linkorbaand bc/then or good van (kunnon) 
eten on een funk stuk spek of vlees bij do 
maaltijd hebben (dat hield men ni. in zn 
linkerhand) (Bdie, Nbk, Nt, Ow, b, flu), 
Wi5 waachten Jo mit do linkerbaand we 
beginnen to eten (dus niet met do 
rechterhand, waarmee men ni. wet eet) 
(Ma, Bu), twio linicorhanen hebben erg 
onhandig zijn, (vooral gezegd wanneer 
iemand ten andor jets geeft terwiji ten 
derde het niet mag weten:) Mien 
linkorhaand wag altied pitt weten wat do 
rocbtor doet (flu, Sz, Ste), zo oak Do 
finlccrbaand wet niet wat c/c roebtor dot 
(Dhau) * AJ' ale daogon wat in do 
linlccrbaand he/then, heft nag niot zo mm 
als Jo olko dag eon stukje Woes of spek 
kunt eten, bob j  het niet slecht (Db) 
linkerhand z. linkorbaand 
linkerhelte - linkerhelft Dolmnkerhelto van 
do weg is ofsleuten (Ow) 
linkerhoze (Nbk) [ltnkrho:zal - linker-
kous 
linkerkaant z. lizzkorkaante 
linkerkaante (verspr.) Ook linkerkaant 
(verspr.) [...'k...] - linkerkant An do 
linkorkaant van It huus staon con riogol 
pop elieron (01*), Jo xnoe'n niet an do 
linkerkaant [van do weg] fietsen (Db) 
linkerkiompe (Diz) - linkerkiomp 
linkerkute (El) - linkerkujt 1k krceg 
krampin mien linkorkute (El) 
linkerleide (Dfo, Nw, 01-NI) et; -n 
[...'lejdo] 1. leidsol links van eon paard of 
eon ander trekdier (Dfo) 
linkeroge ot; -n; ...ogien [...1o:...J 1. 
linkeroog Hi7  kikt zo school, hij kikt mit 
ot linkorogo in et rocb tot vcssobusien (Bu) 
Jinkerpote do; -n; ...potien [..'p  ... ] 1. 
linkerpoot, ook (ruw) voor linkorbeen 2. 
(enigszins ruw) iemand die linkshandig is, 
on. bij lichamelijk work (Nbk, Np) 
•linkerseboolder [...'s...J - linkersehouder 
IIij kook over do linkersebooldor aacb tor-
ammo (Nbk), piene in do linkerschooldcr 
obbon (Nbk) 

:}inkerteuget (Dhau) do; -s; -tien [...'L..] 1. 
teugel nan do linkericant van hot paard of 
ander trekd icr 
linkervlcugel [...'f...] - linkervicugel 
linkenvange [...'w ... J - linkerwang 

links In., bw.; -er ['h1ks} 1. aan, naar of 
op do linkorzijdo ot eojste buus links, Die 
plactse staot links van do wog (Wol), Ze 
lopon links van do wog (El), (zelfst.) Dan 
trot it an ot recbter bide, on aj' naor links 
macton trot ic an ot linkse (Nw), In 
Engolaand riedon go links (Ow), finks on 
recbts overat, naar(aan alle kanten (Db, 
Nbk): ienc links on roe/its ow do oren 
slaon (Db), Ze begoimen links on roe/its 
ow hour bonne to slaon (Nbk), ...om hour 
henno te Zion (Nbk), links, roe/its kiappen 
uutdolen overal, naar alle kanten (fldie), 
(gezegd als kommando, am gelijktijdig on 
strak to doon marcheren:) Links, roe/its, 
finks, roe/its, (bij het broien:) twio rocbts, 
twio links twee reohts twee avoroehts (Db), 
ione links ljggon Isaton: Die moonskcn kuf' 
mar botor wat links liggen laoton mijdon, 
zo weinig rnogelijk omgaan met (Ste), Ze 
weten niet wat links of rocbts is ze weten 
zolfs de incest elemontairo dingon niet 
(Dho, Nbk) 2. de meoste dingen met de 
linkerhand doond, andors dan rechts- 
handigon It bin links, Hij is links in ot 
wark (Np), zo oak Bij' links mit at bion? 
d.i. zich links afzettend wanneer men 
springt (Nbk) 3. links, progressief qua 
politieko instelling, achtergrond Do 
polotiok is togenworig nogaf links (Ld), 
links stomrnen, Gruun Links bekende 
linkse en tevens groene partij, klein links 
(spot.) 4. in eon linkso stroek ten gemene 
streek (Np) 
Iinksaachter (verspr.) Ook !inksachzer 
(verspr.) [...'s . ..J - linksachter 
Iinksachter z. linksaacbtor 
linksback (spot.) de; -s, -en; -ion 
Ilujz'b€kJ 1. linksback 
Iinksbinnen - Iinksbinnen, oak als bw.: do 
positie die do linksbinnon innoomt bij hot 
vootbal Hij staot linksbinnon (Ow) 
linksbutcn - linksbuiten, oak als bw.: de 
positie die do linksbuiten inneomt in hot 
voetbauspel Hi7 staot linksbuton (Ow) 
linksdri'jend (spor.) - linksdraaiend 
linkse (spot.) - linkse 
linkshaandig - linkshandig 
linkshaandighied Voor -heid z. -hied - 
linkshandigheid 
linkshalf (verspr.) - Iinkshalf 
linkshied Voor -heid z. -hied - linksheid: 
hot finks zijn 
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linksighied Voor -heid z. -hied - 
linksheid: het links zijn Moej' die dare 
auto van him es zien, et vaalt zeker we] 
eon betien mit, die linksighied van him... 
(Nbk) 
linksof - linksaf Aj'Iinksof willen, moej' 
de linkerbaand uutstikken (Ow), Gao mar 
linksof (Wol), Dan moef' linksof slaon 
(Nbk) 
linksomkeert (I) - linksomkeert 
linksomme - Iinksom: naar de Iinkerzijde 
draaiend of gedraaid hebbend Eon moere 
moef' linksomme losdrien (Ow) 
linksveur I (Nbk, Ow) de; -en, -s; -tien 
[...'f...] 1. (bij voetbal) linksbinnen of 
Iinksbuiten 
linksveur IJ (Nbk, Ow) bw. 1. de normale 
positie die de linksbuiten of de Iinksbinnen 
inneemt in het voetbalspel MY staot 
links veux (Ow) 
linkzem (Bdie, Db, Dfo, Obk, Op, Ow, 
Pe-DbI, Sz) bw. ['Itsm, ...srp] I. enigs- 
zins gluiperig, een beetje gemeen, stiekem 
(Bdie, Db, Dfo, Op, Ow, Pe-Dbl, Sz) Die 
persoon kan aided zo linkzem doen (Dfo) 
2. zeer handig (Obk, Ow) Hiy kan et zo 
linkzem doen (Obk) 
linnegoed z. Jinnengoed 
linnekaaste z. iinnenkaaste 
linnekappe (Obk) de; -n; .. .kappien 
[hnokap] 1. linnen kap op kapwagen 
linnen I et ['1rn:] 1. (stofn.) bep. stof: 
linnen, lijnwaad Mien beste pak is van 
Jinnenmaekt(Nt, 01-NI), Theedoeken van 
linnen dragon beter of(Ow), Hijgaotdear 
linnen en wolfe hij staat nergens voor, is 
niet bep. bang uitgevallen (Sz), ook ...deur 
Jinnen on woilen id. (Bu) 2. (verz.) 
linnengoed 't Linnen mos vroeger op 'e 
blieke (Nbk), Et linnen ligt schone in de 
kaaste (Wol), 't geld aacbter et linnen 
bebben d.i. achter het linnengoed in de 
1 innenkast, ter bewaring (Op) 
linnen II bn.; attr. 1. van linnen linnen 
laekens, con linnen theedoek, ten linnen 
taofellaeken (Ma), ten linnen rok (Diz), 
ten linnen lappe op con waegen, as eon 
soort omspanning (Nbk) 
linnengoed Ook linnegoed (Nbk) ['1u:gut 
/Itna ... J - linnengoed 
linnenindustrie (1) - linnenindustrie 
linnenkaaste Ook linnekaas:e (Nbk), 
linnenkaste (WH) - linnenkast 

linnenkaemer ['Iu2:k:mr] - linnenkamer 
linnenkaste z. linnenkaaste 
linncnkörf (Ow) de; ...kbrven [1...] 1. 
korf, mand waarin het linnen wasgoed 
kwam 
linnenmaande (Ste) de; -n [1...] 1. mand 
voor het linnen wasgoed 
linnenmacgien (Op, Ow) - linnenmeid 
linnenrak Ook linnerak (Dhau, El, Nbk), 
linnerek (Wol), linderak (Bu, Ow), 
linnenrek (Db, Dho, Nt, Pe-Obi, Spa, Sz), 
lienderak (Bdie) et; -ken; -kien 
['Iin:rak/'Iino ... ..limo ... 'ltndorak/. ../'Iindo 
rak] I. groot houten rek dat uit twee delen 
bestaat die aan de bovenkant aan elkaar 
vastzitten on daar t.o.v. elkaar kunnen 
draaien, en waarop lakens en ander 
wasgoed ter droging wordt gelegd, ook 
gebruikt om dekens te luchten, voor het 
uitkloppen van matten c.d. As vroeger de 
waske op et linnenrak bong, inos ie et 
tegere inzetten (El, Obk), Et is makkelik 
aj' nog con linnenrak bebben om in 't 
veurjaor de dekens over to hangen (Db), It 
Linderak is ommevalen (Ow), fe moo 'n eon 
niye latte an It linnenrakniaeken (Np), flat 
ouwe peerd is zo mager, et liekt we] con 
linnenrek (Sz) 2. zeer mager dier, vooral 
gezegd van een paard (Ow) 
linnenrek z. linnenrak 
linnenwas (Bu) de ['luwas] 1. wasgoed 
dat bestaat uit linnengoed 
linnenwinkel (spot.) - linnenwinkel 
linnerak z. Jinnenrak 
linnerek z. linnenrak 
linoleum [li'no:olijAm, ook Ii'nom...] - 
linoleum 
linolzoer (1) [li'nolsu:ar] - linolzuur 
linosnede (spot., I) de; -n, -s ['lino:sni:da] 
1. linosnede 
lint [lint] - lint: bep. stof, weefsel of stuk 
daarvan ten mooi stok lint, Zit d'r ok con 
lintien in dat book? Dat kuf' op et p/ale 
doen waor aj' bleven binnen (Nbk), Zoe'n 
lint ku' mooi bruleen om haorstrikken uut 
to ki4open (Nbk), Ze had een moo] lint an 
de hood (Nbk), De wetbooldermoch disse 
keer et lint(ien) deurkniopen (Nbk), et lint 
van eon typemesiene-, ook: lintj e: bek end 
teken van bep. onderseheidingen, dekora-
tie, vgl. Mien buurman bet zovule daon 
your de gemienscbop, wanneer zol bi5 now 
es ten linden kriegen2 (Nbk), De 
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burgeineester bet 'in eon lintien opspeld 
(Nbk) 
liutbebouwing (Edie, Db, Dfo, Op) - lint-
bebouwing 
Iintbloemigen (Op) - lintbloomigen 
lintdrop (01-NI, Op. ?e-DbI, Sz, Wei) 
Oak lin:drup (Dho, Nt, Pe- Dbi) et 
['ludrop/ ... drAp] I. Iintvormig drop 
Iintdnsp z. lintdrop 
Unte z. tinter 
Hitter (Bu, Db, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, 
Nt, Obk, Ste) Oak linte (01-Ni) do; -s; 
...tien ['ltntçPItntJ 1. dunne on lange 
persoon, evt.: tengor vrouwtje (Dho, Nt, 
Ste) Die vrouw is een duane linter (Nt), 
ccxi xnacgerc tinter (5th), ccv dun tin tertien 
(5th), eon lange linter (Bu, Db, Dhau, Oho, 
El, Nbk, Np, Obk, Ste): Die jonge is in eon 
kot schoffien tied toch zoc'n lange Enter 
wodden (Obk) 
linterig (Np) bn.; -or, -st 'ltntraxJ 1. 
mager en bleek fez/en d'rfintcnq uut(Np) 
lintien z. ondor lint 
lintiesregen (spar.) - lintjesregen 
lintvoege (Oh, Dhau, 01-NI, Op, Pe-Dbi, 
Sz) - lintvoeg 
(int'wornt Oak lienP,vorni (Wet) ['lint... 
/'lint...] - lintworm (paxasiet bij incus on 
dier) (gozogd tegen iomand die zonrt:) le 
konnen we] eon lintwonn bebben (Np) 
Iintzaege (Edie, Diz, El, Obk, 01-NI, Op) 
Oak linizage (WH) - lintzaag 
Iintzage z. Jintzaege 
linze (spar., 1) ['ltnn] - hnze 
Liuzesoep (spot., 1) [lirizasup] - liuzensoep 
(ipbloeme (1) - lipbloem 
Liphuuster (Ma) bn.; attr. ['liphystr] 1. 
van, m.b.t. Li),penhuzen (Ma), in eon 
Lipbuuster harke bep. hooihark, 
vervaardigd/te keep in de buurt van 
Lopenbuzen (d.i. Lippenhuizen, Fr.) 
Iipketip (Sun-0t) do; -pen; -pien 
['ltpkottp] 1. scholekster 
Lipkicn (Nbk) do; ...kies ['itpkin] I. 
vrouwennaam 'a Hatt' on 'n fleer, *bin d'r 
.rc weer, zee oofde L4okien wet es (Nbk) 
liplasse (Nw) do; -n j'hp1as] 1. houtlas 
waarbij do platte, uitgespaarde helft van 
hot one uitoindo op dat van het andore 
sluit 
lippe do; -n; lippion ['lipo] 1. lip 
(onderdeei van do inondopening) Hij bet 
ccv More op 'e lippe (Op), ...een baste in 

de lippe (Np), de tane dew- de Ifripe 
kriegen door eon kiap of door storke druk 
anderszins eon tand in z'n lip krijgen zodat 
or eon wand ontstaat (Nbk), W.at her die 
meid tech xnc'oie, rooie Jippen (Nbk), Ze 
bet rook Jiopen vooral: rood geverfde 
lippon (Nbk), de lxcpen varven (Nbk), 
dikke lxppen, 1k hebbe 'a dikke lippe eon 
opgezette lip (Bdie), Hi5 hot do pupe no 'e 
hope heoft z'n pijp in do mond, min of 
moor op zn lip hangend (Ste), ft op 'e 
liopen bieten zich op z'n lippen bijten 
(lott.) (Nbk, Ste), ook fig.: zich met mooito 
inhouden door niks to zeggen (Ste), Mien 
lippe bangt op 't dadde knoopsgat 1k heb 
eon hangup (App), do Iiope op 't dadde 
knoopsgat hebben sip kijken, ten zuur 
gezieht hebben (Bu, Nbk, Np, Obk, b; be: 
Bu), ...bangen bebben (Ow), ...op It viefde 
knoopsgat bangen hebben id. (Db), .. . op It 

ondcrsteknoopsgatbebben id. (Dho), ...op 
It onderste knoopsgat bangen hebben Id. 
(Ma), Do hope bangt 'xii no 'e schoenen Id. 
(Diz), Die Jat do lippe hangen gaat huiien 
(verspr.), Die fat de lippe gauw hangen is 
snot goneigd tot huilon (Op), Hif fat altied 
de lippe hangen is voortdurend huilerig, 
kijkt voortdurend sip (Np), zo ook Hi); bet 
altied do lippe bangen id. (Sz), H15 bet de 
l4ope aorig Jege bangen kijkt nogal sip 
(Spa), Ze hut do l4open st/el op inekeerni. 
em to bonadrukkon dat ze niots wou 
zeggen (Nbk), de Jxcpe argens veur 
optrekken to ruin vinden, nñnachten (Op), 
an de lippe trektccn (boginnen to) huilen 
(Bu, Db, tWo, Dho, El, Nbk, Np, Obk, 
01-NI, We!, b): Die trektgauwan deliope 
huilt snel (01-NI), le moon n/ct altied zo 
an de lippe trckken zo snel huilen (Nbk), 
etbatte op de lippe bebben zeor oponhartig 
zijn (Np), 1k had et woord op 'e fiopen 
wist hot woord, had hot woord bijna 
gezegd (Np, Op), zo ook ? Lag nuij op 'e 
lippe (Dho) on Ft lag me op 'c l/ppen ik 
had hot kunnen zeggen, had hot bijna 
gezegd (El, Nbk), Ft wol xniy niet over de 
h),pekommen ik wist eigenlijk wel wat hot 
was, maar ken niet op hot juiste woord, hot 
juisto gogoven komon (Op, Bu), Dat zal 
'in niet over de Jxpen kominen dat zal hij 
niot zeggen (Nbk), tussen neuze en Jiopen 
dour (Ld), zo tussen mond on hopen tussen 
neus en lippon deer, or vorvolgens weer 
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overhoen pratond (Dho), 'k ZaJ 'tjow niet 
an do lope bangon dat hang ik jou niet aan 
je neus (Op), Die man vortelde zo mooi ze 
hongon 'm aflemaole an do lijopcn 0, 
Pe-Dbl), D'ris 'm vanaovendhiol wat over 
do hjope gaon hij heeft erg veel gepraat, 
verteld (Dhau), iene op 'e hjvpe zitton or 
zeer op uit zijn to horen wat do ander to 
vertellen heeft (Bdie), Et waeter staot him 
an de lijopon too hij heeft groto zorgon, zijn 
need is hoog (d.i. vooral: in financiool 
opzicht) (Nbk, Obk), zo ook Et wactor 
staot him tot andol;jopon(Dfo,Np), ..tot 
do liopon (Op) en Et waeterkomtje an de 
Jivpen toeje komt in eon uiterst mooilijke 
situatie (Np), (gezogd als iemand stiekem 
een windje laat:) Zoe-d-io watoltrildonje 
liopon?(Nbk) 2. lipvormige ombuiging aan 
een hoefijzor Veur or verschoevon [d.i. hot 
tegongaan van het vorschuiven] van et 
iezer woddo d'r an beide uutaendon eon 
verb oging van eon poor centimeter an 
macla, dat weren de Jijopen (Obk), Biy aRe 
poerdon kwani ieno lippe d'r altied an; mar 
? weren ok we1 es drieje as ze ze d'r niot 
best onder holen konnon (Nbk), vgl. ook 
Peordon mit zaachte hooven badden soms 
we] drie l4i'pon (an ? iezer) (Dfo, Dhau, El, 
Pe-Dbl), Desmidbot con grotel;opeopet 
ione bootlezor zet (Sz), Somimlo  peorden 
mossen op F0  zied ok eon 14po an 't iezer 
hebbon, anders waron ze die zo weer kwiet 
(Spa), Do Iiopo is van t boofiezor o.tbreu- 
ken (Nbk, Np) 3. (vaak verkl.) neus waar 
do klink van een dour in valt (Dfo, Dhau, 
Dho, El, Np, Op, Wol) Disse douro sluut 
met good moor, do klinko vaalt niet altied 
in de h),pe (Op) 4. klein ondordeol van het 
sluitwerk van eon dour dat vlak onder do 
klink zit en dat doze bij het draaien aan 
dourkruk of deurring omhoog duwt (Bu, 
El, Ld, Np, Pe-Dbl, Spa, Ste, Ow) Dat 
Heine hopien zorgt &r veur dat do k/in/ce 
omhoog gaot aj'm oupen doen (Ow, Spa) * 
Laot an Jo I4opon gion kwaod ontgl4ipon 
(Pe-Dbl) 
lippedienst (Bdio) ['ltpo...] - lippondienst 
Hi5 bewiest /;opedienst (Bdio) 
lippcklaank (1) - lipklank 
lippelezen (1) ['l ... j - liplozen 
lippen z. liopen 
lipper(d) z. lieperd II 
lippestift (Nbk, b) do, et ['ltposttft] 1. 

(verz.) klourstof van eon lippenstift Bob io 
nog wat /iopestift vow- me? (Nbk), Ze hot 
hopestitt op 'e /ijopen, die klein- die is nicE 
ecbt (Nbk) 
lis do; -son; -sien ['its] 1. bep. plant: us 
Do vrucbten van do gele Its nwncn we 
varkenties (Nbk), geM As, blauwo As nl. 
bop. gekweekto vorm (El) 
lisbloeme (Nbk, Pe-Dbl) - lisbloem: gelo 
us of do bloom ervan 
lisdodde (spor.) ['ltzdndo] - lisdoddo 
lispelboom (Sz) ['ltspj ... ] - populior 
lispelen (Ste) ['ltspj] - lispelon: zwak, 
onduidelijk spreken, ook: het gobrekkig 
uitsprekon van de s on do z 
lissemties (Np) bw. ['lismtis, .sip] 1. 
licht, gemakkelijk en opporvlakkig wer-
kond Et gaot d'rmar wat lissemties over-
bonne, hi5 aait mar war (Np) 
list (spor) de; -en [list] 1. list, slimme 
vondst Je moeFn  in zoe'n geval we] eon list 
bedaenken, eon kuj't met opredden (Nbk) 
2. z. blest, hate 
liste z. lieste 
listanvoerder z. liestanvoorder 
listerig (b: Im) Ook lusserig (Ow, b: lm) 
bn. ['ltstpx/'h ... ] 1. mot zodanige woers-
gostoldhoid dat men het geluid van elders 
good kan horen (bij stil, met name vorstig 
weer; vaak opgevat als token van na-
dorondo vorst) 
listtrekker z. liostt,'-okker 
listverbiening z. liestverbiening 
lit et; litton, ook liddon (Ow); littion [lit] 
L doksel (van pan, thoepot, meikbus e.d, 
ook deksol gemaakt van karton, hout etc.) 
et lit op de panne doen (Nbk, Np), Dc 
litten willon min van do melkbussen (Diz), 
Doe even or lit op do trekpot (Ma), As or 
waeter kookt, staot et lit op 'e ketol to 
trifle,, (Obk), otlit van do dekoniciste (Ste), 
or bit op 'o neuze kriegon terwij I men 
hoopvol gostemd was onverwacht een 
flinke tegonslag krijgon (Nbk, b), (gozegd 
door iemand die even hot deksel van een 
pan oplichtto om to kijken wat voor eton er 
in zit:) ZooFn  lit bet mien mom ok (Nbk), 
een deusien zondor bittien iemand met 
woinig vorstand, iemand die haast een 
bootjo onnozol is (b), .zonder lit (Nbk) 2. 
doksol van w.c. (b) MY lout et lit op 
brille va/en (b) 3. (my.) ogon van eon 
aardappol (Nbk) Do oexpols bin stikkerig, 
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wit diepe litten (Nbk) * Wie or onderste 
wit de kaime hcbbcn wil lcngt ct lit op 'c 
neuze (Db), D'r is glen pot zo sc/u/hg of 
d'r past wel ccxi lit op zo scheef of or past 
wel con dekset op (b), ...zo scheve... (Sz), 
zo oak D'r is gidn panic of d'r past wel 
ccv lit op (Ow) 
lit. - afkorting van literetuar, literair 
liter de; -s; -tien ['litr} - liter ccii liter 
md/c Me/ic haclden ze vackc bij de liter 
(01-NI, Pc- DbI); oak wet: maatvat van een 
liter, vgl. Ben gimme/cren liter woddc ccv 
protte bruu/ct bij de boeren (Db) 
literair - literair ccii literair ticdschrift, 
literaire schricvcrzc, con literair kefE 
literblik (Nbk) - Iiterbtik 
literetuur [litr&ty:r] - literatuur de Stab 
hingwarvcr literctuur, Hef' nog war 
Jitcrctuur in de kraantebalc? Dan hc'k even 
war to lezen (Nbk), D'r is hid wat 
Jiteretwur over (Nbk) 
literetuurgeschiedenis (spor.) - literatuur-
geschiedenis 
literetuurkenncr (spor.) - literatuurkenner 
literetuurkritiek (1) - literatuurkritiek 
literetuurliest(e) (1) Oak literetuarliste (1) 
- literatuurlijst 
literetuurlist(e) Z. Jitcrctuurliest(c) 
literetuuronderwies (I) - literatuur-
onderwijs 
literetuuronderzukcr (1) - literatuur-
onderzoeker 
literetuurondcrzuuk (1) - literatuur-
onderzoek 
literctuuropgifte (1) - literatuuropgave 
literetuurovcrzicht (1) - literatuur-
overzicht 
literetuurstudie (1) - literatuurstudie 
litcretuurverwiezing (1) - literatuur-
verwijzing 
literetuurwetenschop (1) - literatuur-
wetens chap 
litertlesse (Ste) Oak litersflesse (Ste) - 
literfies 
literkannegien Z. Jitcrskanne 
liternsaote (Ow, Ste) Oak Litermaotien 
(flu, Nbk) - litermaat (oak wel van een 
halve liter (Nbk)) 
litermaoticn Z. Jitcrnzaotc 
liters (Nbk, Ow, Ste) bit.; attr. [litçs] 1. 
met de inhoud van een liter ccxi Jiterse 
flessc (Ste), Eon Jiterkanne is van ten 
Jiterse maotc (Ow) 

litersilesse z. liter/Jesse 
literskannc (Dhau, Dho) Oak liter-
icannegien (Bu) de; -n; -gien ['litçs 
kana/ ... ] 1. literkan Eon literkanne is van 
ccii hiterse macic (Ow) 
lito (spor.) de; -'s ['lito:] I. afbeelding 
door steendruk 
litograuie (1) [tito(:)gra'fi} - litografle 
Litouwen et ['litoMip, ...Atgffl 1. Litouwen: 
naarn van een bep. land Dc dubbcle /ccddev 
kwammcn van Litouwcn (Np) 
Litouwer I de; -s; -tien ['titaMfi  1, 
iemand uit Litouwen 2. zware ket, oak 
Russisebc kedde genoemd (Db, Ld, Ow) 
Litouwer II bn.; attr. 1. van, rn.b.t. 
Litcuwcv; z. oak onder Litouws II 
Litouws I et ['lit3ns] 1. de taal van 
Litouwen 
Litouws II bn.; attr, na con. én voor con 
onzijdig zn. 1. Litouws 
lits (Pe-Dbl) [ltts], in van Jits ow /ivan 
alle kanten, zodanig dat het good raak was: 
Die jonge kreeg ccxi pak slaag van zien 
vader van fits ow h (Pe- Dbl) 
litse de ['ltts1 1. lichaam, in op 'e Jitse 
kricgen een pak slaag (Spa): HJy lcrceg me 
dan toe/u op 'a litse een pak slaag (Spa), 
can pak cxii dc I/iso kricgen id. (Obk), zo 
oak Dejongen Jcrcgcn dc gwnmiestok over 
de Arse (Dfo), verder in iene op 'e litse 
geven (Spa), ...ecngoedpak... (Dfo) 
litteken (verspr.) et; -5; -tien ['lttt:lqfl 1. 
litteken (eerder weinig gebruikelijlc; 
veeleer word groeta of een var. daarvan 
gebruikt) Van dat ongclok her bi ccxi raer 
litteken ovcrbuilcn (Diz) 
liturgie (spor., 1) - liturgie 
live ['lajf] - live Et optreden was Jive 
(Nbk), oak in bep. sat. (die in dit 
woordenboek met als lemma zijn 
opgenomen), zoals Jive- cptrcdcn, Jive-
uutzezj ding 
Liwwadden Oak Luwadden (Np, s: cost.) 
['ltwac1i, 	....i& ... . lyw .... 	... At...J 	- 
Leeuwarden 
Liwwadder I de; -s ['ltwadç, ...M ... ] I. 
Leeuwarder 
Liwwadder II Oak Luwerder (p) bn.; attr. 
1. van, ni.b.t. Liwwaddcn, de Liwwadder 
kraantc de Leeuwarder Courant (Nbk) 
Lk. - alkortung van Lukas (bijbelboek) 
lobardie (Nbk) Oak lebardie (Dho) de; -s 
[lo:'bardi} I. platte, harde strohoed (Nbk) 
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2. bep. hoge hoed van harde stof (Dho) 
lobbe (Np, Nt, Sz) Ook lebbe (Bdie, 
Pe-Dbl, bet. 2: Sz), labbe (Bdie) do; -n; 
-gien ['Iob/I€bW'lab} 1. lel onder do kop 
van bep. vogels, vooral bokend van hanen 
(Bdie, Nt, Pe-Dbl, Sz) Die bane van mi 
bet ccii kemme op de kop on lange lobben 
(Sz) 2. bel snot die uit de neus hangt (Sz) 
3. ondorkin (Np) War bet dat wief eon 
lobbe! (Np) 
lobben z. lobberen 
lobbed (El) do; -s ['lobçt] i. groot dier of 
mens Wat eon lobberd van ten koe! (El) 
lobberen (Nbk) Ook lobben (Nbk), lubbe-
ren (Sz) ['Iobpl/lobql/'IA ... J - lubberen: 
sabbelen, lurkon, likkend opzuigen e.d. De 
bond zit war in do panne to lobberen 
(Nbk), .. .ston in de panne te lobberen 
(Nbk), Hij zit alt/ed an de piepe to lobben 
(Nbk), Dat dikke lam zit mar an dat 
magere scbaopien om Ic lubberen, d'r blif 
niks van over (Sz) 
Iobherig (Dho, El, 01-NI, Sz, Wol) In., 
bw.; -or, -st ['lobçox, ...borax] 1. dik en 
vet (Dho, 01-NI, Sz) Th) wag wel 
oppassen, bi5 wodt zo lobberig (Dho), Hij 
zag d'r lobberig uut (01-NI), Hij is 
lobbenk om zion kop van dikte (Sz), Hi) 
is zo lobberig ow et gezicbt (Dho) 2. 
slobberig (El) Dat hangt d'r allemaol 1/eke 
lobberik an slobberig (El) 3. onprottig, 
onbostemd (van iomands gevoel) (Wol) 
lobbes ['lobos] - lobbes Ft is con lobbes 
van eon kerel (Pe- Dbl), eon (thkke) lobbes 
van een bond (Nbk, Dfo), een goeie lobbes 
eon goodhartige vent, eon doodgoed 
iemand, ook gozogd van logge dieron, met 
name van eon bond: Woes mar n/ct bange 
vow-  die grote bond, et is een goeie lobbes 
(op) 
lobbig (Dhau, Dho, El, Nbk) Ook lubbig 
(Dho) bn. ['lobx/'lAbog] 1. dik en vet, 
stovig, rond gobouwd Hij zag dr lobbig 
wit (Dho), 'n lobbig beest (Nbk), een 
lobbige olifant (El) 2. (van dranken, pap 
e.d.) niot bop. dun (Dhau, El) Dc jus is 
lobbig (Dhau), Die pudding/s lobbig (El) 
lobby (spot.) - lobby: mogolijkhoid tot 
boinvlooding door één of moor porsonon op 
sloutolpositios, pressiogroop 
lochien Ook tue/den (WFJ, z. ook bij 
locht I, II et; lochios ['Ioxin/lAxin] 1. 
lichtj a We konnen wel yes/to kriegen, d'r 

kommen een peer locbies an (Nbk), Ft is 
zo mooi op 11 november, as d'r een b/ole 
riegel locbies de dick dace komt (Nbk), 

en doe was 'I net of d'r allemaole limb/es 
in 't gins waren, dat waren ghth wormpies 
(Sz), De kofflepotstaot op 't lucbien (Spa), 
eulie in or lochien doen (Np), Ft lochien is 
'm uutgaon hij is gestorven (El) 2. Iuchtjo, 
gour (Nbk, Np), in D'r zit een (vies) 
lochien an, ook fig.: het is niet helomaal in 
do haak, hot is eon beotjo gomoon 
gespoeld, hot is met hoimolijke bodoo-
lingen godaan ed. (Nbk, Np), een lochien 
laoten eon wind laton (Nbk) 3. in een 
lochien scheppen een luchtjo schoppen, in 
do frisse buitonlucht gaan, ook in Hij is 
om een loch/en gaon is overledon (Db, 
Nbk, Obk, 01-NI, Po-Dbl, Sz, Op): Vroe-
ger gongen de meensken as ze 
longontsteken badden, nog wel es om een 
lochien (Obk), ook: failliot gaan, in Die 
meensken uut die zaeke bebben et groots 
opzet, mar d'r is zo yule konkereensie, ze 
kwi ok wel es weer ow een loch/en gaon 
(Obk), Die is 't loch/en ok ommegaon id. 
(Np). ...om et loch/en gaon is failliet 
gogaan (Np);  in do vorm om et loch/en 
gaon gostorven zijn (Dfo, Dhau, Np): Do 
bond is ok om 'I loch/en gaon (Dhau), 
verdor in: Die kon we] es ow een lochien 
gaon zou wel oens kunnen komon to 
overlijdon (Sz), zo ook Die gaotgauwom 
een lochien komt binnonkort to ovorlijden 
(Po-Dbl), ...om et loch/en (Np, Wol) 4. 
roukwator, odour (Bu) even om een lekker 
loch/en naor de winleel (Bu) 
locht I Ook luck: (WII), lick: (Sz, bet. 3: 
Ste), z. ook bij loch/en et [IoxtllAxt/hxt] 1. 
licht: hot natuurkundigo vorschijnsel dat in 
staat stolt om te zion (met hot gozichts-
vormogon) locht uutstraolen, belder locht, 
Ft locht is n/ks met belde,-vooral: hot licht 
dat die lamp versproid (Dho), zwak locht 
(Nbk), ulauw locht (Nbk), in et voIle locht 
met al het licht op iots (gericht), ook fig. 
(Nbk, b): Doe (.) kon M (..) n/ct M5 
zien bruur in 'I scbaad staon, mar dan zol 
MY in 'I volle locht zet wodden! (b), et 
locht van do maone, ...van do zunne, locht 
ofgeven van zich doon uitgaan (Bdie, 
Obk): Ben glimworm geflocbt of (Bdio), 
D'r was wat mit de auto, ik had inienend 
gien locht meer (Nbk), (van bijv. eon 
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lamp:) D zit goad Jocht in hij geeft voel 
licht (Nbk), zo ook DFr  zit ccii goad Joe/it 
in die Janteern (El), Uut de vaertezaak dat 
ze nag niet op bedda waren, ik zag nog 
locbt branen (Nbk), Ui-  braande nog Jocbt 
at was nog licht op (in dat huis enz.) (b, 
Nbk), Jocbt geven-. Zoe'n oolde karbied-
Janteern gal mar weinig Jocht (Nt), Die 
straotlanteerns bier gaven can protte Jocbt 
(Dfo), Die Janteern gal can goad Jocht 
(Sz), Et Joe/it vasit d'r Arek op do 
liohtschijn (Np), We zullen even Jocht 
macken het licht aandoen (Nbk, Bu), in at 
Jochtzetten iemand of iots (moor) zichtbaar 
maken door do verlichting aan te doen, 
door meet in hat daglicht te plaatsen 
(Nbk), ook: iemand bijlichten (Bu), ook 
fig.: de waarderende belangstolling van 
andoren op iets of iemand richten (Nbk), 
in at Jocht staon lett., ook wel fig.: in do 
belangstelling, ook iene in t Jocbt staon: 
Wij' even war an dekaantagaon, iestaon 
mij in at Joe/it (lett.) (Nbk), uut or Joe/it 
gaon, IC moeFn  at even tagen et Joe/it 
ho/an, dan tuft hater a/en (Nbk), Af ? 
even in at Joebt bolan... zodanig dat het 
volle licht crop sehijnt (Nbk), ía boevan 
niat al/as in ian tear vain- It Joehi te ha eJen 
op te zoekon en te laten zien, te voorschijn 
te halen (Nbk), Korn as vain- 't Joe/it kom 
eons to voorschijn (Ma, Spa, Nbk), ía kim 
zo niat veur 't locht komman voor de dag 
komen, je vertonen (Nbk), Wat d'r doe wel 
niat vain- It Joeht kwam (...) tovoorsehijn 
kwam (Nbk), Hij ziet dr wel loeht in ziet 
wet kans dat work e.d. klaar to krijgen, 
durft hot werk e.d. wel aan (Diz, Sz), ziet 
hot wel zitton (Nbk), waartogenover d'r 
gien Jocht (meer) in zien niet (meer) zien 
zitten dat er nog eon mogelijkheid tot eon 
oplossing is, dat het nog klaar kan komon 
e.d. (Dfo, Dhau, Dho, Diz, El, Ld, 01-NI, 
Ow), Locht in t donker! gezogd wanneer 

• or plotseling licht is (terwijl hot donker 
was), vooral doordat men dat aandoet 

• (Bdio, Nbk), ook fig.: or is eon oplossing 
in zieht, do situatie zal zich konnelijk 
verboteron (Nbk), ook Locht in de 
duusternis id. (lett. en fig.) (Dfo, Nbk), 
tussan hvie Joehten in de schemering 
(echter aaneen in in twiclochten) (Ma), 

• (gozegd wanneer or zeer veal licht is of 
plotseling ontstaat, met name wanneer men 

een sterke lamp e.d. aandoet:) can zea van 
Joe/it (Nbk, Np) 2. (vaak vorbogen en in 
verbindingen) daglicht Mit die grate 
baman vaur Ft  buus komt d'r niet vu/a Joeht 
in weinig daglicht (Nbk), Die pJaanten 
staon bier niet zo mooi die hebban aenJik 
to min Joe/it te weinig daglicht (Nbk), D'r 
grujdan aandarcplaantcn, die [het plantje] 
at loeht bananimen (ba), tussen Joeht an 
donkerbij schemeravond (El, Nbk), 'tKan 
gien lotht vardregen hot kan hot daglicht 
niet velen (El, Np, Obk, Ow, Spa, Nbk), an 
at Joe/it komman in do openbaarhoid 
komon, We mossan bi5 Jocbt wear thuus 
wezen (Ld), Daormoej'bij Joe/it nag even 
henna torwijl hot nag licht is (Nbk, Bu), Et 
was nag bi5 Joebta dat /15 bier was toon 
hot nag fiat donker was (Dho, Np, Op, 
Wol), Dat kuj'nog trek biy Joeht(a) doen 
terwijl hot nag niet donker is (Obk, Ma), 
bi5 Jocbte tbuus wazan (moatan) id. (Diz, 
Dho, El, Ld, 01-NI), biy Joebten id. (Dfo, 
Diz, Nt, Ow, Po-DbI, Spa): Awwa 
anmalcen dan kw we nag trek bij Joe/tan 
thuus (Sz), We moa'n bi5 Joehten over 
(Ow), We Jejin Ft  zo nict meer zien, zuwwe 

morn bij loebtan mar doan? (Diz), mit 
Joebten wanneer hot (nog) licht is (Bdie, 
Dhau, Nt, 01-NI, Spa, Ste, Sz): Hijismit 
Jocbtan votgaon(Sto), ...mitfoehta... (Np), 
...mitlocbt... (Ste) 3. goddelijk licht, licht 
in godsdienstige zin (Ste) Earst braant de 
paoskeerze a/fiend, dan wodt dat vuur 
daw-geven an icderiane, zodat d'r Joebt in 
de karka tomE; dat is de opgang naor at 
Ac/it(Ste) 4. lamp, lantaarn, lichtpunt e.d., 
ook (vorz.): alle lampen e.d. die de 
desbetroffende ruimto, hot huis e.d. 
vorlichten, do verlichting als geheol We 
bebben gian best luebt, dFr  moat mar as can 
ni5e braandcr op dc laarnpa (Sz), Had 
even can Joe/ian op eon Iantaarn (Wol), 
Schien mij nict zo mit dat Jocbt in do ogan 
(Nbk), Ft  Locht hoc/I op 't bcdan niet zo 
lange meer op (Obk), Et Joe/it gong op 
(Nbk), Et focbt tan we] uut (Bu), It Locht 
gong uut an it heurda n/ks meer (b), at 
Jocbt andoen, ... opdoen (Nbk), ... uutdocn, 
.andri5cn nl. jnzake do elektrischo 

verlichting, ... uutdrijcn id, Da meerstan 
bebben tegenworij elektriscb JocM 
verlichting d.m.v. eloktriciteit (Dhau), 
(gezegd in do tijd dat do verlichting d.m.v 

-129- 



locht - locht 

gas of elektriciteit in opkomst was), otnije 
locht (Ow), zo ook We bebben et nio 
locbt krogen verliehting d.m.v. olektriciteit 
(01-NI), 1k bobbo Joe/ft an de floEs 
verlichting (Np), Et locht moot al an op 'c 
Bets do fietslantaarn (Pe-Dbl), fokun soms 
mar min ci locht op Ic flctsbaand kricgcn 
in feite: do dynamo (Obk), vandaar Doe ot 
locht mar an do baand (Dho), Dat aj' locht 
in It kicpobokko brongon, de kiepon vu/c 
foeler boginnon to leggen (..) (b), Mit ci 
onwoor sloug ci locht uui do verlichting 
d.m.v. elektriciteit (Pe-DbI), It locht 
opstikkon, Die hot ci locht loge hanger, 
(Bu), (inzake eon auto:) Hoj' do locbton 
we! op? (Nbk), groot locht (spot.) 5. 
verkeorslicht of ander sein (met gebruik-
making van Iicht) Do /ochtcn stonnen op 
rood (Nbk), ...sprongon op gruun (Nbk), 
Dew- ci rooio locht rioden kan vanzcls niot 
(Nbk) 6. hat verlicht zijn, het niet duister 
zijn (Iett.) Locbt on schaad, 'tmaoktgion 
vorscbil(v) 7. geziehtsvormogen, in lone ci 
locht in do ogen niot gunnon, ook Higwii 
m gion locht in de ogon (El) S. 
opheldoring, begrip inzake jets jo locht 
(1,lJ lone) opstlkkon zich informeren, 
(vooral verki.:) D'r gong him een loebion 
op hij kreeg iets door, hij doorzag hat (b, 
Spa, Nbk), zo ook Inionond gong me con 
locht op (Nbk), Komt d'i-  al wat locht in 
die kwcstio? (1) 9. in zion locht onder do 
koronmaotzcttcn (Op) 10. persoon die zeer 
good is in vorstandelijk opzicht H19 Is glen 
groat locht hij is niet erg snugger, holder 
(Sz, Bdie) * lone voogel in do baand is 
botor as tiono in do locht (Ow, Nbk) 
locht II Ook tue/it (WFI) de; -an; lochien 
1. Iucht (die zich ovoral op aarde voordoet 
en die men inadomt om to kunnen levon), 
ook: zuurstof 1k zot oven eon raom eupen, 
dan kan d'r tomoenson wat f'risse locht in 
kommen (Nbk), lochtznaosomon, ...uutao-
semen, kooldo loch4 waarmo locht, naor 
locht happen naar Iucht snakken, Thy kon 
haost glen locht moor kriogon hij had 
ademnood, Dat is locht vow-  me dat vind 
ik volstrekt oninteressant, dat nogoer ik 
(Np), Mit do dde ci /aand oven 
ovorkrabbcn am wat locht In do grand to 
Icriogon; dat dodon zo wel as do grand slim 
stiof was vlak vow- et opkommon van 
roggo ofpooieerappels(Ow) 2. lucht nit de 

dampkring zoals die zich in eon bep. 
ruimte, op een bep. plaats, in een bep. 
omgeving als eon geheel voordoet In do 
Appe/scbostor bossen bej' con gozonde 
lathE (Nbk), eon ongezonde locb4 Vera an-
dering van locht zalje gooddoon (Nbk), in 
de oupen locht 3. geur die ergens hangt, 
ergens in of aan zit D'r bangi con viozo 
locht (Nbk), ...eon mall locht in do keldor 
een rare, onaangoname Iucht (alg., Ow), 
Do dongbulte geft eon ma/Jo locht (Dhau), 
con vremdo locht (Db), As 't waarm weer 
Ls, kuj' wel weten dat oonzo buurman 
var/cons licE; dan kuj' do locht we! snioden 
(Db), argons locht van kriogon iets gaan 
bespeuron van een zaak die speelt, van wat 
eon ander onderneomt of van plan is to 
doon (Nbk, Np, Ow): Hi7 bet d'r zokor 
[kennelijk] locht van krogon (Ow) 4. 
dampkring Do vliogor staot bogo an do 
locht (Nbk), D'r ston con schofford in do 
locht (b), Hid bogo in do locht zio k eon 
vhegtuug (Nbk), oen gat In do locht 
springen, zo ook Th7 kon van bliedsobop 
wel in do locht springon (Obk), wat in do 
locht v/iogon laoton (spor.), (vorwensend:) 
Jo kim am mi in do locht vblogon, En 
doe... vcrlow- biy 't oven wicbt, do bioncn 
gongon do locht in on d'r waj-on 
ongo/okkon van kommon as bij nicE zoo'n 
dik gat had (b), Et vourjaor zit in do locht 
het wordt al lente (Nbk), Dc locht drift uut 
ci weston do wind is westelijk (Np), Dat 
kwam ok zomar uut do lathE va/en hot 
plan, de situatio was or zo mast ineens 
(Nbk), Et bangt in do locht hot is nog niet 
klaar maar or wordt wel aan gewerkt 
(Nbk), Die gob olmo zondor hobbon zo uut 
do locht baoldhebben zo bolet vordor uit to 
zenden (Nkb) 5. hemel, hemelgewelf Do 
locht is blauw, Do locht botrckt, ...is 
betrokken, ...bobdort op, - ..klaort op, con 
beldere loebA eon bowo/kto locht, Do locht 
wodt dikkezwaarbewolkt (Nbk), con dikko 
locht id. (Nbk), con volbo locht id. (Nbk), 
eon diebto locht id. (Nbk), Et wi/mar gion 
dag wodden mit zoc'n dikko locht id. 
(Diz), 't Is eon strakhoJdore locht een 
staalblauwo hemel (Diz), It Is con donkoro 
locht (Bu), Wai staon d'r vanaovond con 
stoorns an dc locbt (Nbk), Et liokt niot best 
mit do locht, we kriogon vast regen 
(01-NI), Do botht llekt min, we konnen 
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we] regen krlegon (Np, Nbk), ...ilekt 
stromin (Np), Do lochthoidort van onderon 
weer op, et wodt weer locbtlger de lucht 
wordt helderder, klaart enigszins op in de 
verte (na of tij dens een bui) (Bu), Do 
bIlks em was met van de locbt het 
weerlichtte voortdurend (Pe-Dbl), zo ook 
Et vuur was nlot van do locht (j),  It Was 
zok min weer, do bujjon waoron nlot van 
do locht (Pe-Dbl), ook fig.: Do grappen 
weren niet van do locht er werden 
voortdurend grappen gemaakt (Dfo), zo 
ook Do be/oven Issen weren niet van de 
loo/it (j),  Do locht war/a er is werking in 
de lucht, er is onweer of regen op komst 
(Nbk, Wol), 20 ook Do locht betrok (Nbk, 
v), BIy bakken vol kwam et in Ion keer wit 
do locht zetton ni. de regen (v), Do lao/it 
zet an er komt een bui aan de lucht (Nt, 
Bu), R)J kan am mI5 langs do locht 
vilegen oplazeren (Nbk), glen wolklen an 
do locht er doet zich geen enkel probleem 
voor (Wol), EIndeIIk Is d'r klaorlgblod In 
die verkopen3ie koinmon, et bet lang 
gonoog In do locht bongon zonder dat er 
zekerheid, helderheid was (Dfo), HIy kon 
van blledscbop wol tot do lao/it an toe 
springen (Ow), Th3 kwam zomar wit do 
Iocht va/on hij kwam onverwacht (Bu), Do 
locht Is (nag) blauw van daogen doe mast 
rustig, neem de tijd maar (Dhau, Ow, Spa, 
Wol), zo ook Do locht bangt (nag) vol 
daegen id. (Bu, Nbk), eon slag In delocbt 
(Np) * Eon blauwe lao/it past eon moole 
locht hoort bij, impliceert (Diz), AJ' boor 
blnnen, dan beJ' a/tIed lao/it &y Jo dan 
moet j e dat steeds kunnen ruiken, anders 
verzet je niet genoeg (Ste), (in extreme 
situaties:) Dan Hover do lao/it In! dat wil ik 
absoluut niet (Nbk) 
locht III Ook loclite (Dfo) bn.; bet. 1: 
pred. [loxt(o)] 1. met daglicht 't Wodt al 
bc/it de dag breekt aan (Nbk), Morgens 

tire Is et now al locht (Op), In et 
langsto van do daogen b/lit ot lange lochte 
(Dfo), Et Is aovons nag lange locht (Ld, 
Nbk), Tussen boo/it en donker rotten 
hekkepaolen et badste bij het 
aardoppervlak (Bdie, Nt, Obk) 2. Iicht van 
kleur (b) Now bin 'tmeerstallochtcJurklos 
(b) 
locht- [Ioxt] - licht- (niet alle sst. zijn in 
dit woordenboek vermeld), vgl. locbtgruun, 

loch tgrles 
Iochtaggregaot (I) ['loxtagrogs:Qt] - licht-
aggregaat 
Iochtaktie (1) - luchtaktie 
Iochtalarm (verspr.) - luchtalarm In do 
oar/ag haJ' In do stodon lochta/arm (Np) 
Iochtansluting (spor.) - lichtaansluiting 
Iochtanval (spor.) - Iuohtaanval 
Iochtbaand Ook luchthaand (Sz), luck:-
band (Spa) - Iuohtband Tegenwoordlg 
]open al/c wacgens op locbtbanon (Dfo) 
Iochtbak Ook luc/ithak (Spa) ['loydbak 
/...*... I - lichtbak: bak met lieht, ni. om 
tekeningen op te maken e.d., vanouds 
vooral: bekend attribuut met sterk lieht 
gebruikt door stropers, waar nI. het wild 
op afkomt en door wordt verblind zodat 
men het kan schieten, vgl. Do /ocbtbak Is 
eon veuruutschlenondlocht dokaanten van 
ot glas van do lantoem wodden dlchtep/akt 
mIt sukerel d.i. eiehorei (Obk), Zo gongen 
mIt do lochtbaic vot to stroupen (Wol), mIt 
do loch tbaic et void In (Ow), Stroupon mIt 
do luchtbak mag nlot (Spa), HIj loup mIt 
do locbtbalc (Bdie) 
Iochtbakken (b) onbep. w. ['loxtbakp] 1. 
met de lochtbalc stropen En mIt It 
/ocbtbalckon was It al Jcrekkengollok (..) 
(b), Dan gongon zo vaoko even eon poor 
uurtles loobtbakken (Obk) 
Iochtbanewacgcn (Bdie, Dho, El, Ld, Nbk, 
Obk, 01-NI, Op, Pe-DbI, Wol) Ook 
locktwaegen (Db, Dhau), luchtbande-
wagen (WH) de; -s; -tien [loydba:no ... / ... ] 
1. boerenwagen op Iuchtbanden Op oon 
locbtbanewaegen kuJ' twlo voor huJ op 
laedon (Obk) 
Iochtbedde Ook lucktbedde (WH) - lucht-
bed 
Iochtbeeld (spor.) - lichtbeeld (m.b.v. 
projektor) eon fazing mIt Iochtbeelden 
(Ow) 
Jochtbclle Ook luchtbelle (WH) - Iuchtbel 
Iochtbejon Ook luchthelon (WH) - lucht-
ballon 
Iochtblauw - liohtblauw eon bocbtblauwe 
Jurk (Nbk) 
lochtblond (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. 
lichtblond bocbtbband baor (Nbk) 
Iochtbrogge - Iuchtbrug (d.m.v. vlieg-
verkeer) 
Iochtbron (1) de; -nen; -negien 1. licht-
bron 
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Iochtbuis - Iochtig 

lochtbuis (spor.) - iichtbuis 
Iochtbuks (Op) - iuchtbuks 
Ioehtbundel (spor.) - lichtbundel 
Iochtcel (1) - lichtcel 
Iochtcirkclaosie (spor.) - Iuchtcirkulatie 
lochtdag (Bu, Ow, Pe-Dbl) ['loydax], in 
mit Jocbtdag toen het licht ward, zeer 
vroeg, vgl. Mit locbtdag was hiy votgaon 
(Bu) 
Iochtdichte (spor.) [aks. wisselt] 1. lucht-
dicht Iocbtdichte ofsluten, Is die ruwnte 
lochtdichte? (Nbk) 
Iochtdicnst (spar.) - luchtdienst 
Iochtdoel (1) - luchtdoei 
lochtdoclgeschut (1) - luchtdoelgeschut 
Iochtdrok de ['loydrok] 1. iuchtdruk (door 
de lucht van de dampkring, uitgedrukt in 
millibaren) 2. lichtdruk (bep. soort repro-
duktie) (1) 
loebte z. locbt III 
lochtemaonc (Bdie, Nbk, Np, Nw, Obk, 
01-Ni, bo: Dho) Ook lochtmaone (Bu, Db, 
Nbk, Np), Luchtemaone (DIa, Spa) de; -n 
(all, bet. 2) [loxt(o)'m5:no/iAxt ... } 1. de 
toestand waarbij hat licht is doordat hat 
voile maan is As 't winters Jocbtemaone is 
en de wiend oost dan kan ? d'r ommeraek 
in kniepen (Obk), Et was lochtemaone, dat 
licbtkaa.ns dat ze him zaggen (Nw) 2. kaal 
hoofd (Nw) 
lochten Ook lucliten (WH, elders spor.) 
zw. ww.; overg., onoverg.; lochtte, hat 
iocht ['loxtl?J...A  ... ] I. door de buitenlucht 
fris (doen) worden et beddegoed lochten 
(Diz, Ow), . .. buten zetten te lochten (Ld), 
de kleren lochten (Bdie), De dekens zo 
now en dan even lochten, daor meugen de 
vrouwluden graeg over (Np, Obk), Et 
beddemoet even lochten (Ma), eon kaemer 
lochten (Ma, Obk, Ow, Wol), vandaar oak 
Doe de raemen mar even eupen, Jo moeten 
de boel mar even lochten (Nt, Ste, Wol), 
Do gevangenen moth, now en dan ok es 
locht wodden in de buitenlucht doen 
komen (Nw), We moe'n even lochten in de 
buitenlucht (Nbk) 2. (overg.) in (Nbk) et 
batte lochten zn hart iuchten (Nbk) 3. 
(overg.) uitstaan, dulden, in verb.: Ze 
lochten mekaander ok met kunnen eikaar 
niet iuchten of zien (Ste), 1k kan him met 
lochten (Bdie, Np, Sz, 01-Ni), evt. 
gevolgd door ...ofzien: met name gezegd 
van zelfingenomen personen (aig.), zo ook 

Th3 kon zion buurman niet zien ofJocb ten 
(Op, Diz) 4. (onoverg.) licht worden, 
vooral: door hat daglicht (Bu, 01-Ni, 
Wol), Et begon to lochten het werd licht, 
ni. 's morgens, door het dagiicht (Bu), bij 
't lochten van do dag bij het aanbreken 
(01-Ni), De buie is biJna over, want et 
begint onderomme al weer to lochten de 
lucht wordt helderder, kiaart enigszins op 
in de verte (na of tijdens een bui) (01-Ni, 
Wol) 5. (onoverg.) weerlichten 1k zie et 
lochten weerlichten (5th), Et lochtte 
vannaacbt aorig slim (Ma), Wat bet et 
gistcrao vend locbt, et flikkerde iederkeer 
an (Np), Do donder kwain drekt op et 
lochten (Ow) 6. (onoverg.) licht geven, 
licht doen schijnen (b, Nbk) Hij locbtte 
mit do zakianteem in do kelder (Nbk), Hi 
lochtte mit do vleermoes zo veer mogelik 
over do gr4npe (b) 7. opiichten, flikkeren 
(b), in Zien ogies Jocbtten met een Vein 
betien (b) 
lochiend (spor.) ['ioxtit] - lichtend, in cen 
focbtend veurbeeld (spor.) 
lochtfakkel - lichtfakkel 
Iochtfietscn (verspr.) onbep. w. ['1...] 1. 
iuchtfietsen, crop los fantaseren Hij was 
ok weeraorigan 'tlocbtfietsen, niet?(Ow) 
Iochtfietser (Nbk, Nt, Obk, Wol) de; -5; 
-tien ['1...] 1. luchtfietser, fantast (Nbk, Nt, 
Obk) 2. iemand met veal lef (Wol) 
lochtfllter (spor.) - luchtfilter, lichtfiiter 
Iochtflits (spor.) - lichtflits 
Iochtfoto - luchtfoto: foto vanuit de lucht 
lochtgas (i) - lichtgas 
Iochtgat (Nbk, Op) - luehtgat 
Iochtgattien (Nbk, Op) - luchtgaatje, ook 
wel: gaatje waar licht door komt (Nbk) 
lochtgebied (I) - luchtgebied 
Iochtgekoeld (spor.) - luchtgekoeld 
Iochtgesteldhied Voor -heid z. -hied 
(spor.) - iuchtgesteldheid 
Iochtgevccht (Db, Nbk, Op) - 
iuchtgevecht 
Iochtgevend [loxtxubipt; aks. wisselt] - 
lichtgevend lochtgevende varve, locbt-
gevende ciefers van een wekker (Nbk) 
Iochtgrenaat (1) - iichtgranaat 
Lochthal (1) - iuchthai 
lochthappen (spor.) onbep. w. ['loxt ... ] 1. 
happen naar lucht (voorai van vissen 
gezegd) 
Iochtig Ook luchtig (WH) bn.; -er, -at 
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lochtighlauw - Iochtschicn 

['loxtx] 1. met daglicht 't Is op It beden 
morgons op 'e tied al lochtig (Obk, Op), It 

Wodt al lochtig, we moe'n van bedde 
(Ow), It Is tegenwon-ig lange lochtig (Nbk) 
2. licht van kleur Dc meerste means/con bin 
op 't heden lochtig in de kicren (Obk), ccii 
iochtigo juik (Nbk), cen lochtig streopte 
rok (p), Die vioerbedekkung hot ccii mooie, 
Joebtige kleur (Bu, Dho, Ld), 1k heb de 
kevicen lochtig opvarfd met een liehte 
kleur (Diz), Th3i  is kenber an Zion lochtig 
baor (Ow), icnc mit lochtig haor (Nbk, Np, 
Spa), een lochtig koppien mit baor id. 
(Spa), Wiy wo'n staorigan al aorig lochtig 
van baor (Obk) 
Iochtigblauw (Bu, Dho, El, Ma, Nbk, Np, 
Obk) Ook luchtigblauw (Spa) - Iicht-
blauw, in sterke of minder sterke mate con 
lochtigblauwcjurk (Bu, Nbk) 
Iochtinstelaosie (spor.) - lichtinstallatie 
Iochtinval (spor.) - Iichtinval Daor is ok 
mar weunig /ociitunvaJ (Nbk) 
Iochtjaor (1) - lichtjaar 
Iochtkabel (spor.) - lichtkabel 
Iochtkaante (Nbk de ['loxt... i. zijde waar 
het licht is 
Iochtkenaal (spor) - luchtkanaal 
Iuchtkestecl - Iuchtkasteel Jocbtkcstolcn 
bouwon (Wol) 
Iochtknoppe Ook luclztknoppe (WH) de; 
-n; ...knoppien ['1...] 1. Iichtknopje de 
Jochtknoppe oven ommodrien (Nbk), 
Waor zit bier et iochtknoppicn? (Np) 
Iochtkocgcl (Bdie, Ow) - lichtkogel 
Iochtkoepel (01-NI) - lichtkoepel 
Iochtkoker (Dhau, Diz, Np, Nt, Pe-DbI, 
Wol) Ook luchtkoker (Spa) de; -s; -tien 
['L..] 1. luchtkoker (op een gebouw, van 
een parkeerkelder enz., maar ook op een 
berg ingekuilde aardappelen; in de vorm 
van een stuk kachelpijp of draineerbuis 
(Np)) 
Ioehtkussen (Nbk, Np) Ook luclzthussen 
(Sz) et; -5; -tien ['l ... J 1. met lucht gevuld 
kussen, in het bijzonder bep. bakvormige 
attraktie voor kinderen bestaande nit een 
zeer groot opgeblazen kussen waarop en 
waarbinnen kinderen springen 
Iochtlaanding (I) - luchtlanding 
Iochtlaandingstrocpcn (vo) - Iuchtlan-
dingstroepen 
Iochtlaoge (spor.) - luchtlaag Mar omdat 
do ondorste locbtlaogcn nog kooldor weren 

(J(ba) 
Iochtledig (Nbk, Np) [loxt'l...] - 
luchtledig: fig., zelfst.: in at Jochticdige 
praotcn (Nbk, Np) 
lochtleiding (Bdie, Pe-Dbl) de; -s, -en 
['loxt ... ] 1. (ook verz.) elektrische biding 
t.b.v. de verlichting d.m.v. elektriciteit Bi 
do overgaank van picterculie naor elek-
trisch Jocht kreej' Joebticiding in huus 
(Bdie, Pe-Dbl) 
Iochtmacht - luchtmacht N is bij do 
Jochtmacht, daor ha'k ok we] bij wozen 
wild (Nbk) 
Iochtniaune z. locbtcmaonc 
Iochtmassa (I) - Iuchtmassa 
Iochtmoonstcr (1) - luchtmonster 
Iochtnet (spor.) - lichtnet 
Iochtofweer (spor.) - Iuchtafweer 
Iochtufweergeschut (Db) - Iucht-
afweergeschut 
lochtuorlog (spor.) - Iuchtoorbog 
lochtpaol (Bdie, Dhau, Dfo, Ma, Obk, Op) 
Ook luchtpaol (WH) - Iantaarnpaal 1k 
bebbe een iochtpaoi via/c vow It buus, en 
oat is eon biel gcnot (Obk), We moobton 
d'r bier woi es cen Jucbtpaoi bi he/then 
(Spa) 
Iochtp!cpe (verspr.) [l ... J - Iuchtpijp Hij 
bet et (slim) op de Jocbtpiepen (verspr., 
Wol) 
Iochtpompc (Bdie) - luchtpomp 
Iochtpost de ['loxtpost] 1. vervoer per 
Iuchtpost 
Iochtpostbricf (v) - Iuchtpostbrief 
Iochtpostkevot (1) - luehtpostenveloppe 
Iochtpostpepicr - luchtpostpapier 
Iochtpunt Ook luchipunt (Spa), lichipunt 
(Sz) et; -en; -ien ['IoxtpAnt/ ... } 1. punt van 
waaruit licht straalt, vooral: straatlantaarn, 
ook (fig.:) positieve mogelijkheid, positief 
aspekt We zoien wel een iocbtpunt bebben 
when, bier vow bi5 de weg Nbk), overal 
con iocbtpuntion in zion overal een 
positieve kans in zien (Op), zo ook D'rzit 
nog we] eon Main iocbtpuntien in (Nbk), 
... cen ioobtpuntien an (Bu) 
loclitreis - Iuchtreis 
lochti-eiziger (spor.) - Iuchtreiziger 
lochtreuster (spor.) - luchtrooster 
lochtschaekelder (I) ['loxtsks:kjd1] - 
lichtschakelaar 
lochtscliien (Bdie, Nt) Ook Iuchtschien 
(Sz) de ['Ioxtsk!:nJ'IA ... ] 1. een beetje licht, 

-133- 



Iochtschicndag - loddercindeusien 

een klein beetje dat men ergens van ziet '1 
Was donker, mar loch was d'r nog ccii 
k/cue luchtschien (Sz), 1k zag d'r ccii 
locbtscbien van (Nt) 
Iochtschicndag z. locbtscboondag 
lochtschienscl (spar.) et; -s ['loxtskt:sj] 1. 
lichtschijnsel ccii vrcmd lochtschicnsel 
(Db) 
loclitsehip (Bdie) - luehtsehip 
lochtschommel (spor.) - Iuchtschommel 
Iochtschoondag (Bu, Dhau, Nbk, Np, Obk, 
Ste, b, bi, b: In) Oak !ochtschiendag (Ma, 
01-NI, p, bo: Op) bw. ['loxtsko: 5ndax/ 
... ski:n ... J 1. volop dag, volledig lieht 
geworden, in tegenstelling met do 
schemering El locbtkan now we] uutbcur, 
'Ifs locbtschoondag (Ste, Nbk), Ze bebben 
bi locbtscboondag de gedienen dicbte, war 
zollen ze daor loch bebben? (Nbk, Obk), 
BiJ lochtscboondag hebben ze inbrcuken 
(Nbk), Mit lochtscboondag is hiy votgaon 
U) Ok stom van .1 am zo mar op 
locbtschoondag mit 'ii baczc dew- et dorp 
to gaon (b), HIy is de duvel ontkreupen 
buy lochtschoon dagis enorm gewiekst, Ieep 
(Dho), zo aak Hiff/ is de duvel ontkommen 
op locbtschoondag hij weet zich overal uit 
to redden, hij is slim genoeg am altijd een 
uitvlucht, een uitweg te vinden 
lochtshow (I) - lichtshaw 
lochtsignaa! (spar.) ['Ioxtstja:l] - licht-
signaal 
lochtslangc (verspr.) - Iuchtslang 
Iochtspiegeling (spar.) ['loxtspi:galu)/ 

- luchtspiegeling In et Foobteler-
venc koj' et soms mitmaekcn dat et krek 
leek dat de bossen van Veenhuzen hid 
kotbi5 weren; Bc beb dit ccii peer kecr 
mitmaekt. Ben lochtspiegeling die geleer-
den fata morgana nuwnden (Ow) 
Iochtsprong (spor.) - luchtsprang: sprang 
in do lucht Van poere blicdscbop maekte 
hij een locbtsprong (Nbk) 
Jochtstcun (I) - Iuchtsteun 
lochtstikstof (Ow) de {'loxt...J i. in de 
lucht vaorkomende stikstof (.) dat ze 
onder slim hoge tempereturen de locht-
stikstof an kalk bienen konnen (Ow) 
Iochtstraol (verspr.) - Iichtstraal: straal 
van eon lichtbron komend 
lochtstroom - Iuchtstraom 
Ioehtteinperetuur (I) - luchttemperatuur 
Iochttrilling (1) - luchttrilling 

lochtvecrt (1) - luchtvaart 
Iochtvcrhicning (1) - luchtverbinding 
Iochtvcrhruuk (spor.) - lichtverbruik 
Iochtverdcdiging (spor.) - luchtver-
dediging 
Iochtvcrkeer (verspr.) - luchtverkeer 
Iochtvcrkccrsleider (spar.) - luchtver-
keersleider 
lochtvcrkecrsleiding (spor.) - Iuchtver-
keersleiding 
Iochtverschlcnsej (Np) - lichtverschijnsel 
Iochtverschil (Np) et; -len ['I ... ] 1. 
temperatuurverschil 
Iochtvervoer (1) - luchtvervoer 
Iochtvervuiling (spar.) - luchtvervuiling 
Iochtvloot (1) - luchtvloot 
Iochtvochtighied (spar.) Voor -heid z. 
-hied - luchtvachtigheid 
Iochtwacgen z. lochtbanewacgcn 
lochtwcgen (spar.) ['laxtwLgjj] - Iucht-
wegen: ademhalingswegen 
lochtwottel (spar.) - luchtwartel 
Iochtzee (1) - lichtzee 
lochtzick (spar.) - luchtziek 
Iochtzicpe (Ste) do ['Ioxtsi:po] 1. zeep met 
veel lucht erin, bekend uit do tweede 
wereldoorlog In c/c oorlog mos ie je mit 
locbtzicpe was/en; nao de oorlog haj'gicn 
locht- en klcizicpe meer, de locbtzicpe 
was wat luger (Ste) 
Iochtzocger (Dho) ['loxtsu:gç] - Iucht-
zuiger: kribbebijter die aok lucht zuigt 
lodde (Bu, Obk, Pe-Dbl, Sz) de; -n; -gien 
['Iocb] 1. haaigraaf (Pe-Dbl) 2. spade 
(Obk, Sz) 3. fopspeen (Bu) 
lodder (Bdie, 01-NI) ['lodç], in MY bet 
(we]) ladder an de kluut hij zit er 
warmpjes bij (01-NI) en in ladder in de 
ogen bebben ladderig kijken (Bdie) 
lodderein (verspr., p, b) Oak loddereine 
(Obk), lotterein (Bdie, Nbk, Ste, b: In) de 
[loda'rjn(o), ...o... (Nbk)/Into... (Nbk, Ste)] 
1. ladderein: I' eau de Is reine (bep. 
reukwater) 1k bob eon lefler flessien 
loddercin van mien grootmoeder kregcn 
(Sz), Lotterein is goeic ooldeklonjc (Ste) 
loddereindeusien (Dfa, Dhau, Np, Sz, s: 
oast., s: Obk) et; ...deusies [...r ... J 1. 
doosje met spansje, bevachtigd met bep. 
reukwater: I' eau de la rome Ben lad-
dcreindeusien baj' watten in, daor geuten 
ze loddereun op am dan zo now en dan ccii 
snutien te nemen (Sz) 
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loddereine - loederig 

loddereine z. lodderein 
loddereinflessien (Bu, Db, Diz, Dho, Ld, 
Ma, Np, Spa, Wol) Ook louereinflessien 
(Ste) at; ...flessies [...'r...] 1. flesje met 
lodderein Dat loddoreinflossien betnog eon 
goolden knoppion, et is we] twio lou won 
oold (Db), Mit eon begraffenis staon do 
Jodderoinflossies op do taofeltios (Ld) 
lodderen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
lodderde, hat lodderd ['1odp} 1. (van de 
huid) dik, slap hangen N zicbtd'rlodderig 
nut, et volt loddert hew- om do buud (Np) 
lodderig bn., bw.; -er, -st ['iodpx] 1. 
lodderig, op opvallende wijze suf, slaperig 
kijkend (vaak opgevat als hat gevoig van 
drankgebruik) As eon meonske niot eon 
beste naacht had bet, kan bi5 soms 
lodderig wit do ogen kioken (Dfo, Dhau, 
Obk), Hij kikt nog zo lodderig, bij is nog 
niot good wakkor (Nbk), Hij is zekor laote 
op bodde kommen, hi kikt zo lodderig toe 
(Dho), mit Jodderige ogen (Nbk), Van 
dikoton woj' a/tied lodderig (Sz), Ic kunjo 
soms ocht lodderig veulen aj' niot lekker 
binnen (Sz), Die koe kikt d'r lodderig nut 
suf, zich kennelijk niet zo goed voeiend 
(Db) 2. (van personen) dik, vet Die is zo 
lodderig (Nbk), Et is eon lodderig jonk 
(Np), N zicbt d'r lodderig wit, et vol 
loddort hour om do buud (Np) 3. (bn.; van 
voedsel) vet en dikkig, glibberig en dikkig 
(Dho, Nbk, Np) Die panne mit bustpot is 
lodderig (Np),  Dat is van dat loddorige 
soul, ? is niet letter (Dho), Et sock is 
lodderig (Nbk), Do soope is lodderig 
dikkig (Nbk) 4. in lodderig weer warm, 
zwoel wear (b: lm, p) 
loden I bn.; attr. ['1o:d12] 1. van lood 
loden fietskoogols (Db), (bij vgl.:) Hiy is 
d'r mit loden schoenon benne ]open 
schoorvoetend, met tegenzin (Nbk) 2. van 
loden (bep. kledingstof) eon loden jasso, 1k 
bob eon rogenjasse van loden stof(Dhau, 
Diz) 
loden II zw. ww.; overg.; loodde/lodede, 
het loded [lo:adii] I. nagaan of iets 
loodrecht staat (met een schietlood) (Bdie, 
Ma, Obk, Op, Spa) Eon motselor moot eon 
mw-c regelmaotig loden om do mw-c rocht 
to bolon (Bdie, Spa, Wol, Op), Aj' 
kozion on stolen bij con ni to bouwen 
buus, mooj' zo ocrst loden (Ma, Obk) 2. 
een loodje aanbrengen ter verzegeiing Et 

loden van oloktricitoit-, gas on 
waoterloiding: dan komt d'r eon lotion an 
(Dhau) 3. een loden plaatje of blikje 
aanbrengen als token dat jets is 
gekontroleerd of geiegitimeerd (z. ook 
loten) et loden van eorpolzakkon of 
maelza/cken (Ma, Op), Dc waogens die 
naor ot butonlaandgaon, wo 'n loded(Wol), 
(van vee:) Do kemies lcwamom to loden, 
d'r kwam eon lotion in do stat, zo mossen 
maz-kt woddon, zo woren taxeord (Nbk), 
Kollektobussies wodden ok loded (Nbk) 
loebes de; -en; -ien ['lubas] 1. gemene of 
grote en ruwe hond (Dhau, Nbk, Pe-DbI) 
2. gemene en/of onverschillige kerel of 
jongen Die loobes moej' wel in do gaton 
ho/on (Pe-Dbl), eon gomione loebos (Nbk), 
eon difcke loebes (Nbk), eon smerije Joebos 
(Nbk), een i-vile babes (Ow) 
loede (Ma) Ook loete (Db) de; -n 
['lu:do/ ... to] 1. ovenkrabber 
loeder de, et; -s; -tien ['ludç] 1. loader: 
scheldwoord voor gemeen iemand Hij is 
niot to vortrou won, ot is ecbt een loader 
(54, 1k wil mit N gien godoento bebben, 
et is eon dikke loeder (Db) 
loederachtig (Bu, El, Ld, Ma, Dhau, Nbk, 
Nt) bn., bw.; -er, -st ['1...] 1. gemeen, als 
een loader Dat peerd is wat boedeiacbtig 
(Ma), Hij kikt zo boederacbtig wit do kop 
(Nbk, Nt), eon boodoraobtige strook (Bu) 
loederig (verspr.) bn., bw.; -er, -st 
['ludçox] 1. gemeen, als ean loader 
(verspr.) Dat is con looderige bond (Np), It 

Is eon booderige karol (Nbk), Die bebbon 
ze looderig bobaandold (Np),  eon boederijo 
streek (Np),  Hi7 kikt zo looderig (Nbk), 
loedorig tookiekon er gemeen uitzien, 
gemeen kijken (Ow), MY ziet d'r loederig 
uut (01-NI) 2. een verwaarloosde indruk 
gevend (Op) 1k gobove nooit dat N eon 
gooio boor is, want zion Mom, zien voe on 
zion laand, Otis allemaol watlooderig (Op) 
3. zich niet zo Iekker voelend, er slecht, 
ongezond nit ziend (in hat gezicht), inzake 
yea vooral van koeien: er ongezond nit 
ziend (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Dho, 01-Ni, 
Op, Pe-DbI, Wol) 1k bin wat loodorig 
vanmorgon (Dho), d'r loodarig nut zien 
(Bdie), Die koe kikt d'r boodeng uut (Dfo, 
Dhau, Op, Wol) 4. (van een koe) met 
uitpuilenda ogen Die koe kik d'r boedorig 
wit (Bdie) 
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loef - loegen 

loef (Nw, bs) de; loeven; -ien [luf] 1. 
holte, gat waar de pen' in komt van een 
bep. houtverbinding: loef ten eupen Joel 
een loef zonder een bep. extra uitsparing 
(die het wijdst is aan de onderkant), d.i. 
zonder veua-Joei vgl. Et wanton mit ten 
veuz-Joef bet as veurdieJ oat ci bi5 zoc'ji 
verbiening lang zo gauw met inregent as 
1,15 ten verbiening mit ten eupen Joel,' oat 
d'r zal minder gauw rottcri5e in ci book 
kommen (bs) 
beg (p, b: im) et (?) [iu:x (?)] 1. gehucht 
boege (verspr.) de; -n; loegien ['lu:go] i. 
beg, uit turf opgezette wand van een 
turfhoop (in bijv. een hok of buiten, op een 
wagen, in het schip) (Ow, Sz) dubbele 
Joege wand van turf, met name in het 
turfhok in het huis, bedoeld om de op een 
hoop geworpen turf erachter tegen te 
houden, ook tegen de muur aangebracht 
om uitzakken van de muur to voorkomen, 
ais volgt gestapeld: de onderste iaag werd 
gevormd door de turven naast en tegen 
elkaar to leggen, met de koppen in de 
dwarsrichting, ervoor bangs kwam een nj 
in de iengterichting gelegde turven; de 
tweede iaag werd daar op gelegd in het 
spiegeibeeld van de eerste iaag: de dwars 
gelegde turven kwamen nu op de in de 
iengterichting gelegde turven, aan hun 
achterkant kwam een in de iengterichting 
gelegde nj turven; de volgende laag werd 
weer ais de eerste, etc. (Ow), D'r staot een 
gocie loege om die lurlbulte (Sz), Mar as 
10 ZO [de turf] in buys zetten, dan moef' 
wel twie loegen naost mekaander zetten, 
zie, want aanders va/en ze toch zo uut (bo: 
Nw), turf In de loege zetten in het tunfhok 
de voorste nij(en) opstapeien (01-Ni), eon 
loege turf zetten (Bdie) 2. stapel turf (Db, 
Dhau, El), ook: in de vorm van een 
piramide, om inwateren tegen to gaan 
(Pe-Dbi, Ste), iaag van een stapel turf 
(Dhau, Dho, Diz, Obk, Ow), in het 
bijzonder de bovenste iaag (01-NI) War 
beb 1k vaeke belt hulpen do turf in de 
Joege to zetten (Dhau, Db), een loege turf 
(El), Do turf mos mool reebt in de Joege, 
aanders vulJen ze omme (Pe-DbI), Do 
bovenste laoge [van eon stapel turf] was de 
Joege (01-Ni), Hiy Jegt dr mar loege nao 
Joege op (Dhau), D'r mos nog lone Joege 
op, dan was de ring vol (Obk), Daor zit 

ten beste Joege op een flinke Iaag, een 
flinke stapel (Dho), Turfmoej'altied in de 
Joege zetten, dan kan d'r yule meer in ci 
bokke as daj' et d'r los in smieten (Ow), 

OP loegen zetten... (Ow), ..in loegen 
opzettea.. (Ow), Hij het ten loege ofzien 
de turf niet good gestapeld (Pe-Dbi, Ste), 
lent ten Joege olkien iemand een 
verveiende, geniene streek ieveren, iemand 
bedriegen of op zn sodemieter geven 
(Dho, Np, 01-Ni, Op, Spa, Ste, n, hi), ook: 
iemand te viug afzijn en daardoor winnen, 
zorgen dat die ander het niet meer kan 
krijgen (Np) of iemand een flinke kiap of 
een pak siaag geven (Np, SW, Sz), Hij bet 

eon beste loege ofzien hij heef't hem een 
erg smerige streek geleverd (Dho), lone 
een loege olkieken iemand een gemene 
streek leveren (Ow), ff15 was d'r op 
geloold [erop voorbereid], oat zo 'm eon 
Joege ofzien zollen (Up), Die koopman 
praot mool mitje omme, mar onderlussen 
ziet hi5 je em Joege of bedriegt hij je 
(01-Ni), Hij bet ten loege ofzlen is 
behooniijk ziek geweest, heeft het 
behoorlijk to pakken gehad (Woi), Za'kje 
eon Joege zetten! je beiazeren (Np) 4. iaag 
koren die gedorst werd, hetz. ais Jegg; z. 
ook aidaar (Up) In de oolde tied gongen do 
boeren veurdat ze '5 morgens mulken on 
voerden, al ten loege dösken (Op) 5. in 
altied in de loege zitten in de probiemen, 
zorgen (Db) 
boegen (verspr.) zw. ww.; overg., onoverg; 
loegde, het loegd ['iu:gjj] 1. (vooral van 
turf) opstapelen, bijeen piaatsen, netjes, 
meestal in lagen op eikaar vlijen (in hopen, 
op een wagen of een schip, in een schuur 
enz.) Do lw-fmoej'loegen (Bdie, Nbk), En 
dan loegde ie ze naor boven zo hoge as ie 
mar wollen; on dan moej' ze eon betien 
sebieve doen, want aanders valen ze d'r zo 
uut (bo: Nw), We mossen vroeger do turf 
in 't schip loegen (Np), Do vrouwluden 
mossen vroeger do turf op depraem loegen 
(Obk), De turf wodde in de ring Joegd z. 
ook ring (Dfo), D'r kwam ok wel as eon 
cold waegen viel onder in de putt; om de 
turf daor op to loegen die ni. tot een wand 
werd gestapeld om inzakking tegen te gaan 
(Ow), It moe'n It d'r eon betien nettles 
henne loegen, bow- (bi), Rogge on baever 
wodde on do waegen Joogd(Dfo), derogge 
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loeger - loeren 

Jocgen in een mijt plaatsen (Nbk; 
gebruikelijker is bultzetten (Nbk)), Do 
bossen stro weren mooi bunnen, dat ze 
wolian wel mooi began (Dhau), bookies 
began (Ste), stienen began (veur sier) 
(Ste) 
loeger de; -s ['1u:g] 1. degene die stapelt 
(met name inzake turf, hoot) 
Ioei (Nbk) - loei: harde schop H1J gafde 
ba/fe too/i can JoeL..! (Nbk) 
loeien (Bu, Nbk, Ste) zw. ww.; overg., 
onoverg.; Ioeide, het loeid [lujll]  1. 
(onoverg.: van de wind, een storm) hard, 
bulderend waaien (Bu, Nbk) Dc wiend 
boeit(Bu) 2. (onoverg.: van eon sirene e.d.) 
een gierend geluid maken ccv iociendc 
s/rena (Ste) 3. (overg.) hard wegtrappen 
(van een bal) (Nbk) Hij foe/dc de ba/be in 
at doe! (Nbk) 
Ioeier (Nbk) - loeier (zeer hard schot) 
loek Ook luuk (Mun, Spa) et; -en; -ien 
[luk/lyk] 1. luik in een wand, vloer: ter 
afsluiting can foe/c in de zoo!der, ...in do 
schostien (Nbk) 2. loket (Dfo) Aj' wat 
beta cien mossen, kwaj' vroeger year 't 
foe/clan te staon (Ofo) 3. vensterluik aan de 
buitenkant van het huis (verspr.) As 't 
don/car wodt doen we de fuken dichte 
(Spa) 4. (verz.) bieslook (k) 
loeken (Bu, Nw) zw. ww.; onoverg.; 
loekte, het loekt ['lukp] 1. trekken met het 
been (door paarden) Et peerd foe/ct wat 
(Bu, Nw) 
loekerd (El, Ma, Obk, b: Im) de; -5; 
loekertien ['lukçt] 1. slimme, gewiekste 
persoon (soms ook: enigszins gemeen) Die 
Joe/card wet overaf wat hissen wag to 
baa/en (Obk), Hij is can oolde foe/card! 
(Ma), Wat is me dat toob can loc/certien! 
(El) 
loekeupening (Nbk) - luikopening 
Ioekgat (Nbk) et; -ten; -tien [lukxat] 1. 
gat dat men met een luik afsluit 
loekiam (Nw) bn. ['luklam] i. zich niet fit 
voelend I/c bin wat foe/clam (Nw) 
loempia - loempia 
loene ['lutna], in louw boene(n), z. onder 
fouw 
loenen (Up) zw. ww.; onoverg.; loende, 
het bend ['15:i:] 1. verlangen naar, uitzien 
naar (fig.) Hij bet nog nooit can macglen 
bad, mar i/c ge/ova dat hij d'r now we! 
naor beg/nt to loenen (Up) 

loens (Nbk) bn.; -er ['lii:s] 1. enigszins 
scheel 
Iocnzen (Dho, Nbk, Ste) ['lü:zçi, lunsii] - 
(weinig gebruikt) loensen: een beetje 
scheel kijken Hij boenst wat Nbk), ...een 
bat/en (Ste) 
loep [lup] - loop: vergrootglas in montuur 
loer Ook There (bet. 2: El) de ['lu:r(a)] 1. 
loer, het loeren, in verb.: op 'a loer staon: 
Kick die as op 'a bar staon (Spa), op 'a 
loer hggen, op 'a boar zitten: Die /catte zit 
op 'a boar (Dho), Die jonge daor vertrouw 
i/cniet, die mocj'in de boar bolen good in 
de gaten houden (Db, Dho, Up), Dat 
baantien be'/c wel tien jaor in do bar had 
mar bi5 her at eindebi/c toch /cregen en i/c 
met! op zitten azen (Sz) 2. in ienc can boar 
dricn to pakken nemen, te grazen nemen, 
bedotten (Nbk, Pe-Dbl, b), zo ook Hij hat 
him can mooie bare drijd (El), argens can 
loer an dri7jen zich van iets afmaken (Nbk) 
3. in d'r gien boer an vienen er niets aan 
vinden (Op) 
loerder Ook loerderd (Bdie, Dhau, Dho, 
Ld) do; -s ['lu:ard1(t)] 1. iemand die veel 
of stiekem bert, in het bijzonder: gluurder 
Die ant/comp ni/cs, dat is we] zoc'n 
bocrderd(Dho), Locrdersgeboofi/cnict dat 
die bier rondbopen (Sz) 
loerderd z. boarder 
loere z. boar 
loerem (Nbk, 01-NI) ['lu:aröm], in in do 
foerem ho/en in de gaten houden 
(schertsend), zo ook in do boerom bobben 
in de gaten hebben (01-NI), verder in in do 
bocram rae/can in het vergeetboek taken 
(01-NI) 
loeren zw. ww.; onoverg.; boerde, het boerd 
['lu:ari,] 1. spiedend kijken (naar personen, 
naar binnen etc.) Do gedienen zatten met 
goad dichte, i5 /connen zo naor binnan 
loeren (Dfo), Ze staot de biebtied mar 
aacbter de gedienen to baron nI. naar 
buiten, om to kijken wie er bangs gaat, wat 
de mensen buiten doen (Nbk), Thf bert 
al/es of last z'n ogen overal spiedend 
overheen gaan (Diz), Hij zat d'r stiekem 
naor te loeren (Dfo), am at hoc/cien bocren 
(verspr.), am de hoe/c... (Np, Pe-ObI), 
...om ean hoc/len (Obk), Hij zat am de 
hoe/ca to boeren (Pe-Dbl), Stao toe/i niet zo 
to loeren! (El) 2. erop uit zijn om te 
pakken, te krijgen (evt.: en daarbij 
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loeriezer - tofzang 

spieden) En de neven loerden al no d' oold 
man zien centen (b), Dc pelisie bet al 
la.nge op him Joerd, mar ix bebben him 
nag met (Op), MY Inert d'r op om wat to 
kriegen (Nbk), Daor bar 1k now al lange 
op, am dat nog es te lcriegen (Db), Zolhi5 
ok op die baene boeren? (Nbk), H15 boerde 
op wat lekkers (Dfo), Hij bert op eon 
kopien is op een koopje nit (Ow), Hi)' bert 
nag a/tied no dat macglen (Diz) 3. (lieht 
schertsend) kijken (Nbk, Np) Zuwwe daor 
even boron? (Nbk, Np) 
loeriezer (Np, Ste) et; -s; -tien ['lu:ori:zç] 
1. (schertsend) bril Et Joeriezer moot d'r 
NY op (Ste) 
bering (Dho) [Iu:ortij], in in do bering 
raeken zoek taken (Dho) 
boertien (01-NI, Wo1) ['Iu:artin], in om 't 
Joertien kieken om het hoekje kijken: JflJ 
keek even om It boertien (01-NI, WoI) 
boete z. ]code 
boet'ien (Ma, Nbk) et; loeties ['Iu:tin] 1. 
slonzig vrouwtje 
lof I de [lof] 1. gunstige, eervolle 
waardering die men nit voor iemand of iets 
1k beb d'r able lot veur, hi)' bet et good 
daon (Op, Nbk), Waoromm' wi)' mit zoveul 
lot zingen van jaw vroeger dingen (b 1), 1k 
breng die Drent wit vroeger tied (..) een 
woord van lot (b), Hi)' bet can protte lot 
veur zion optreden had (Wol), Zoks 
verdient Jot (Nbk), Hi)' was ien en al lot 
over jaw wark (Nbk), (ook als uitroep:) 
a/be lot alleen maar lof, veel lof: Al/c Jot 
komt heur toe komt uitsluitend haar toe 
(Dfo, Dho), ook: zeer veel lof komt haar 
toe (Dfo, Dho), A//c lot veur dat mooie 
feest! (Diz), Mr wodt niks aanders as Jot 
over him spreuken (Np), niks as botal!een 
maar lof, waardering (Nbk, Spa) 2. eer, 
roem lone (veufo) Jot toezwaaien (El, Obk, 
01, N!, Ow, Sz), Hi)' krecg een pries mit 
lot d.i. met een bijzondere, eervolle 
vermelding (Ma), Mit lot hac/de hi)' zien 
bid cum laude (Ld), zo ook Hi)' is mit lot 
sbacgd (Dhau, El), . . .dew- 't examen 
komiven (Pe-DbI) 3. bep. rooms-
katholieke dienst: lof (Db, 01-N!, Op, Ow, 
Pe-Dbl) Zundagsmiddags was d'r in de 
meerste roomse karken om zoe'n tire of 
to loll (Op), Ikgao morgen met naor de 
mis, mar we! naor 't lot (Bdie, Sz), Oonze 
huron moe'n naor et lot (01-Ni) * Eijen 

Jot stinkt(vo) 
lof II Ook loof (Wo!) et [inf'Io:f] 1. loof 
van bep. groenten, knolloof, bladeren van 
de aardappelp!ant Aj' een boeb Jotbebben, 
bej' vaeke gien beste knolben (Obk), Et lot 
is soms baank en de knob/en kim otvaben, 
mar et kan ok eersommc wezen (Nbk), Dat 
is Jot zonder knob/en dat zijn praatjes van 
niks (Op), Dc eerpels hebben ditjaor bang 
lot (Nbk), We moe'n et lot en de 
kwcekrommel nog even naoscbudden (Np), 
at Jottrekken het lof van de aardappelplant 
trekken als de aardappels groot genoeg 
worden geacht (nI. om virusbesmetting 
tegen te gaan) (Ow) * (schertsend gezegd 
ten afscheid of als reaktie op lemand die 
de zegen zegt als afscheidsgroet:) Do 
zogen, zee [of: van] Jan Franks, mit 
ni)'jaor eon bossien mit ]sank lot (Nbk) 
boThranen (Db) onbep. w. ['lof...] I. 
verbranden van het loof van aardappe!-
p!anten 
bofdieht (I) - lofdicht 
lofferd (Bdie) de; -s ['lofçt] 1. groot mens 
of dier 
bofidappen (Ow, Pe-DbI) onbep. w. 
['lolklapip] 1. aardappelloof van de plant 
verwijderen met een loolklapper, vgl. 
LolJclappen van de pooteerappebs is beter 
as et doodspruuien van et ecrappelbol can 
bruulc ie gien vergif,' Jot dood en stokken 
kbappen mit cen mesiene kan web, mar It 

vaabt met  toe om al/es dood te kriegen en 
mit wat braujarig weer brengen de 
eerdvboden do virussen van de iene op de 
aandere plaante (Ow) 
Iotkiapper (Ow) ['br...] - loofklapper 
blued (1, ba) - !oflied 
bofrede (I) - Iofrede 
bofrieden (Dho) onbep. w. ['IDfridl?] 1. loof 
van aardappelen, bieten, knollen vervoeren 
met een wag en Ze bin an It boltieden (Oho) 
Iofwaark z. botwark 
bofwark (Db, Dfo, El, Obk, Op) Ook 
lofw er/i (WH), lofwaark (Bdie) et 
['Io(v)w ... ] 1. Iofwerk (met name op 
kasten, klokken, vooral uitgesneden 
figuren: met name bloemen en bladeren) 
D'r zit nog mooi botwark op die oobde 
k/ok/ce (El), Et botwerk van kasten waren 
vroeger nogab stoihusten (Spa) 
Iofwerk z. botwark 
Iofzang (Bu, Nbk, Ste) de ['Iofsaij] 1. het 
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log - lokgaanze 

aanhoudend lovend praten over (Nbk) Thj 
had eon hide lofzang over hoe goed N et 
wel fiat daon bad (Nbk), ? Was nicE 
allcmaol lofzang en glen aende hat was 
niet één en a! voorspoed (vo), verder in An 
alle lofzang komt eon aende al het moois 
dat men beleeft houdt wear op (Bu, Nbk, 
Ste), ook wel gezegd van siechte dingen 
(Ste) of inzake iemand die altijd genoot, 
maar flu met meer (Ste) 
log I Ook logge (Op: bet. 2) In., bw; -get, 
-st ['I3x/'13g0] 1. groot en zwaar eon Jog 
peerd (Bdie, Ma, Ow), War your eon groot, 
log geveerte ridt daor over do b-using? 
(Nbk), Hiy lopt d'r zo log henna (Nw), eon 
(groot) log bees4 Et is een log dier, ZOO 'n 
olifant (Nbk), (van een grote, zwaar-
gebouwde man:) Wat is dat can logge beer 
(Np), Die vent is zo log as eon olifant 
(Pe-Dbl) 2. traag, loom, lui (en evt. zwaar) 
(Nbk, Np, 01-Ni, Op, Pe-Dbi, Sz) Th3 is 
wel eon goeie karol, mar in Zion wark is 
bij wat logge (Op), een logge kerel 
(01-NI, Pe-Dbl), Van do waannte woj' 
river log (Np), Et varken is zo Jog (Nbk), 
Et gaot daor My N aiemaol zo log toe, zo 
tuike- twice (Sz) 
log II - logaritme 
logaritme (i) [io:ga'rttmJ - logaritme 
logaritmctaofel (1) - Iogaritmetafei 
Loge (I) - loge (in een theater) 
loge (spor.) - log6 
logeerhedde (spor.) [!o:o'sjl:a(c)bEdoJ - 
logeerbed We hebben can peer logés 
logeerkaemer (spor.) - !ogeerkaemer 
logement et; -en [!o:azjo'ment, ook ...sjo..., 
...zo... (Op)] - logement (on te over-
nachten) Da s con good logement (Diz), Op 
'e Heron wal was vrocger eon logement 'Do 
Gouden yb' (Db), in 't logement slaopen 
(Bdie) 
logementhoolder (Diz, Npl, Wol) Ook 
logementhouwer (Sz) [...'m...] - loge-
menthouder 
logementhouwer z. logementhoolder 
logen (Dfo, Np) ['lo:gj]] - logen Dat 
kassien is loogd, on de varve d'r of to 
baelen (Np), oolde meubels logen (Dfo) 
logeren (spor.) [lo:o'sj:op] - logeren (de 
gewone woorden zijn uutvanbuzen, 
uutvanbuus wezen) 
logge z. log  
logies (spor.) [Io:o'sjis] - logies, 

nachtverblijf bogies mit ontbijt (spor.) 
logika (spor.) de ['!o:xika] 1. juiste, 
logische redenering D'r zit ok biebemaol 
glen logika in war hij zegt (Nbk), Dc 
logika is veer to zuken het is absoluut niet 
juist, niet goed geredeneerd (Nbk) 
logisch ['io:xis] - logisch: volgens de 
logika, rationcel juist, vanzelfsprekend Dat 
is tocb logisch, dat hi daor nooit weer 
kommen wil (Nbk) 
logopedie [!o:go:po'di] - !ogopedie 
logopedist {lo:go:po'distj - iogopedist 
bk I (Nbk, 01-NI, Spa) de (bet. I), et 
(bet. 2) [iak] 1. houtje bevestigd op 
deurkozijn, kozijn van een !uik e.d. en dat 
men veer de deur etc. draait zodat deze 
niet geopend kan worden (Nbk) 2. (verz.) 
hout in veen, turf, ais gevolg van eerdere 
boomgroei, ha!fvergane plantenresten in 
het veen (01-NI, Spa) 3. z. lokke 
bk II (Mun) tw. [bk] 1. Iokroep voor 
kippen 
bokbrood z. Jokkebrood 
bk-mit-dc-vent (Nbk) g. lidw. ['lokmIdQ 
fent] I. situatie waarbij men !ekker ruikt 
door het gebruik van parfum, zeep e.d., 
waardoor men aantrekkelijk zou zijn Da's 
mit die meid ok b-mit-dc- vent! (Nbk) 
bokaos at ['ioko:s] 1. lokaas (iett.), 
lokspijs lokaos op 'o inoezevalbe (Nbk) 
bokartikel (Op) [bk...] - Iokartikei 
Lokdoeve (Bu) de; -n; ...doefien ['bgd...} 
1. lokduif Een lokdoeve woddo web tussen 
et zaod rut, daor kwarnxnen de ere doeven 
op of on dan koj'ze hater schieten (Bu) 
lokeend z. bokentc 
bokemetief (verspr.) Ook lokemotief 
(verspr.), lokomotief (spor.) de; ...metie-
yen; - ian [1o:kom3'tif/!o:kmo(:)..i!o: 
ko: ... ] 1. lokomotief 2. hetz. als boko-
motielkachob, z. aldaar (Np) 
bokemoticf z. Jokcmoticf 
bokente (verspr. WS, Obk) Ook lokeend 
(El, Obk, Sz) - lokeend 
loket z. boket 
lokfluitien (Bu) et; ... fluities ['13k...] 1. het 
fluiten (met de mond) on vogels te Iokken, 
ook: fluitje waarop men biaast om bep. 
vogels te !okken 
bokgaanze (Np, Obk) de; -n; ...gaansien 
['lokxa:za] 1. tamme gans die men hat 
!open on wilde exempiaren te vangen Biy 
at gaanzeflappen zetten ze Jokgaanzen uut 
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lokgat - lokomotieficachel 

op et Jaand (Obk) 
lokgat (Dfo) et; -ten; -tien ['iokxat] 1. gat 
waardoor de eenden worden geiokt (in een 
eendenkooi) MY do ecndekooi/ccr bniken 
ze we] eon lokgat (Dfo) 
Iokgeluud (Bu) et ['1...] 1. geluid waarmee 
men met name vogeis lokt 
Iokkaaste (bs: Dfo, Op, Ow) de; -n; 
...kassien ['i...] 1. iege bijenkorf met een 
stukje raat, W. am een zwerm te lokken 
lokke (El, Ma, Nbk, Nw, 01-Ni, Spa) Ook 
bk (bet. 1: Ld, Nbk, Np, Op, Ow, Sz) de; 
-n; 	iokkien ['13k(a)] 1. haariok, bosje 
haar van de mens; ook van wol (Op) con 
bk/ce baor (Ld, Ow, Spa), ccii ]okkc uut ot 
haor kniopcn (01-Ni), eon bk wobbe (Op) 
2. uitneembaar stuk hout ais grendei (met 
name door een U-vormig deei van het 
sluitwerk van een deur gestoken, z. ook 
stifle) (spor.), ook: houtje bevestigd op 
een kozijn e.d. dat men voor de deur etc. 
draait zodat deze niet geopend kan worden 
of gemakkeiijk openvait, hetz. ais Jcrappc 
(bet. 1) (spor.) Hef' et bokkicn we] op 'e 
dew-c daon?(Obk), Doe beppe en mem in 
ct kiepebokkc ops/euten zatten, was do 
Jo/c/cc d'r vow- va/en (Nbk) 3. stukje hout 
dat uit een kiomp, uit een deur e.d. mist 
zodat er een gat is ontstaan (Nbk, Nw, 
Obk, Spa), ook kap die al dan niet deels 
uit een klomp mist (Sz) D'r hot zeker con 
noeste in (die kbompe, dew-c) zeten, d'r 
mist eon Jo/c/cc uut (Nbk) 
lokkebrood (Ma, Obk, 01-Ni, Op,  Np, 
Ste) Ook bokbrood (01-Ni) et; ..brotien 
[lob...] - lokbrood (lett.), oak fig.: 
belofte, praatje met de bedoeiing am jets 
gedaan te krijgen, ook: een goedkope 
aanbieding am mensen in een winkei te 
krijgen Dat daor/igtnow vcw-debe]te van 
do pries in do win/ce], dat is cen 
JoJc/ccbroticn (Ste) *Loflcbroodis  stoic/ce-
brood dat waartoe men aangeiokt wordt, 
vait vaak tegen (Np) 
Iokkehooldertien (Nbk) et; ..ties ['lob...] 
1. schuifspeid (in het haar) Vroeger 
woddcn schocfspc/tics a/tied /okkebooi- 
derties nuumd; soms zat d'r eon versierung 
op, con mow ge/c/curd stientien of con 
sterregien (Nbk) 
lokken I Ookgelokken (Edie, Bu, Ma, Np, 
Nw, Nt, Op), lukken (WH), gelukken 
(WH) zw. ww.; onoverg.; iokte, is iokt 

['loiqJ/go'l..J(go)'IA ... ] 1. (de vorm ge/ok-
ken wordt vaak ais minder gewoon 
ervaren) iukken, geiukken Et is 'm goed 
(gc)/okt, hour (Bu), Et wob mij niet bokkcn 
(Ste), Loktetjc web? (Ste) 
lokken II zw. ww.; overg.; iokte, het iokt 
['ioiq]] 1. prikkelen, stimuieren om naderbij 
te komen, in, naar jets te komen Dokiepen 
bin bos, /ok go even in 't ho/c/ce (Diz), do 
katten /okken mit con betion me/k (Ow), 
We gaon die on ten bokken (dour c/c/ce/s to 
gooien) (Np), iene de tento uut Jo/citron uit 
de tent lokken (Nbk, Ow) 2. aantrek-
kingskracht ultoefenen, uitlokken tot, uit-
nodigend zijn am As de iemker do bijen 
tot rovcri7je prikkc]t, uut/okt as et waore, 
dan voert hi5 ze draank of oobdc gistie 
bwuning, om ze tot roof te /0k/con (bs: 
Ow), Et wear ]okt Ce)  niet het is niet bep. 
aantrekkeiijk am naar buiten te gaan, om 
buiten jets te doen (Nbk, Ste) 
Iokkertien (Ste) et; ...ties ['iokçtin] 1. 
artikel dat goedkoop wordt aangeboden, 
am kopers te lokken 
lokkevene z. /o]cvcne 
Iokkig z. gcbo/ckigl 
iokk&rf (bs: Dfo) Oak bokkorf (Op), 
spieskorf (Ow) de; ...körven; - len 
['Iok..i ... ..spis ... ] 1. iege bijenkorf met een 
stukje raat, ni. om een zwerm te lokken 
Iokmiddel (Db) - lokmiddel 
ioknaeme (Db, Dho, Ld, Ma, Obk, 01-Ni, 
Ow, Pe-DbI, Woi) de; -n; ...naempien 
['Iok ... } 1. woord, naam, troeteinaam 
waarmee men bep. dieren roept, iokt 
(huisdieren, vee, rijdieren e.d.) Do 
boknaemc is biy scbaopcn 'zoetien biy do 
ka/ver 'In, 'tu'(Ow) 
loko (spor.) de; -'s ['io:ko:, ook 'iokoMJ 
1. loco-burgemeester 
loko-borgemeister (I) Oak boko-burge-
meester - loco- burgemeester 
loko-burgemeester z. boko-borgemeister 
tokomobiel (Bu, Nbk) [io:ko(:)mo(:)'biiJ - 
locomobiel (Nbk) Do dösmesienc woddo 
andreven mit eon Jokomobieb (Nbk), Dc 
Jokomobieb wodde vrocgcr mit stionko/on 
stookt (Nbk); ook: stoomiokomotief (Bu) 
Do Jokomobiob van do stoom tram wodde 
ok depeperbusso nuunnd (Bu) 
lokoniotief z. Jo/corn eticf 
Iokomotiefkachel (Bu, Ow, Ste) Ook 
bokomotieftbomkacheb (Ow) [..'t...] 1. 
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lokomotiefldomkachel - lomighied 

rechthoekig- langwerpigo kookkaohel die 
naar voren stak en met deurtjes aan beide 
lange zijden; met een kolom aan de 
voorkant, waarop eon afneembare kop 
(Ow, Ste), vgl. ook Dc lokomotieflcacbel 
ston we! ccii meter van de inure, in de 
grote tromme onderan zat de askelae; in de 
piepe zat eon bakkien tussen de kacheJ on 
de mare, daor koj' ccii panne op zetten 
(Bu), qo de aandere kaante ston de taofel 
baost tegen de grote kiom van de 
Jokomotie/kachel (Ow) 
lokomotiefldomkachel z. Jokomotielkachel 
lokraek (spor.) bn., bw. [bk...; aks. 
wisseit] 1. lukraak D'r zo mar lokraek an 
beginnen, dat docj' toch niet, bekiek et dan 
cerst ok even (Nbk) 
lokreep (spor.) do; -en ['1...] 1. lokroep 
Iokveen z. Jokvcnc 
!okvene (verspr.) Ook Iokveen (Dho, Ld, 
Spa), lokkevene (Bdie) et ['iok() ... ] 1. 
veen nit eon iokiaag, ook wel: bonkaarde 
2. hoogveen dat in at hot donker oplicht 
door lichtgevende insekten (die or bovon 
vliegen) on glimwormon (Po-Dbl, Ste) 
lokvis do; -son; -sian ['lokfts] 1. (meestal 
verki.) lokvis 
lokvoegel (Ma, Op) ['iokf...] - iokvogei 
(iett.) 
to! do ['131] 1. lol, pret lol hebben: We 
hebben con boel Jo! had (Ma), ... een protte 
Jo! had (Nbk), d'r we! Jol an hebben (Nbk, 
Ow), Jol macken: con bietien Jo! macken 
(Bdie), 1k beb d'r glen lol moor In ik bob 
or geen aardigheid moor in (Nbk), zo ook 
veurM was de Jol d'r oil (Wol),je Jol we! 
op kunnen: Aj' koezepiene hebben, kuj'jc 
Jo! we! op (Op), vent de Jol voor hat 
plezier, vaak ook: niet tegen betaling We 
doen dit wark vent de Jo! (Np), Doe me 
een Jol doe me een plezior, vooral: door 
iets verveiends na to laton (Nt) 2. barrio, 
iawaai, in Jo! trappen (spor.), ...schoppen 
(spor.) 
lolbroek (Bu, Nbk, Np) de; -en; -ion ['1...] 
1. loibroek, iemand die steeds prot maakt 
lo!legien at; ...gies ['iDloxin] !. pieziertje, 
voornameiijk in glen JoJ!egien: Et Is glen 
Jollegien om a/tied an do lopende baand to 
staon (Db), Die ma!broek hal we! van 
!ollegies (Ow), Et !evcn is dam lang glen 
!ollegien (Op) 2. grapje dat men uithaait 
Dat was mar een Joiegien  (Dhau, Np, El), 

Et was him om een lo!Jegien to doen (Bdie, 
Diz, Np), (ironiseb:) Mack d'r mar ccxi 
!oJ!egien van! d.w.z.: maar het is 
verveiond, hoogst ornstig! (Dho), Zuwwe 
een lo!legien uuthaelen?(Nt), een Jollegien 
macken (01-Ni), Now moej' d'r glen 
lo!legien van macken jo moet wol serious 
biijven, bet goed biijven doen (Ow) 
lottie de; -s ['Iou] 1. 'oily MY zit an een 
!ol!ie to Jurken to sabbelen, slurpend te 
Iikken (Bu) 
lolliclikstok (ZW, El, Ma, Nbk, Obk, 
01-Ni, Op, Ow, Spa, Sz) de; -ken 
[loli'ltkstok] 1. Jolly, vooral in een !e!ckere 
Jo!liehkstok (Nbk, Sz), in bet bijzonder: 
buy van ijs (ZW, Op), zuurtjesiobly 
(01-NI) 
lu!lig bn., bw.; -or, -st ['IDlax] 1. louk, 
grappig Et is een !o!Jig ventien (Wol), War 
bej' daor eon !ollig vasien staon (Db), een 
Joiig fesien (Dfo), It moe'n niet mienen 
daj'lolJig binnenje bent hens niet zo leuk, 
ik stel je grapjes niet op prijs (Nbk), .iiiy 
mient dat bi!olJigisd.i.: maar bij is hat 
niet bopaald (Ste), Now, I)' bin ok!ollig!je 
probeert grappig to zijn maar jo bent bet 
niet (Ow), MY is zeker de Joiigste thuus 
wat probeert bij toch grappig to zijn 
(01-Ni) 
lolmaeker (Bu) do; -s ['ioi ... ] 1. iemand 
die lol, plezior maakt in zn beven 
lo!trapper (spor.) - boitrappor 
lom-schoele ['lomskui] - iom-school 
Lombok (Db, Nbk, Np, Nt, Obk, Ow, 
Po-Dbi, d, bo: Nw) do; -ken (bet. 3); 
-kion ['lombok] 1. Lombok, ook: bop., 
vrooger arm godeolte van Noordwoolde 
(Nbk, Np, Nt, Obk, Pe-Dbl, d, bo: Nw), do 
naam zou in verband staan met do vole 
vechtpartijen (bo: Nw), Daor zol!enjim op 
Lombok wel nochter van blieven (d), 
Vroeger baj' in Noordwoolde Lombok, 
daor woonden de aanne meensken in do 
plaggebutten (Obk) 2. in (Np)  Hiy gaot 
naor Lombok hij gaat weg, meostai: var 
wog (Np) 3. (met kleine letter) iompe 
persoon (Db, Ow) Wat bin ie con Jombok, 
Ic dccxi me zeer (Db) 
lombokker (Dho) de; -s ['iombokr] 1. 
lompe persoon 
lomig (verspr.) bn.; -er, -st ['15:m2x] 1. 
enigszins loom, z. aldaar 
lomighied z. Joombied 
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lommerd - longe 

lommerd (verspr.) [lomrt] - lommerd: 
bank van lening Aj' wat naor do lommerd 
brengen as onderpaand, dan belien to wat 
d.i. geld opnemen tegen ten bep. 
onderpaud (Dhau, Ow, Nbk), (Jut aarmoe-
de gongon de meensken vroeger we! naor 
do lommerd am hear s/era oden to beienen 
(Ob), Moole praoties, daor schöt de 
lommerd glen geld p het zijn waardeloze 
praatjes (hi), Dat bin zaldes, daorgefde 
Jommerd glen veurscbot op dat is me geen 
cent waard (Spa), dat zijn verdachte of 
smerige zaken (Ow, Sz) 
lump Ook lompen (bet. 1: Nbk, Nw, b), 
lompend (El, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow) In., 
bw.; -or, -st [Iompf'lompzp(t)} 1. ruw, 
onhandig on ongemanierd Want et IS SOflY 
dour silos bonne zo lompen as zo mit die 
besies ammesmioten (b), Jo boeven datniet 
zo lamp benne te goolen (Np), Die vent is 
een Jompe ba/c (Diz, Ld, Nbk), Jo doer, 
allied zo Jampend! (Nbk), Hif komt zo 
lamp over (Dho), MY kwam d'r wat 
lompend mit an (Ma), 't Kwam d'r wat 
lompen wit raw, niet bep. genuanceerd 
(Nbk), ... wat lamp en grauw vut (Dfo), 't 
is eon Jompene kerel (Nw), Die bet ze/cer 
niet vale leei-ci, hij is zo lompond in de 
praot (Dfo, Nbk, 01-Ni, Obk), ...lamp in 't 
praoten (El), vandaar eon lompe praater 
(Diz) 2. groot en zwaar, plomp Die grate 
paickon buj weren Jomp en zwaar (Ld) 
Lompekarre (Db, Dho, Op) de; -n 
['lompa ... ] 1. kar waarmee de voddenboer 
langs de huizen gaat 
lompen in'.'. ['lomprp} 1. lompen, vodden 
(vadden is gebruikelijker) Thy ]opt am 
tampon bif de wag (Dho), de lamp en 
weren duur(Db) 2. z. lamp 
lompend z. lamp 
lomperd de; -s; lompertien ['lomprt] 1. 
onverschillige, lonipe persoon ? Is oem, 
grate lamperd ecu botterik (Dfo, Ld, Ma) 
(onperik (Nbk) de; - ken ['lomprtk] 1. 
lomperik 
Iompgroot (Diz, Spa) bn. [lompxro:t; aks. 
wisselt] 1. log en groot 'tls ten Iampgroat 
ding (Diz) 
kmphied (Nbk) de ['lomp...] 1. het lomp, 
mw zijn 
lompighied (Nbk) Voor -heid z. -hied de 
['lompxhit] 1. het lomp, row zijn flat bej' 
now van jaw lampighied, dan mnaej'me at 

mar nict zo anstoten! (Nbk) 
lompstark (Np) bit. [lamp...; aks. wisselt] 
I. zeer stork eon lompstarke kerel (Np) 
lompzwien (Bu) et; -en ['lompswin] 1. 
bond, paard, koe, bok die niet geed wit 
luisteren 
Londens Ook Londers (Bu) bu. 
['londiis/ ... drs] 1. van, inzake London ten 
Landens varken gezond loopvarken van 
zo'n honderd pond dat naar London word 
uitgevoerd (verspr.), een Londense bijgc 
id. (verspr.), zo ook (zelfst.) De Landorsen 
gongen vroeger ten boel nor Landen, 
daor wallen ze glen oclde var/cons bebben, 
mar Landerse biggen, vandaar do naeme 
Landersen; var/cons weren dus oerst 
biggen, dan lapers, dan Londersen, dan 
zoolter.s en dan volwassen varkens (Bu) 
Londers z. Londens 
lrnsen zw. ww.; overg.; loonde, het bond 

1. wiust, voordeel opleveren Do 
kaanten van eon stak Jaand atmijen, dat 
loont niet inter (Ld), Et baton van yea dat 
mit cit stat in de hoogte lopt (kiepen, 
knienen, geiten on zo) wil vaeke mar 
mujJik lanon (Op), Die tied daj' an dat 
wark besteden! Dan loont et baast niet! 
(Ma, Nbk), Dat loont him niet het heeft 
geen zin am dat Ic doen, het levert niets op 
(Nbk), Dat (wait) loont de muvite niet 
weegt niet op tegen (verspr.), .. .loantje... 
(verspr.) 
lonend ['18: 5ij:t] - lonend Dat wart is niet 
Jon end (Np) 
longandoening (spor.) - iongaandocning 
Iongarts ['ioijaçtsJ - longarts 
Iongblaosien - longblaasje 
longe de; -n; bongien ['lot(g)a] I. long aiy 
bet ten slcchtc longe (Spa), Thy bet eon 
versleten longe (Nt), Pattie meenlcsen 
moe'n mit iene lange ]even (Obk), N lee/I' 
op ieno tango (Op, Dhau), at an de longen 
hebben cen aandoening aan de longen 
hebben, eon andaening an do longen 
(Obk), over de longen raker,, my hot de 
re/c wit do longen (Dho, Nbk, Sz), HIY bet 
(glen) star/ce longen heeft snel problemen 
met zn longen, vooral: heeft suet infekties 
(Np), de longen wit at Hof zingen 
luidkeels, uitbundig zingen (v), (gezegd 
van eon baby of klein kind dat iuidkeels 
huilt:) Daar knjt bij star/ce longen van 
(Nit) 
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longeren - Ionttouw 

longeren (OS, vorspr. WS, b, v, be: Bu, 
Nw) Ook lonkeren (Bdie, Dhau, Dho, Diz, 
El, Mun, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Spa, 
Sz, Wol), lonteren (Np), lunteren (Np) zw. 
ww; onovorg., longorde, hot longerd 

1. stork 
verlangen naar, zitten to viassen op, ergons 
op azen; vooral: op eten, lekkernijon Hi 
longert dr op om a/tied mar meer te 
kriegen (Nbk), Do koonen longeren naor 
eon nij stok grös (Ow), Do bond zit do 
hioltiod mar to longeren naor con kookien 
(Nbk), Th17 longert op eon kaans (Op), 
lonkeren op 'a knikkers van aandoro 
bender (Obk), Hij longert op con sander 
ow war to kriegen (Op), Dat kiend staot 
ow eon zuartion to lunteren (Np), Hij staot 
a/tied to lonkeren, net as biy thuus nooit 
wat big (Sz), Dc bond longert om ccxi 
maolkookien (Np),  Do katte longordo naor 
eon bodmit brij (Np), Th lonkert naor die 
maid (Diz, Obk, Wol) 
longerig (Np,  Nt, 01-NI, Op, Ow, Sz) Ook 
lunterig (Np)  bn., bw.; -or, -st ['loorox, 

hn.] 1. stork verlangend naar, tuk 
op Mien omkozeggertien is arg longerig op 
postzogels out at butonlaand (Op), Hi7 kikt 
d'r longerig naor (Np) 
longesteken Z. longontsteking 
Iongfunktie (1) - longfunktie 
Iongjacht (Bdie, Spa) - longjacht 
Iongkanker - longkanker 
Iongkruud (Bdie, 01-Ni) - Brood 
longkruid 
Iongkwaol - longkwaal 
Iongondcrzuuk (1) - longonderzoek 
lontontstekcn z. longontsteking 
longontsteking (tWo, Dho, Ma, Nbk, Np, 
Ow) Ook longesteken (El, Nt, Wol), 
Iongontsteken (spor.) do ['loxj(g) 
on(t)stt:kj/'loij(g)astt:kp/ ... ] 	1. 
longontsteking B])' fongontstefdng was de 
dadde dag, do zesde dag on do nogende 
dag kritiok(Np), Bi)' fongontstoking wodde 
vroeger zegd: as do negondo dag do koorts 
zakt, dan S at geveor over (1Db), Die bet 
Jongestokon (El) 
Iongpcsjent (Nbk, vo) do; -en; -ion ['1...] 
1. iemand met ziekto, eon aandoening aan 
do longen Davos is eon hersteiiingspfak 
vow-  iongpesjonten (vo) 
longpiepe (Db, Dfo, Dhau, Dho, Np, Obk, 
Op) - longpijp Die kerol hot at op 'a 

iongpiepon, io kim et an do aosenthaofing 
how-on ni.: hij is kortademig (Dho, Obk), 
zo ook Bi)' et hadiopen kroeg hi)' at aorig 
op '0 iongpiepen (Np) 
longspecialist - longspecialist 
Iongstal Z. iongstaiio 
Iongstalle (Bu, Obk, 01-Ni) Ook longstal 
(bo: Dho), Iongstolling (Ow), (my.:) 
longstelten (Obk), longsta lien (Np), 
Ion gstollen (Dhau) do ['1ostal()/ ... stolui/ 
... teitn/ ... stall)/ ... stnI4] 1. niervet, stuk 
uitgobraden, uitgesmoiten niervot (van 
koo of varken) Aj'iongstoiing uutsmuiton, 
bfiovan kaonon over (Ow), iongstoiing 
uutbraodon (Ow), Kia ore iongstai, zodon zo 
we], aj' eon hie] vet varkon haddon (bo: 
Dho), 'k Kope zo now on dan eon 
iongstalie on dan hebben we factor eon 
iekkere kaonebroggo (01-NI), uutgosmuf-
ton fongstaiien (Bu) 
Iongstallcn z. iongstaiie 
Iongstelten z. iongstaiio 
Iongstollen z. iongstaiio 
Iongstolling z. longstaifa 
Iongtraansplantaosie - longtransplantatie 
Iongvlies (1) - longviies 
Iongworm - longworm As do koonon 
iongworni hebbon dan booston zo arg 
(Nbk) 
Iongzak (ba) do; -ken FIosakI 1. long 
opgevat als eon zak, ni. in govai van eon 
kikker: Doe hi)' volop de iocht in zien 
iongzakkon kroeg (ba) 
Iongziekte - longziekte 
lonken (Ma, Nbk, Np) ['lol3lq]] - lonicen: 
begerige blikken worpen op, ook: even 
vriendelijk on iokkend aankijken naor eon 
mooie vrouw fonkon (Nbk), Th3i  ion/ct naor 
eon maogion (Ld) 
lonkeren z. longeren 
lont do, et; -en [lont] 1. (ook ais verz.) 
lent (om to doen ontbranden, ontsteken) 
mit at lont vuunvark anstikken (Ow), at 
font anstikkon (Ma), -- .ontstikkon (El), D'r 
zit font an It vuurwark (Ld), Th3 braando 
do vingers an 't font van 't vuur.vark (Diz), 
font roekon (verspr.), do font in otkruutvat 
datgene waardoor groto opwinding ont-
stond (Np) 
lonteren z. longeren 
lonttouw (Spa, Sz) et [iontaM] 1. 
touwaehtigo lont (ter ontsteking) Dat 
fonttouw moat fanger maakt woddon, 
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loud - buds 

asaders kin we zo gaza niot votkocmen 
(54 
lood et; loden (bet. 6, 7), lotien (bet. 6, 7), 
z, oak owlet lotion ['lo:3t] 1. lood (bep. 
metaal) Dc keuporsiagor see: Vat saldeer 
is met good, dat tinsoldeer sit to min food 
in'(Sz), Mit do naalde van It dak en am do 
sebastian wodt vacke load bniakt year et 
lekken, hij eon panncdak (El, Ofo), 
vandaar Ft food moot nog ow do sebostien 
nI. veer het afdjchten (Np) en Et load van 
't dakracrn was stoldccn (Ld), glas in load, 
(van personen:) load in 't gat hebbon erg 
zwaar zijn (verspr.): Wat bet dat kiend al 
can load in It gat (Op), in het bijzander 
ook gezegd van ieinand die toch 
lichtgebouwd lijkt (Nbk): Ic bebben zeker 
load in It gat (Nbk), of van iemand die 
zich traag beweegt, traag is (Nbk, 01-Ni), 
ook load in do kant hebben id. (Nt), mit 
load in do schoenon langzaam gaand, 
doordat men er tegenop ziet, met tegenzin: 
Hi)' zag d'r good tegen au, hi)' leap mit 
load in do schoonen (01-Nt, Pe-Dbl), zo 
oak d'r wit load in do schoenen benne 
gaon en HI)' bet load in do scbaenon 
(Dho), It Is load am oold iozor, so zwaor 
as load (Bdie, Diz, Np) 2. zetmateriaal uit 
toed (bij boekdnsk) (Ow) out load zetten 
(Ow) 3. (verz.) kogels (Np, Op,  b) Et 
varkon kreeg de buad vol load en 
riegorolde en... was daod(b), verder in et 
moordend load (Op), D'r wodt wit load 
schouten die wijze van zeggen is raak (Np) 
4. (g. my.) schietlood As can more mit et 
load of waetorpas zuvor recht in de lacht 
stiot, staot die more good in ot load 
(01-NI, Ow), (van muren, bouwwerken, 
palen cnz.:) in et load recht: in at load 
zetten met name met behuip van een 
schietload e.d. (Bdie), Domwostaot'iiot) 
(good) in ot foodnict recht (Ma, Nbk, Np, 
01-NI, Pe-Dbl, Ste, Ow), ...staat xnaoi in 
et load (Np), .. .staot vat ct load (Wol), We 
kwi wit bobangplakken et behang niot 
recht kriogen, die more sit zekor met good 
in 't load Nbk), Dat butts is weer aarig in 
't load kommen (Op), waartegenover Die 
more is at wat out et load (El, Dfo), 
... staot vut etloodniet recht (fidie, El, Ld, 
Ma, Np, Ow), Hi)' hangt hieleznaalc vat ct 
load hangi geheel scheef (bijv. van een 
deur) (Spa, flu) en Do myron bin 

bielemaole verzct, al/es ba.ngt out et food 
(Np), Hi)' is vat et food sleagen gezegd 
van bijv. een gebouw dat erg scheef staat 
(flu), maar overigens van een persoan die 
uit z'n evenwicht is of enigszins malende is 
(Dhau, Nt, Op. Wai, flu), zo ook Doe hi)' 
heurde dat N. wegraekt was, was hi)' best 
out et load van de kook (Ste), As do 
maensken et wat botor ions wodden dan 
kommon do verholings ok beter in et load 
in cvenwicht, tot een stevige basis (Ow), 
Et is weer aorig in 't load komnwn op 
orde, op regel (Wol), Hi)' is weer song in 
T load kommcn het is weer goed gekomen 
met hem, z'u prablemen zijn geweest en de 
zaakjes zijn weer voar elkaar (flu) 5. 
(yen.) loden waarmerk(en), loodje(s) de 
poters ondor food zetten van loodjes 
voarzien, d.i. de aardappeizakken (Ow), Do. 
pacteorappels kaemen under food as ze 
gaedkeard binnen (Sz), Van eon 
slacbtvarken woddo zegd: de poten 
kommen onder It food (El) 6. load: bep, 
oud gewicht, nI. eon half ens of een 
decagram (Db, Np, Op, Sz) eon food lanai 
(Np), in Van dat soorte gaon d'r bondord 
hi con /oad bet is niet veel seeps, van dat 
type zijn er erg veei (Op), 1k woet d'rgien 
load van niets (Si), Hi)' bet gien latien 
vleis moor qv 'c ribbon is erg mager (Np) 
7. koffieloodje (Db, Dho, Pe-Dbl), ook: 
haeveelheid koffie die in eon kaffieloodje 
gaat (Ma, Nt, Woi) Eon koffiefood was 
vraegor verdield in eon halve en hide load 
(Db), oen load koffie (Ma, Nt, Wal), 
Vrocger deden so do kof.ffo mit oen load in 
do kofliekanne (Pe-Dbl) * Vrienden in de 
naad/Handerd in eon load (Op), (bekend 
raadsek) War wcegt mean, eon pond voron 
of eon pond load? (Nbk), Eon kilo load 
weogt net zaveul as oen kilo veren (54 
Luodhak (Ow, Si) - laadbak 
loodgieter ill...] - loodgieter 
Ioudgries [aks. wisselt] - loadgrijs 
loudhacgcl (Ow) - loadhagel 
Iuudlijn (I) - toodlijn (in ecu driehoek) 
loodplaete (Si) de; -n; ...plaetien ['1...] 1. 
stuk load in de vorm van cen plaat 
boudrecht bn., bw. [aks. wisseltJ 1. 
loodrecht /oodrecbte myron (ba), Ft pad 
lopt foadrecht (Nbk) 
buds [lo:ats] - loads: bep. grote schuur, 
oak: loodsman 
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loodschieten (Pe-Dbl, Ste) onbep. w. 
['l ... ski:tn] 1. loodreeht stellen: van 
kozijnen van ramen en deuren enz., m.b.v. 
een schietlood 
loodsehieter (Np, Op, Ow, Wol) do; -s 
['lo:atski:tr] 1. sehietlood (met name: bij 
het metselen), ook met vergelijkbare vorm 
en fünktie: schaar die men aan een touw 
laat hangen 
loodsen (spor.) zw.ww.; overg.; loodste, 
hat loodste [1o:otsi] 1. loodsen: iemand 
ergens naar toe leiden (en daarbij obstakels 
en problemen vermij den), ook fig.: een 
voorstel, een stuk enz. aanvaard weten to 
krijgen door behendig optreden Et was d'r 
zo drok, wij hebbon do oolde man even 
dear do zaol ioodst (Nbk), Zoien zo oat 
vourstol d'r we] dour loodson kunnen? 
(Nbk) 
loodsoldeer (Si) - loodsoldeer 
loodtange (Op) - loodtang 
loodvarve (Op) - loodverf 
loodverbiening (1) - loodverbinding 
loodvergiftiging (spor.) - loodvergiftiging 
loodveter (Db, Obk) - loodveter 
Loodvoter zit in do gedionon (Obk) 
Ioodvri'j [aks. wisselt] - loodvrij 
loodzaand (verspr.) - loodzand 
loodzalve (Op) - loodzalf 
loodzwaor ['1...; aks. wisselt] - Ioodzwaar 
Et lag him ioodzwaor on 'e macge fig.: hij 
zat or erg mee in z'n maag, hat drukte hem 
enorm (Ow, IA) 
loot' Z. lot II 
loofboom (spor.) - lootboom 
loofbos (spor.) - loofbos 
loofitoolt (verspr.) Ook loofiwut (WH) et 
['1...] 1. loofhout looflioolt tusson do 
dennebomen (Bdie) 2. takken en bladen 
van, kop van een lootboom (Dfo) 
loofliout Z. looThoolt 
bog et, de ['lo:x] 1. bog (bep. oplossing) 
As do ieksch oilers kwammen, gongen do 
scheien [van de eik] naor do Ieorlooienon 
(vow- et bog) (Obk), Vrocger wodde et 
bog bruukt am ongobliokt linnen wit to 
kriegcn (Db), in do bog loggen (Nbk) 
loogwaeter (spor.) - loogwater 
looien zw. ww., overg., onoverg.; looide, 
het looid [lo:ojifl 1. (overg.) looien (van 
dierehuiden: van koeien, schapen enz.) Do 
vol/en van do koenen beaten zo looien om 
d'r leer van to macken (Np, Obk), 't booion 

van leer (Bdie), Knienohudon looien go mit 
alum (Wol) 2. (onoverg.) erop nit zijn to 
verwerven, voordeel to hebben van, in 
looien op, vgl. Hiy bolt d'r op am nag wat 
to kriogen (Np, Nbk), my ston d'r op to 
looien (Pe-dbl), Hij hot d'r al lango op 
bold (El), looien op eon arfonis (BDie), 
Hij bolt op eon aandor zion bears (Dho) 
loom bn., bw.; lomer, -st [15:m] 1. 
enigszins vermoeid en daardoor traag AJ' 
loom binnon, dan bef' gion nocht, dan hot 
et woorjo baost in do macht, dan drokt et 
op Jo daolo (Ste, Mt zak weer vua] Ic Jo 
gauw loom (Dho, Nbk), 1k bin zo loom in 
do bienon (Dfo, El), Mit lame stappon 
kwarn hilY dfr an sjokkon (Spa) 2. (van 
personen) traag on lui (Ld) Die dikke korol 
was loom on lui (Ld) 3. (bn.; van het wear) 
loomheid veroorzakend (verspr.) Et is zok 
loom weer, dan hoJ' hiolomaol glen nocht 
an 't wark (Nbk) 4. (bn.; van een bocht) 
licht, flauw (Np) D'rzit con lomo bocht in 
do weg een flauwe bocht (Np) 
loomhied (verspr.) Ook lomighied (El, 
Nbk, Op), voor -heid z. -hied ['1...] 1. 
loomheid Hiy wet van loomhied met, hoe 
bi5 zitton moot (Diz), Do loomhiod zit me 
in do bienen (Spa), Bij die hitto kwam d'r 
zoo'n loombiod over Jo (bonne) (Bdie, 
Wol), AJ'griep onder do loden hobbon, kan 
d'r soms zoo'n boomhiod over Jo valen 
(Obk) 
loon [16:5n] - loon loon botaolon (Nbk), 
Zo wilbon daor moor loon hobbon (Nbk), 
Eon daddo zogt dat do lonon ondoruut 
mooten (b), Zo bebbon 'm aorig op et loon 
kot (Np), hogo lonon (Nbk), Zaotordags 
kun we loon haelon (Dhau), Hij bourt eon 
best loon, N vordiont eon good loon 
(Nbk), ot loon uutbotaolon (Nbk), loon 
naor warkon (kricgon), Et is Zion verdionde 
loon! * Ondaank is '5 werolds loon (Nbk) 
loon- en priesspiraol (1) - loon- en 
prij sspiraal 
boonaachterstaand (verspr.) - loon-
achterstand 
loonadministraosie (Nbk, Np) - loon-
administratie 
boonadministrateur (Nbk, Np) - loon-
administrateur 
boonakkoord (spor.) - loonakkoord 
loonaktie (verspr.) - loonaktie 
loonarbeid (Op) - loonarbeid 
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loonarbeider (Nbk) - loonarbeider 
loonbedrief - loonbedrijf 
loonbebeersing (1) - loonbeheersing 
loonbelasting - loonbelasting 
loonbelastingtahel (I) - loonbelastingtabel 
loonheleid (spot.) - loonbeleid 
loonherekening (1) - loonberekeriing 
Joonbriefien (Db, Ma, Op) et; ...briefies 
['15: mbri:fin] 1. loonbriefje 
loondienst - loondienst Doe 1k twaelfjaor 
was, was 1k de zoemers al yeW in 
loondienst 1,12 oonze veenbaos (Np) 
Ioondsker (Obk) - loondorser 
looneis (spor.) - looneis 
loongelder (01-N!) de; -s ['15:5xeldj] 1. 
iemand die voor een bep. loon af en toe in 
dienst is (maar niet voor vast) 
loongolf (spor.) - loongolf 
loongraens z. Joongreens 
loongreens (Nbk) Ook loongraens (Db) - 
loongrens 
loongroep (spot.) - loongroep 
loonheffing (1) - !oonheffing 
looningreep (1) - looningreep 
loonkaorte (spot.) - !oonbelastingkaart 
loonklasse (1) - loonklasse 
loonkonflikt (1) - loonkontlikt 
loonkosten - loonkosten 
Ioonkwessie (Bdie, Obk) - !oonkwestie 
loonliest z. loonlieste 
loonlieste (Nbk, Op, Spa) Ook loon/jest 
(Db), loonlist(e) (Nbk) - loonlijst 
loonlist(e) z. loonlieste 
loonmaotiging (spor.) - loonmatiging 
loonrnaotriegel (I) - loonmaatregel 
loononderhaandeling (1) - loononder-
handeling 
loonopsiag - loonopsiag 
loonoverienkomst (spot.) - loonovereen-
komst 
loonpauze (1) - loonpauze 
loonpeil (verspr.) - loonpeil 
loonpoedegien (Db, Dhau) et; ...poedegies 
['lo:mpudaxin] 1. loonzakje 
loonpoletiek (verspr.) - loonpolitiek 
loonpost (spor.) - loonpost 
loonronde (verspr.) - loonronde 
Joonschaole (Op) - loonschaal 
loonslaaf (Nt) - loons!aaf 
loonstacking (verspr.) - loonstaking 
loonstamkaorte (spot.) - loonstamkaart 
loonstaot (Bdie, Op) - loonstaat 
loonstelsel (verspr.) - loonstelsel: systeem 

waarmee de lonen worden bepaald 
Ioonstijging (spot.) - loonstijging 
loonstop (Op) - loonstop 
loonstroke - loonstrook 
loonsverbetering (1) - loonsverbetering 
ioonsverhoging (spor.) - loonsverhoging 
loonsverleging (I) - loonsverlaging 
loontabel (spot.) - loontabel 
loontarief - loontarief 
loontoeslag (spot.) - loontoeslag 
loontrekker (El, Op) - loontrekker 
loonveurschrift (1) - loonvoorschrift 
loonveurstel (spot.) - loonvoorstel 
loonveurweerde (Db) de; -n ['l...} 1. elk 
der voorwaarden waaronder lonen worden 
vastgesteld bij loonoverleg 
loonvorming (Op) - loonvonning 
Ioonwaarker z. loon waj-ker 
loonwark (Op) - loonwerk 
loonwarker Ook loonwaarker (Bdie), 
loonwerker (W}l) - loonwerker 
loonwerker z. loon warker 
loonwet (spot.) - !oonwet 
loonzakkien - loonzakje 
loop de; lopen; lopien [lo:p] I. het lopen 
(in div. bet.) in de loop weg terwijl men 
met jets anders bezig is, terwiji men er om 
iets anders toch langs komt, ondertussen: 
Th or 't brood in de loop weg op (Wol, 
Ma), Dat kerwei kim we in de loop weg 
nog wel even doen (Ste, Pe-Db!), Aj't drok 
hebben, gaoj' in de loop weg een koppien 
koffle drinken (Obk), Och, dat neem ik in 
de loop weg even mit nit een winkel e.d. 
(Bdie, Db, Nbk) of bijv. indien men aan 
het maaien is terwijl men ook nog een paar 
bomen wil opsnoeien (Nbk, Ma), zo ook In 
do loop zak die bosschop wel even veurfe 
doen (Obk) en In de loop hek 'in dat 
veiteld (S z), Hij nain stiekem, out de loop 
weg, een foto terwijl hij er !angs liep, 
bezig was (b), Ie kim me wel an de loop 
bolen!je weet kennelijk wel hoeje me aan 
het werk, aan het !open moet houden! 
(Np), We hebben 't aorig an do loop het 
werk vlot goed (Ma), an de loop hebben in 
werking hebben, in beweging hebben (van 
een auto, brommer enz.) (Nbk), zo ook 1k 
was net mit die brommer an de loop, of 
hiY stopte al weer (Sz) en an de loop 
kriegen in werking, in beweging krijgen 
(verspr.): We kregen de brommer weer an 
de loop (Ma), 1k kreeg de waegen niet an 
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do loop (L d, 01-Ni), Hi)' kreeg do klokke 
mar n/ct an do loop (Bdie, Pe-Dbl), 1k 
kreeg et n/ct an do loop vandaogo ik kon 
niet goad op gang komen, in het normale 
ritme komen met mn work (Dhau), 1k kon 
dat kalfion niet holen, 1k raoktc d'r mit an 
de loop het ging op ho!, ik moest er 
achteraan (Dfo), As at wacter mar ion keer 
an do loop is stroomt (Nt), Thy hot do 
winkol mooi an do loop z'n winkel loopt 
geed (Db, Wol), Th3 hot at mooi an do 
loop fn zaken good voor eikaar (Ma), D'r 
moot eon gooie loop an do godionen zitton 
de gordijnen moeten zonder haperen open-
en dichtgetrokken kunnen worden (ni. over 
de rails) (Pe-DbI, Wol), D'r moot eon 
mooio loop in do god/anon zittan, zo n/ct 
dan bin zo wionsk ze moeten mooi 
neerhangen (Wol) 2. (van personen) ma-
flier van lopen Eon hijopontrijopo is can 
potietorig vromm os/on dat con bcpaoldo 
loop hot, wat kotte pass/cs (Obk), Hi)' hot 
eon moo/c loop over 'in (Wol) 3. afstand 
die men loopt Dat aendo was con blob 
loop (Np, Dhau), Et is mar zoo'n lop/on 
een afstand die men gemakke!ijk loopt 
(Nbk), Et is krok can mooi lop/en your dat 
oolde moonsko een kleine, prettige afstand 
(Nbk) 4. keer dat men loopt 1k moot flog 
con loop gezegd wanneer men nog eens, 
lopend, iets halen meet (Nbk), Dat kuf' in 
Ion loop mitnomen in één keer dat men 
loopt (Nbk), eon lop/en naor do buurvrouw 
bezoekj a om even to kietsen (Mun), bij 
vergelijking: Zo [ni. de sneeuwvlokken] 
jachton over Ni)'berkoop on dan in lone 
lange loop at oosten in, naor Donkorbroek 
(ba) 5. in op 'o loop er snel vandoor, 
wegviuchtend: op 'a loop gaon (aig.): Et 
gobeurdo vroogor nogal as, dat d'r con boar 
mit poord on waogon op 'o loop gong 
(Obk), Doe do pd/s/a d'r an kwani, gong ik 
op S loop (Nbk), Jo zollon d'r vow op  'a 
loop gaon!(Spa,Nbk), Daorkuj'bim wol 
mit op 'a loop jaegon! (Ma), HI)' moot zols 
potkokon wib hI)' op 'a tied eton bobben, 
want et wiof is vaoko op 'a loop de hort op 
(Dfo), op 'a loop wozen op hot (van can 
paard): 't Nord was op S loop (Ma, 
Pe-Dbi), HI)' was mit de poerdon op S 
loop zn paarden waren hem op ho! 
geslagen (01-Ni, Ld), zo ook Hi)' gong 
vaeke mit 't peord op S loop vow do 

melkwaogen (Db), Die vrouw is mit do 
kont op S loop zit voortdurend achter 
mannen aan (Ste), Mar now woren zion 
godaachton wear op 'a loop namen z'n 
gedachten hun eigen vrije loop, kon hij z'n 
gedachten niet meer ordenen (v), Die is 
mit at kodastor op 'a loop is gek (Np), D'r 
is ionc bi)' him op 'a loop hij is een beetje 
onnozel, heeft nauwelijks verstand (b), D'r 
is/one van do yule on Sloop id. (Np), Die 
is mit at hould op 'o loop doet nogal 
verward, is enigszins malende (Dfo), zo 
ook my is teugenwoordig hobomaol op S 
loop, d'r is gion butts mit 'in to houwen hij 
is onevenwichtig, wild, onvoorspelbaar in 
z'n opvattingen en z'n doen on laten (Sz), 
Dat gofle wit! brengt 'm total op 'a loop 
buiten zinnen (Sz) 6. duur, voortgaan van 
de tijd in do loop van dejaoron (v), in de 
loop van do dag, in do loop van de morgen 
e.d. 7. toeloop, klandizie (Np, Obk, Spa) 
Dat winkeltion bet eon boo] loop, do 
meenskon bin how goodgounstig gezind 
(Obk), Do loop gaot d'r aorig uut de 
kiandizie bij dat kafé, de verkoop in die 
winkel loopt zeer stork terug (Spa), zo ook 
Daor zit niot vulo loop moor in (Np)  8. 
voortgang van een zaak in een ruimte 
(Nbk) do loop van do eerdo om do zunno 
(Nbk) 9. ontwikkeling, voortgang (Nbk) 
Zoks newt now ion keer zion loop de 
dingen gaan no eenmaal zo (Nbk), Hiy lout 
zion gedaachten do vri)'e loop (Nbk), Et 
rocht moot zion loop bobbon (Ste) 10. 
diarree Wi)' worazi vandoweko albomaol 
van do kook, we hadden loop an mosson 
ok spi)'en (Obk), an cit loop wezan diarree 
hebben 11. piaats waar men vaak langs of 
naar toe loopt do loop d'r op hebbon er 
zeer frekwent naar toe gaan (d.i. voorai: 
naar een bep. persoon, familie) (Ow), d'r 
do loop aorig bonne hobbon id. (Dho), do 
loop bobben naor nI. naar een bep. 
persoon, een familie, de buren (Db, Dfo), 
my hot daor aorig do loop id. (Dfo, El), 
Hi)' hot de loop aorig bi)' oons komt nogal 
vaak bij ons (Diz), Daorhobbonzodoloop 
langos (Ste), Ze babben de loop aorig naor 
mekaer too (Diz) 12. wijze waarop, de 
richting waarin iets loopt (Db, Obk) Et 
potroon moat goad op 'a stof liggon, i)' 
moa'n naor do loop van de sto!knijopon 
(11Th), do loop van at bohang d.i.: de 
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richting waarin het patroon loopt (Obk) 13. 
hot sporen van eon wagon (Obk, 01-NI, 
Ow) Do loop van do waegen is niot good: 
do waogon spoort nict good, do 
aachtervicicn ]open baton do sporen van do 
veun'ielon (Ow) 14. rivierloop Waor do 
Lende zion loop dour do woilanen trot.. 
(ba), Do loop van do Lende was vroeger 
hod wat sanders as now, (Op) 15. ren e.d. 
(voor honden, konijnen, varkens, kippen 
enz.: vaak aan eon hok) Do kiepen zitten th 
do loop ovordag (Dho), We dcdo,'j do 
varkens in do loop (Pe-Dbl), Do bond zit 
in do loop (Nbk) 16. wildpaadje (Obk) 
Vrocger haddon do knionen hior vaaste 
lopen dour do bos, itnionoritton (Obk) 17. 
loop van een gewoer e.d. Do Jaeger haddo 
roost in do loop van et gewoer (Wet), ink 
do butensto loop (b), do loop on iono 
ricbten (Nbk) 18. hot niet recht lopen (bij 
naaien, behangen) (Dho, Obk): Mit oolde 
haze,, komt at yoga] es vow dot do marcy 
wat verzakt binnon, dan krioJ' loop mit 
bchangplakken di. behangen (met behang) 
(Obk), Is moellik warkon, want d'r zit 
loop an (Dho), ook: hot recht lopen (Edie): 
D'rzitgien loop an hot is niet recht (Edie) 
19. in rook loop koperen context con bouts 
vol rook loop (Bdie, Ow), Vow wat rook 
loop koop ie niet vale (Fe- Dbl), 
Somrnigen spaeron rook loop (NO 'k Heb 
niks aandors as rooio loop ik heb alleen 
maar centen (Bu) 
loopangel Oak loophengel (WH, Ste) - 
loophengel Mit do loopangel is et om 
snoeken begonnen (Nbk) 
loopangelcn (Db, Np) onbep. w. 
['lo:pat]q] 1. met eon loophengel vissen 
Mit loopangelon brukon we viol es eon 
blinker (Np) 
loopbaand (El) do; ...banen; .,.baantien 
['I ... l 1. transportband als onderdeel van 
een machine, bijv. van eon zeltbinder 
loopbaene (spor.) - loopbaan: carriêre eon 
lange loopbaono NY at ondorwies (1) 
loopbeer (El) de; ...beren ['l...} 1. 
mannelijk varken waarmee men bij do 
vrouwelijke varkens langs gaat om 
tochtigheidsverschijnselen op te inerken 
(de gang die men aldus maakt is niet 
bedoeld voor een direkte dekking door de 
Ioopbeer) 
loopbroek (Edie), z. ook loporsbrook do; 

-en ['lo:bruk] 1. redelijke nette brook 
waarin men geregeld loopt (maar niet de 
netste) 
loopbrogge (01-NI, bs) - loopbrug 
loopfiets (Ld, Op, Sz) - loopfiets: voor-
loper van do gewone fiets 
Ioopgang (Sz) - loopgang 
loopgaoren (Obk) ['lo:px3:r;I, in 
loopgaoron spinnon er de kantj es aflopen 
(Obk) 
loopgips - loopgips 
loopgoed (Mum) et ['lo:pxut] 1. lopende 
(en kruipende) insekten, ongedierte Dot 
loop- an kruupgocd/ Jo kim ? baost nict 
kwiotwoddcn, karbol bolpt flog et besto 
(Mun) 
Ioopgraaf (spot.) - loopgraaf 
loophekke - loophok, box Oonze kiendor 
howwo allows ole in ? loopbokkc bad (Nt) 
loophengel z. loopangel 
loophokke (Dfo, El, Np, Obk, Op, Ow) et; 
-n ['lo:pholo} 1. hok waar do varkens vrij 
in- en nit kunnen lopen (naar buiten, 
veelal naar een klein; omheinde ruimte of 
een stuk weiland) (Dfo, El, Obk, Ow), ook: 
die ruimte zeif, d.i. een ten (Op) 
loophond (Obk) do; ...honnen; ...hontien 
['lo:phont] 1. iemand die steeds em atlerlei 
boodsehappen wordt gestuurd, loopjongon 
looping (spor.) - looping 
Ioopjassc z. lopersjasso 
Ioopjonge - Ioopjongen Die mos van alMs 
doon, ot was do loopJongo (Ofo) 
loopkat z. loopkatto 
loopkatte (verspr.) Ook loopkat (spor.) - 
loopkat 
Joopkever (1) - loopkever 
loopkneekt (Dho) - loopknecht Die wodt 
as loopknocht bruukt (Dho) 
looplaampc Ook looplampe (Sz) do; -n; 
...laampien ['l ... ] 1. looplamp 2. (vooral als 
verkl.) hetz. als blacker (bet. 3) (met een 
handvat), z. aldaar (Bdie, Db, El, Ma, Np, 
Obk, Pe-Dbl, Spa, Wet) 3. verplaatsbare 
lamp anderszins D'r zat vrocgar altied ten 
blaokor acbter at Jooplainpion (Sz) 
looplampe Z. looplaaznpo 
looplicnde (Nbk) do; ...lienen; ...lientien, 
...liendegien ['to:plindo] 1. looplijn, nl. 
voor ten hand 
Ioopmotte (Dfo, Nbk, Op, Ste) do; -n; 
...mottien ['lo:p...} 1. zeug die vanuit eon 
geopend hok over hot land of in eon rem 
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kan lopen Loopmotten bin olgezeugen 
motten, dan bin do biggen vat, dan hebben 
ze cen bofle dichte bij at Iaand on kun ze 
et laand over your et grus (Ste), Eon 
loopmotte ]opt daegehks even buten (Dfo) 
loopnet (spor.) - sleepnet, dregnet (om 
mee te vissen) 
loopneuze (Nbk) - loopneus 
looppad (Np, Op, Spa) et; ...paeden; 
...pattien ['1...] 1. pad waar men langs kan 
lopen, wandelpad 
looppak z. loperspak 
looppas ['lo:pas] - looppas in looppas 
Ioopplaanke Ook loopplanice (Sz) - 
loopplank (om van of op een vaartuig te 
komen) 
loopplanke z. loopplaanke 
loopplool (Bu) de; -en; -gien [lo:plo:afl 
1. plooi die achter in een rok is 
aangebracht (zodat de lichaamsbewegingen 
gemakkelijker gaan) 
looppoppe - looppop 
Iooprichting - looprichting 
looproute - looproute 
loops bn. [lo:ps] 1. bronstig (van een 
hond) Die bond is loops, eon loopso hond 
2. altijd bij pad en weg (Np), in loopse 
vrouwluden (Np) 
loopsehoc (Bu) de; -nen; -gien ['1...] 1. 
loopsehoen c/c loopsehoenen anhobben 
pittig lopen, flunk doorstappen (Bu) 
loopschute (Dfo, Pe-Db!, Sz) de; -n; 
...schutien ['lo:pskyto] 1. iemand die veel 
bij de weg loopt 
loopshied Voor -heid z. -hied - loopsheid 
loopsloot (El) de; ...sioten j'lo:p... 1 1. de 
schoon te maken sloot 
loopstal - loopstal 
loopstok (Mun) de; -ken; -kien ['!o:pstDkl 
1. wandeistok 
looptied - looptijd (van een lening, 
kontrakt e.d.) 
Ioopvarken (Np, Obk, Op,  Ow, Sz) [1..] 
- ioopvarken 
loopvlak ['1o:pflak] - loopvtak eon baand 
van eon nij loop vlak vcurzicn (01-Ni) 
loopvrouw (Sz, Bdie, Wol en oost., b: un) 
de; -en; -gien ['i...] 1. vrouw die altijd 
weg is, bijna alieen in * D'r bin 
loop vrouwen, koopvrouwen on huus-
vrouwen ook wel in een andere volgorde 
gezegd, veelal gevolgd door zinnen als 
..jnar de laesten bin do boston (Sz, Bdie, 

Wet en cost., b: im) 
loopwaegentien (E!) Ook ioopwagentien 
(Sz) [lo:pwe:gtin] - loopwagen (waarin 
can kind leert lopen) 
Ioopwagentien z. loopwaegcnticn 
loopwark (Diz) - loopwerk (van een 
wagen, machine e.d.) Et loopwark van do 
wacgen moot smeord wooden (Diz) 
loopwief (ZW, Db, Dhau, Ld, Nbk, Obk, 
Sz) et; loopwieven ['lo:pwif] 1. vrouw die 
altijd weg is, bijna alleen in Dr bin 
loopwioven, koopwieven en huuswioven 
ook wel in can andere vo!gorde gezegd, 
soms gevolgd door zinnen als ...mar de 
lacsten bin do boston 
loopzaand - !oopzand Et loopzaand lopt 
weer in do woVe (Np) 
loos bn.; lozer [lo:os] 1. (vooral van bep. 
vruchten:) leeg Die bukeltios [beuke-
nootjes] bin vaeke 1005 (Db), een loze 
neute een lege, loze noot (Db, Nt, Nw, 
Ow, Ste), eon loze tainine kostanjo (Obk), 
D'r zitton oen hoop loze vrucbten an 
(Pe-Db!, Dho), (zelfst.) eon loze een leeg 
beukenootje (Bu), vandaar Dat bin lozon 
(Bu), laze aoron (Bdie, Op. Ste), bij vg!.: 
laze praoties praatjes zonder enige inhoud 
(Dfo) 2. listig, leep, sluw eon loos 
mannogien (Ma, Ow), et laze vissertien 
(Dho, Sz), It Was eon loze baos in do 
haandel een handige, gladde jongen (Dfo), 
eon laze zot een slimme en enigszins 
gemene zet (Dfo), za loos as eon vas (Ld, 
s: cost.), vandaar N is eon laze vos (Bdie) 
3. schijnbaar, vats, in loos alarm: Et was 
loos alarm (Nbk) 4. in D'r is wat loos er 
is iets aan de hand, er is iets mis (a!g.) 
looshied (Nbk) Voor -heid z. -hied de; 
...heden ['lo:ashit] 1. het gewiekst, leep 
zijn Et is loosbied van him (Nbk) 
loot Z. late 
lopen st. ww.; onoverg.; het leupen 
[!o:pqi] 1. zich voortbewegen op de benen 
(bij mensen) of poten (bij dieren) 1k loop 
buton (Spa), Zomar inienen kwain bij It 

pattien uut lopen U) 1k lope tusson N on 
M. in as we naor do harbarge gaon (v), 
ienc integon lopen tegemoet, Dat aende 
kuj' niet lopen hour, dat is te veer !opend 
afleggen (Nbk), Et is nogal eon aentien 
lopen (v), badde lopen, Daormos ikhadde 
togen lopen, datkwazn d'r op an (Bu), Eon 
zwatbontbontien (.) komt drekt op mij of 
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]open (v), lit bauwmannegien [kwik-
staartje] lapttegen demure anhangt tegen 
de muur (en boweegt zich daarbij voort) 
Nbk), op hanen on voeten lopen (Nbk), 
Doe as wat am de bienen, 1k wil niet daf' 
bier op 'a sok/cen Japan (Nbk), 1k meg 
zacterdags graeg wat op 'a kiampen om de 
dew-c ]open (Nbk), lane each tarnao Japan 
left., ook fig.: zich sohikken naar do 
mening van cen ander zonder zeif to 
oordolen (Nbk), d'r aachteran Japan iett., 
ook fig.: zich inspannen on to verwerven, 
gedaan to krijgen o.d.: ffi leap d'r de 
h/alt/ed aachteran, mar bij ken et n/ct 
kriegen (Nbk), Hij leap a/fang aachter do 
macglee an (Nbk), Ic moe's, d'r de h/alt/ed 
aachteran Japan, ears dot ze silks kontro-
leren on aanzetten am verder to werken 
(Nbk), bij do streak lopen venten, 
kontributies muon langs do huizen e.d. 
(Nbk), mit tokens ]open (Nbk, Np), Hij 
leap mit de haste (bij de stack) di. om  
handtekoningcn voor can aktie of am geld 
in to zainelen voor eon vereniging of een 
liefdadig doe (Nbk), mit de ballekorf 
lop en (Nbk), D leap vraeger can 
vrommes mit baainders (Obk), HIy lopt 
mit vodden koopt vodden op on verkoopt 
door to venten (Diz), ...om  vodden koopt 
op langs do huizen (Bdie), op ajar lopen 
zoer voorzichtig lopen (Ow), Zandags en 
c/cage w15' n/ct gel/ok Japan wil je niet 
gelijk gekiced gaan (Bu), iene in de wege 
Japan in do weg lopen (lett.), lena year de 
vaatcn lopen id., ook fig. (Nbk), Ze lopt 
op 't Jeeste ze is aan de bewailing toe (Nbk, 
Np), Op zien negende leap B. aJ aacbter de 
scbaapen nI. om ze to hoeden, dus: als 
scheper (b), Dear /apt a! lane bij ze heoft 
al eon kind (nag voordat ze getrouwd is) 
(Ow), Laat him mar Japan hij redt zich 
wel, bemoel je maar niet met hem, Laat 
him dear mar year Japan wat hij zogt to 
zullen doen kant altijd voor elkaar, hij is 
van alle markton thuis, hij weet wel hoe hij 
het moot aanpakken, uitvoeren (Bdie, 
01-Ni, Ow), Dat Ic/end lopt op 'a redens 
glijdt niet zoals hot moot, maar loopt nag 
op in schaatsen (Obk, Nbk), vandaar, van 
eon sleehte sehaatser: Hij lopt moor as dat 
hij r/dt(Ma), Die Jopen alt/ed dew- meteer 
ze komen voortdurend bij elkaar over do 
vloer (Nt, OS), zo oak Ze Japan een heal 

bij mekacre (Bdie, ...bij mekeer over do 
v/ocr (Dho), Dat ]opt daar aided dear 
makcar Id. Nbk), Ze lopen in on out 'bij 
makear) Id. (Nbk), Die vrouw/uden lapen 
can boal near mekeer toe (Np, Fe- DbI, 
Bu), Hjy lopt d'r op probeert or op het 
goeio moment to zijn, met name: am jets to 
krijgen, eon praatje to kunnen maken: Gee! 
'in mar niat aided can barrel as lily bier 
komt, M5 beg/nt dt al op to iopen (Spa, 
Op), Hly lopt d'r alt/cd op ow Icoffia to 
kriegen (Ma), Die vrouw leap ca/tied op 
koffla (Ld, Fe- DbI), Dc baickiesman leap 
d'r op ni. hier: am koffie moe to drinken 
(Nbk), As w/j va/k he/then, tomt N. at 
vaaic even an, bly lap d'r gewaon op (Sz), 
Hiy loapt d'r on d.i. ook: zoekt duidelijk 
ruzie (Diz), op eon kopien Japan op eon 
koopje uit zijn (Rdie), op top/es... id. 
(Dbo, El), op lane Japan hemlhaar 
proberen to ontmoeten, to spreken to 
krijgen (Db, Nt, Wol): 1k loop al con hiehe 
tied op him, want ikmaet nag wat van him 
babben (Db), Th3 laopt al drie daegen op 
mi5 (Wol), Hiy lapt am 'n praotlan is or 
altijd op uit am bij iemand eon praatje to 
maken (Diz), ..am can kappian tel/ic 
(Bu), Thy her d'r al lange op ]open am 
bear to treffan ni. om dat meisje to 
ontrnoeten (Np), zo oak Die vent her al 
lange ow die meld lapen editor Mar aan 
gelopen, geprobeerd haar to krijgen (Np) 
on H15 bet vri5 wat lop en daon am 
varkering mit bear ft kriegen (Np, 1Mb), 
(n/ct) averfe bonne Japan laatan (niet) met 
je laten sollen, vandaar oak: flat is zoe'n 
gocic sal, die let mit bozen on scbacnen 
over him bernie lopen (Db, Dfo, Man, 
Obk), Die let a//es over h/rn henna lopen 
mat zich alles altijd welgevallen (El, Ld), 
(fig.:) iene d'r in Japan Jaoten erin doen 
tuinon, henne-en- wear/open (Dfo), argens 
tegenan lopen tegen jets op lopen, oak fig.: 
toevallig jets ontdekken, opmerken: Dear 
bin i/c toe va/Jig taagenan Japan (Np, Spa), 
Dear bin 'kgister teganan lopen dat hoorde 
1k gisteren (Bu), It heb daor eon moo/fart 
kacbt, dear bin 'k zo tegenan lopen (Db, 
Op, Obk), 1k bin tegen een goad peerd an 
Japan gistar op S maark (Edie), Daor bin 
'Ic gcscblkt tegenan lopen ik ontdekte hot 
en kon het voor eon billijke prijs kopen 
(Diz), Daar macf' ak mar net teganan 

-150- 



lopen - lopen 

lopen! (El), Daor leap ikgister tegenan, zo 
bin ik datgewaarwodden (No, Sz), Hoe is 
ze in godsnaam tegen die kerel an lopen 
hoe bestaat het dat ze zo'n vent heeft 
opgedaan (Spa), Lie is niet/nooit tegen eon 
(goeie) kerel an lopen nooit getrouwd (Bu, 
Ma, Np, Sz, Bdie), Ze is nag niet tegen 
iene an lopen heeft nog geen man (Dhau, 
El, Nbk, Ow), zo ook Ze is d'r over 
bloven, d'r is glen iene tegen hew- an lopen 
(Obk), waartegenover Ze zal nog wel es 
tegen jane an lopen (Dho), D'r lopt al iene 
NY ze heeft al een (voorechtelijk) kind 
(Ow), niot in twie sloden toogelieke lopen 
(Nbk), Mit dat kwaoltien nioej'niot lopen 
blieven, hi moe'n naor do dokter je meet 
het niet verwaariozen, veronachtzamen 
(Nbk), () lopen laoten een persoon, dier, 
zaak of kwestie laten lopen, er zich niet 
druk cm maken, er niets aan doen, ook: er 
niet achteraan gaan (lettj: Now, daor wi7c 
ok glen drokte omme macken, laot dat 
go vallegi en mar lopen (Nbk), 
waartegenover Jo kim niet altied alles mar 
lopen laoten aksepteren dat het gebeurt, op 
in beloop laten (Dfo), Die pinko is wat 
Hein, die lao%ve nog ten jam-  lopen 
vein-dat hi] lii] do boDe komt (Bu), Hi] 
bet how-  lopen laoten heeft haar laten 
stikken bij een ongewenste zwangerschap 
(terwijl ze niet getrouwd waren) (verspr.), 
vandaar ook Die vent bet ok al es lone 
lopen laoten id. (Dho), Die vroaw lopt zo 
lange, at liokt wel eon olifantsdracbt is nog 
steeds niet bevallen (Ma), uut mokoer 
lopen nogal verschillen (verspr.), dew-
mokeer lopen (verspr.), to gek om Jos to 
lopen, Hi] is to liii om to lopen (El, Obk, 
Spa), Th] lopt niot badder as badde hij is 
nogal lui, loopt echt niet harder dan nodig 
is (Nw), lopen as eon keutorso baene trots, 
met een verheven hooding lopen (Nbk), 
MY lopt zo rocbt as eon keerze (alg., Op) 
2. zich snel lopend voortbewegen l/x] leap 
wat hi] kon zo hard hij kon (Nbk), lopen 

• waf' lopen kimnon zo hard mogelijk lopen 
(b, Nbk): Hi] leap wat bij lopen kon 
.(Nbk), Hi] leup uut allo mach4 Lopen ioje! 
:maak dat je wegkomt (Nbk), En wi] lopon! 
en wij gingen er als een haas vandoor 
(Nbk), 't op can lopen zetten, Hi] her him 
d'r of lopen heeft van hem gewonnen bij 
het hardiopen (Np), Hi] loopt vow- zien 

leven loopt alsof in leven ervan afhangt 
(Sz), d'r tegon lopen hard lopen om te 
proberen op tijd to komen, om op tijd bep. 
werk waarbij men loopt, at' te krijgen (b), 
B)] kan ]open as ten haeze zeer snel, Hi] 
lopt as eon kiewiet vlug en soepel (Db, 
Dho, Diz, Np, Wol, Nbk), Hi] lopt as eon 
diofzeer snel (Dho, Np, 01-Ni, Spa) 3. 
verkering hebben N lopt al eon bielepoze 
mit AL, dat zal mit mole wel trouwen 
wodden! (Edie, Nbk, Np, Db), Hi] bet al 
heel wat ]open mit dat macgien (01-Ni), 
Die baide trouwen mar niet, en ze bebbon 
al tieden ]open! (Obk), Die beide blieven 
(okmar) lopen hebben al iang verkering on 
trouwen maar niet, Die kim toch niet iewig 
lopen blieven! (Diz, Op) 4. rondzwerven 
Ze laoton bow- kiond altied mar wat in at 
dozp lopen (Ow), Die oolden bekommeren 
bear nooit om do kiender, ze laoten ze 
yew- wild lopen (Obk) 5. gaan naar, zich 
beg even Hi1 lopt al am eon kleinijhied 
naor do dokter (Nbk, Zag at mar niet, hi] 
lopt toch mitien mit do waanne bok naor 
N am et dour to yortollon (Nbk), Loop 
naor do bliksem loop naar de pomp, bekijk 
het maar (Nbk), Loop naor do he] 
(verspr.), Loop naor de dave.! id. (Nbk), 
Loop henna to scbioten loop naar de pomp, 
ach hou toch op (Nbk, Np), ..benn' to 
schioton Id. (Nbk, Np), Loop toschioton Id. 
(Nbk), ...naor do pompe (Nbk, Np, Ste), 
Loop naor do maone id (Nbk), evt. 
gevolgd door on plok do steams Id. 
(Nbk), kollogo lopen, Moodhond is eon 
soort vis, die koj' et beste vangen as do 
Weer bluuide; dan leap do moedhond 
[zeelt], dan gaon zo wear naor etplak daor 
ze geboron binnen ow kuut to sehieten 
(Np, Nbk), Aj'mooi wear hebben, moot de 
wiend vow- do zunne uut lopen; as hi] d'r 
tegen in gaot, wil 't rogonen di: volgens 
de baan van de zon draaien (Obk), Dat 
boeklopt good wordt geed verkocht (Nbk), 
Et lopt vol er komen veel mensen binnen 
(Nbk), Et lopt nog gien storm er komen 
nog niet veel mensen binnen, er komen 
zich nog niet veel mensen meiden in 
verband met een aanbieding, een oproep 
c.d. (Nit) 6. trilllend bewegen van het 
scherpste deei van de rand van een 
zeisbiad, ais men er zn duimnagel onder 
langs strijkt; di. om  to kontroleren of de 
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seherpte voldoende is (Bu, Dfo, Obk, Sz) 
As do zende good schaip is, moot d'r eon 
cent of een gulden an bangen blieven on 
hij moot your do naogol ]open willen 
(Dfo), Dozende moot op 'onaogel]open as 
hij good haerd is (Np) 7. door lopen (bet. 
1, 2) in een bep. toestand (doen) geraken 
Do poerden bebben oons pattien kopot 
lopen (Nbk), Jim Heine jongo her mi 
mien mooie bloemovaas on dorstobo von 
lopen (Nbk), (lone) do dew-a plat ]open, 1k 
bob mi5 eon ongelok lopen, mar ik bin niot 
op 'o tied kommon (Nbk), Die lopt 'in daor 
eon blikkontmoet daar zoveol lopen dat hij 
can blikaars krijgt, loopt daar zo vaak been 
dat... (Db, Nw), zo ook It kunjo we] eon 
blikkont lopen zoveel moeten lopen dat je 
een blikaars krijgt (Nbk, Nt, Wofl, Hij fiat 
him d'r een blikkont omme lopen zo vaak 
ni. is hij er naar toe gegaan om hat to 
krijgen, voor elkaar to krijgen e.d. (Ste), 
Die leupen your at dorpsbelang hour 't gat 
grif uut do haoke (b), Ze lopen daor de 
drumpol uut do vloer komen or erg veel 
(Dhau) 8. (van zaken) zich (laten) 
voortbewegen, ook: nj den Die lets lopt 
fekkor (Nbk), Hoe is dat tocb zo, dat die 
waogen now inionon zo lie/it lopt? (ba), 
Tegenwoordig ]open a/Ic waegons op 
/ocbtbanon (Dfo), Hoe hadde lopt die auto 
van Jim P hoe hard kan hij nj den (Nbk), D'r 
leap me ten rifling over do rogge (Nbk), 
eon loponde niero eon wandelende, zich 
verplaatsende flier (Bu), Hij lopt zo zwaor 
as eon krojo gezegd bijv. van een fiats die 
niet bap. licht loopt (Nbk) 9. stromen, 
vloeien Et zwiet leap me in straolties van 
et gozicht (Nbk), Et waetor loup d'r 
ovorhenno (Nbk, Np), As we bier eon 
goute groven, dan kan ot waotor zo in do 
sloot lopen (Op), Et waoter lopt oons om 
do tanen, zoo'n zin hebbon we d'r an (j), 
D'r lopt daor oen stroompion dour et laand, 
et Diop (Nbk, Ld), Daor lopt do Londe 
langos (Bu), do boel lop en laoton 
inkontinent zijn (Nbk), Do krane in do 
does boJ' Iaoten lopen (Spa), De kelder is 
me vol waoter lopen (Nbk), Die wondo 
loptd.i. met name: ettert (Nbk), ...begint to 
lopen (Np), Veal blood zal d'r we] met uut 
lopen hot zal weinig of geen 
moeilijkheden, weerstand opleveren (b) 10. 
in Et zal zoo'n vaort niot lopen 11. in 

working zijn (van instrumenten, toestellen, 
onderdelen daarvan) 1k kroeg do trekker 
niot an 't lopen (Diz), Do klokke lopt niot 
meor, we moo'n bàn opwienen (Nbk), op 
eon battorie lopen, op bozino lopen (Nbk), 
Hij hot do bool aorig/mooi an It lopen z'n 
bedrijf enz. loopt good, hij heeft zn zaken 
good voor elkaar (Ste) 12. door of tijdens 
het in working zijn in een bep. toestand of 
positie geraken Do hoepe lopt me van do 
waegen (Ld, Np), As eon waogen druge 
lopt, kan hij knarpen goon of to weinig vet 
overhoudt in de draaiende delen (Nbk), 
waarm lopen warmiopen (Nbk) 13. 
naderen, zo ongeveer zijn, in verb., vgl. 
lopen tegen: Et lopt tegen ienen (Nbk, 
Nw), ...tegen Faoskon (Nbk), 'tLopt zekor 
tegen sander weer, at is zo moggerig as do 
post (O1-N1), Et talkursiston leap tegen do 
bondord (Nbk), Et lopt al song naor do 
middag de morgen is haast voorbij (Nbk), 
Hij loptnaondebondordschietaimooi op 
naar do leeftijd van honderd jaar (Nbk), 
Op eon so vend - et leap al baost tegen et 
aendo mit do warkzomhoden die ze to doen 
hadden () w, my /opt tegen do dattig zal 
zo tegen do dertig zijn (Ma, Np), Die pries 
van veertig gulden dat is tevoulo baos, bij 
lop om do twintig kost ongeveer twintig 
gulden, is zo'n twintig gulden waard (Sz), 
't Loot d'r omme 't is twijfelachtig of het al 
zover is/zal komen, hot is nu ongeveer zo 
last, zo van, hot spant or: Et lopt d'r omme 
daJ'm It buJJen daon kriogon, vanda ego 
(Nbk), ...of zo dat kerwei klaorkniegon, 
vanda ago (Pe-Dbl), ...as we om twaolf are 
k/son binnon (Ste), Kan It ks/f baost 
kommen? [met als antwoord:J 't Lopt d'r 
omme (Nbk), 't Lopt d'r omme mit die 
vrouw ze is bijna aan do bevalling toe 
(Dfo, Nbk), It Lopt d'r omme dat do bus 
komt (Obk), 't Is zeuvon iwo! [met als 
antwoord:] 't Lopt d'r omme (Ow), Zol et 
yriozen? [met als antwoord:] Et lopt d'r 
omme (Bu), Et lopt d'r omme wie et 
winnen zal (Ma), Hij kan zo 
thuuskommen, et loopt d'r omme (Wol), 't 
Loopt d'r omme of do molk kookt over 
(Spa), It Lop d'r omme daJ' nag op tied 
kommon (Bdie), 'tLopt on oterstiedhet is 
zo ongeveer tijd om to eten (Diz), Et lopt 
om twaolf are (Db, Dho), Th3 lopt om do 
zestig is ongeveer zestig jaar (verspr., Ma), 
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Hij lop cm-en-bij do veertig (Nt), H/f 
loptzoe'n betien ow do dattig (Bu), Et lopt 
om et laeste hot is bijna afgclopen (Nbk), 
vooral: hij/zij is bijna gestorven (Nbk, Np) 
14. (van tijd, bep. gebeurtanissen) 
voortgang hebben Die betaelingstermien 
lopt tot 1 september (Nbk), Die honing 
leap den jaor (Nbk) 15. zich voordoen, 
zijn Die man moef' in Jo bestuar zion to 
kriegen, zofle gaolen ]open d'r niet zovale 
(Nbk), Hxy leup do hick dag mit do 
buasdoek tot do base wit (Nbk), Ze lopen 
Hover a/Ic dacgen in depronk(b), Hilopt 
altied mit do diet' in do base denkt altij d 
dat ze hem zullen bestelen (Np), Heft is 
)aandwaacbter, bif ]optmit cen geweer(v), 
J was do speulman, en £ leup mit or 
centebakkien (j), lope,, your eon figuur 
maken ala: le lopen veurgek, of' die kicren 
andoen (Nbk), Ic lopen vein- aep voor gek 
(Nbk) 16. eon hop. lijn of patroon volgen, 
op ecu hap. manier gelegen zijn, zich 
uitstrekken Dat pad lopt biclemaole floor 
de Len do (Nbk), Die weg lopt dour 
Berkoop (Nbk), Die stof lopt tegen do 
drood in (Obk), Die bane van et behang 
Joopt belemoole school; die is verkeerd 
plakt (Nbk, Sz), Ut ]opt eon strepien dear 
hij is enigszins getikt (Np), Die klein-en 
lopen dear mekeer (Db), Dat lopt d'r wat 
ant is anders dan het geijkte patroon (in 
negatieve of in positieve zin) (Nbk), Th) 
lop d'r wat nut hij doet jets dat niet 
ovcreenkomstig zijn aard is (Ste) 17. zich 
ontwikkelen Dat lopt zo we], je dat gaat zo 
we! good (Nbk), 1k kon 't niot good an It 
lopen kriegen aan de gang krij gen, zo dat 
het viot verliep, bijv. inzake ten 
breiwerkj o (Nbk), Et lopt door nint hot 
draait daar niet good, het gaat niet viot, 
!oopt niet zoals het moot (Ste), Et is 
spietig dat et zo lopen is (Nbk, Np), Et 
moet bid reer lopen, as ik nog trouwen wil 
(Bu), Die ruzie leap nogal hoge (Nbk), Et 
tat meensken dot ommokommen is, lopt in 
do bonderden (Nbk), Lopt die zin aenlik 
weff ontspoort die zin eigen!ijk niet? 
(Nbk), Dat verbael lopt plot ontwikkclt 
• zich niet volgens can logisch patroon 
•(Nbk), nut de haand lopen (Nbk), (van 
plannen, situaties, ontwikkelingdn:) in 't 
bonderdlopen in do war, in do wairc lopen 
id. (Ow), Die koe lopt overdo tied had nu 

hot ka!f al gebaard inoeten hebben (Np, 
Ow), Et lopt as eon here zeer viot, zeer 
gesmeerd, ...as eon trein id.....as eon goeze 
(Wol), ...as eon tint (Wol), ..as can finite 
(Wol), ...as een k/okke (Wol) 18. 
b!ootgesteld zijn aan geveer lopen, kaans 
lopen, risiko lopen 19. good zijn otu in of 
op to lopen Die kiompen lopen niet botte 
noflik (Nbk), Die reed lopt mm (Nbk) 
*Die badde Jopt, zicbt or niet, on die 
zachies lopt, daenkt d'r n/ct omme men 
hoeft niet altijd zo nauwkourig to zijn: lang 
niet iedereen let crop (Nbk), zo ook Die 
zachies lopt die markt or niet/En die hadde 
lopt die zicbt et niet (Np) 
lopend bn. I'lo:prpt} 1. waarbij men loopt, 
been en weer kan lopen We bin lopende 
thuuskommen, do baand was lek (Nbk), 
HzJ inos alles lopende doen liii beschikte 
niet over ten bep. vervoermiddel on moest 
this steeds lopen (j),  lopend work Iicht 
work, vaak i.t.t. sti]staond wai-k, work dat 
moestal zwaarder is: Do laeste keer dour do 
bieten on carpels, dat is mar lopend work 
(Ow), 't Gewone buuswark dat is lopend 
work (Nbk), 1k bin niet zo stark moor, mar 
ten betien lopend work kan ik nog we] 
doen (Edie, 1Db, Diz, 01-NI, Op, Ma), eon 
loponde pesjent (verspr.) cen lopende pie 
de situatia bij hot mcdenspel waarbij men 
steeds édn der dna knopen (of anders-
soortige schijven) die vlak naast elkaar in 
eon reohte lijn zijn gebracht (en die dus 
eon pie vorman), naast of tussen twee 
andere kan schuiven die in ecu rechte lijn 
liggen; op doze wijze kan men steeds weer 
eon knoop (e.d.) van de andere speler 
nemen (Nbk) 2. zich voortbewegend or 
lopend work van eon fiets do hew egende 
onderdelen (Nt), can lopende baand, an do 
lop endo baand bij voortduring, lopend 
scbrift (I), as eon lopend vaurtien 3. 
stromend Lopend wacter was good tegen 
paddepissers (Rdie), Eon lopende neuze is 
lastig (Ow) 4. met voortgang or lopendo 
jaor, de lopende zaeken, eon lopende 
rekening, eon lopend verhael eon verhaa! 
dat (good) Joopt, vandaar Dat vorhaclmoef' 
meet lopend macken (Nbk) 
lopende-baand-wark (vo) et [...'b...] 1. 
work aan of als aan cen lopende band 't 
Was aJ]emao]o lopende-baand- work (vo) 
loper de; -5; -tien [lo:pç] 1. iemand die 
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zich lopend voortbeweegt 't Is een rninne 
loper het lopen van grotere afstanden gaat 
hem slecht af (Nbk), D'r weren meerlopers 
as kopers men kwam meer om te kijken en 
te wandelen dan om te kopen (Dfo) 2. 
iemand die hardloopt D'r deden nogal wat 
lop ers an die wedstriedmit (Np) 3. iemand 
die veel bij pad en weg loopt (Db) 4. 
venter (Obk) Die loper mit zien lappen 
kornt me to vaekc an de dew-c (Obk) 5. 
jongen die erop uit is meisjes te ontmoeten 
om verkering te krijgen (Pe-Dbl), vgl. As 
de maegics argens oppassen mossen, 
kwarnnien d'r vaeke jongen om de dew-c: 
lopers (Pe-Dbl) 6. iemand die steeds naar 
bep. vrouwen gaat voor seks, hoerenloper 
(Obk) Die man gaot vacice naor bepaolde 
vrouwluden, dat is een loper (Obk) 7. 
achterpoot van een haas (b, ba, Ow) L. is 
wat kot veur 't gat en Iiij pakte de haeze 
bij de lopers en zaaide him een aende vot 
(b), As een baeze d'r uut naait dan giet biy 
op 'e lopers (Ow), Et voetvolk - haeze, 
knien en vos - verleut 't Berkoper 
Koepelbos en smeet de lange lopers los 
(ba) 8. loopvarken, loper Ikheb een mooie 
toom lopers in ethokke (Diz), Eerst bin et 
lopers, dan bin ze bi de matte weg, on 
naotied zoolters (dan bin ze slaacbtriepe) 
(Nbk), Lop ers bin jonge varkens, die 
leuten ze wel lopen, ze hebben een bokke 
dichte bi et laand on dan kim ze et laand 
over veur et gras (Ste), een beste loper 
(Dho, Ma), Et bin al hide lopers (El) 9. 
bep. groffe hagelkorrel: loper (Dfo, Nbk, 
Np, Op) Dc gaanzen scheuten we mit 
lopers (Nbk, Np) 10. loper om sloten mee 
te openen ii. lang en smal tapijt in 
gangen, op een trap enz., ook: langwerpig 
kleedje een rooic loper, de loper op 'e 
schostienmaantel (Bdie), (schertsend, om 
aan te geven dat men bijzonder verheugd 
is met iemands komst, ook ironisch:) 
Now, as hi konit zullen we de loper 
uutleggen (Nbk), de rooie loper uutleggen 
id. (Op. Spa), ook lett. (Op, Spa) 12. 
inrichting bestaande uit touw dat over een 
katrol boven aan het kozijn loopt en dat 
aan het ene eind boven aan een deur zit 
terwijl er aan het andere eind een zakje 
zand aan hangt, waardoor een openstaande 
deur weer dieht trekt (Ow), vgl. Dan 
slegen ze boven een spider in de deure; 

daorkwain een aende touw an on boven an 
et kezien kwani een keg gaorenklossien 
mit een spieker d'r dew- an et kezien, dat 
drijde dan om die ronde spieker, want et 
touw luten ze dan over It klossien lopen. 
As de dew-c dan cup en was gong dear 
zoe'n loper de deare vanzels weer dichte 
dear et gewichte van die pong mit van dat 
zwaore zaand onder an et touw (Ow) 13. 
loper bij het schaakspel 
Ioperi'je de [io:pQr..., z. -ije] 1. het 
lopen, het voortdurende geloop Die 
loperj3ie bin we zat, we nemen de Bets 
(Nbk), H4 wat is dat toch een loperie 
(Np) 2. het lopen van één of meer jongens 
bij of naar het huis van het meisje, om 
verkering te krijgen, vandaar ook: het gaan 
naar een meisje vanwege de verkering (dus 
waarbij de j ongen steeds naar het meisje 
'loopt') (Bdie, Db, Dfo, Dho, Nbk, Op, 
Pe-Dbl, Ow) Ze hebben daor loperse an 
de dew-c (Dho), 't Was nogal wat loperse 
ow de dew-c bi5 et spinmaol (Bdie), Ze bin 
nog veul tejong veur vaaste verkering, dit 
is nog mar wat loperie, moej' danaken 
(Pe- Dbl), lene mit veule dochters bet mit 
de jaoren veule lop erie om de deure 
(Ow), 't Is daor een lange loperie, zollen 
zokken wel ooit trouwen? (Nbk), It Is mar 
zoe'n losse loperie verkering die nu eens 
weer aan is en dan weer uit, nog niet zo 
vaste verkering (Nbk) 3. diarree (Db, Op, 
Wol) As ik knollen had hebbe, krieg ik 
loperie (Wol) 4. luizen of ander ongemak 
op iemands hoofd (Bu) Die het loperie op 
et heufd (Bu) 
loperig (Nbk, 01-Ni) In.; pred. ['lo:prax] 
1. tot lopen geneigd, in ontkenningen: 1k 
bin niet zo loperig 1k loop, wandei niet zo 
graag, loop niet zo gauw naar iets of 
iemand toe (Nbk) 
lopersbroek (Dfo, El), z. ook loopbroek 
de; -en; -ien ['lo:przbruk] 1. broek waarin 
men wel voor de dag kan komen, maar niet 
de netste 
lopersjak (Dfo) et; -ken; -kien ['i...J 1. 
net  jakdat men gewooniijk aanheeft, maar 
niet het netste 
lopersjasse (El) Ook loopjasse (Bdie) de; 
-n; ...jassien ['1...] 1. jas waarin men wel 
voor de dag kan komen, maar niet de 
netste 
loperspak (Dfo, Pe-Dbl) Ook looppak 
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(Rdia, Nt, Pe-Dbl, Sz) at [1...] 1. kleding 
waarmee men zich buitenshuis kan 
vartonen, rnaar niet de netste kleding AJ' 
even oxn eon bosscbop gaon, dan verstruup 
leje even on doef' or loperspalc even an 
(Dfo) 
lopien et; lopies ['lo:pinj 1. kleine of korte 
loop, z. loop 2. drafje op eta lopien even 
henna- en- weeromnie naor do buarvrouw 
(Op, Dhau), Hlj zette or on eon lopien 
vertrok, ging (over) in een draQe (Pe-DbI, 
Ste, Ow) 3. in eon lopien wit lone new en, 
...nemen mit lone eon loopje met iemand 
nemen 
lot de; -ran ['br} It. kledingstuk dat aan 
vodden doet denken (Dho, Di; 01-Ni, Op) 
Et macglen hadde eta for van ten jurkien 
an (Op), Jkmoctan t wait, mar gauw do 
ool& Ion-en anflutten (Diz), verder in glen 
for niets, geen tier, in zinnen als d'r glen 
lot van snappen, on in 'tHefpt glen lot bet 
heipt niets (Nbk), D'r was glen for an hat 
was saai, or was niets aan (WS, Db, El, 
Ma, Nbk), D'r was glen for van waor 
(Nbk) 
lord (spar.) de; -s [loçt, b:t] 1. lord ten 
Engelse lord (Nbk) 
totem ['1o:ornt}, in In do forem 
aangeschoten, dronken MY was aorlg In de 
brain, ...goed in cit forem (El, Nt), ...best 
In do lorcin (Ma). - - .mooi in dc boreni 
(Wol), verder in Die Is van threw in een 
roes, aangeschoten (Dhau) 
lorgnet (spot.) de; -ten; -tien flor'njst] 1. 
lorgnet 
tork (Bu) de; -en; -ian ['tor(a)k] 1. speen 
van eon fibs Waor is de fork van do flesse? 
(Bu) 2. z_ banks 
lorken (bet. 1-3: flu, Dfo, Dho, Nbk, Np) 
Oak lurken (verspr.) zw. ww.; overg., 
onoverg.; lorkte, hot Iorkt ['lor(o)kB/'hr  ... J 
1. (onoverg.) zuigen (vooral: hoorbaar) HIy 
sit so kicker an depIepe to Jorken (verspr., 
Np), Hz)?  lwtte an do slgorot (Nw), 1115 
fork an de ulesse (Dho, Bu), Et kiend sit 

• op can dock to borkcn sabbelen (flu), zo 
ook Hi)? sit an do bible ft 1w-ken sabbelen, 
slurpend te likken (flu) 2. met kicine 
teugen drinken (Dfo, Ma, Nbk, Ow, Sz) an 
de koffie zitten ft Jurken (Nbk, Sz) 3. in 
(Op) argons op lw-ken het proberen to 
.krijgen, erop loeren (Op) 4. uithoren door 
er omheen Ia praten, indirekte vragen to 

stelten e.d. (b: tnt) 
lorpen Oak lurpen (Nbk, Np, Ow, Wol) 
zw. ww.; lorpte, hot lorpt; overg., onoverg. 
['lor(o)pip/lAr ... ] 1. lurkend, slorpend 
drinken Wat bin die jongen toch an It 

lwpen (Np), Hi)? lwpt or lent koppicn 
koffie nao or aandore (Wol) 
torte Nbk, Np) de; -ii, -s; -glen ['bra] I. 
papegaai (ook gebruikt cm een papegaai 
aan to spreken) (Nbk, Np) 2. z. bonnie, lotte 
lottie (flu, Db, Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk, 
Np, Op; Wol, Ow: bet. 1, 2) Ook ion-c 
(Obk, 01-NI, Op,  Sz, Np: bet. 3) de; -s 
I'1ori/'IraJ 1. kipkar (meestal: op rails) 
(Db, Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, Obk, 
Ow, Sz) Dc Joint leap uut do rails (Diz) 2. 
bep. plat vierwielig wagentje op rails, belt. 
als molkiornie, z. aldaar (flu, Dhau, Diz, 
Nbk, Obk, 01-NI, Op, 5; Wol), ook wel: 
op rails lopend wagentje bij de spoorwegen 
(flu) of: niet op rails lopend plat wagentje, 
soms met Iuchtbanden; spor. oak wel als 
tweewieler bekend 3. vierwielige wagen op 
iuchtbanden (Np) N. on die bin op 'e loire 
vorbuusd (Np) 
los bit; -ser [los] 1. niet aan jets 
bevestigd, niet of niet stevig vastzittend 
We hebben een los k/led op 'e vloor, dat 
bet flavor as vaasto vfoerbedekking (El, 
Db), een fosse haste niet vastzittend, niet 
ingebouwd, Ze bin met te venirouwon, so 
fatten a/los wat los on vaasto Is (Op), mit 
lasso hanon Kasen, - ..rieden (Nbk), out de 
boast haand (wat doen HI)? tckende at so 
even uut de boast haand (Nbk), wit cit 
base pols (wat doen) (Nbk), D'r sit can 
losse bladziedc in dat book (Obk), ten 
base koeze, Dat klelne ding het we) dnie 
base tancn in do mono' (Obk), op base 
schroeven (vo), Vroegorhaj'de base boron 
hiy de overhemden (Obk), base bouw 
bouw van honingraten in een korf zonder 
spijlen of in een korf met (uitneembare) 
raampjes (bs: Dfo, El, Obk, Op), Et wodt 
me losser mit 't boesten ik kan bet slijn 
gexnakkelijker ophoesten (Nbk), in dit 
verband oak: 1k neme wat sukerwacter 
vow- 't los wooden (Np), ten los pak 
kolbert on brook van verschillende kleur en 
die men dus niet per so in vaste kombinatie 
hoeft to dragen (Op, 01-NI, Ow), vandaar 
ook N. hot eon boast broek bij zion pak, 
the ha overa) hi)? dreugen wodden (El, 
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Ow, Obk), Hij bet nog ccii losfassien bi5 
die brock (Dfo, Np), con lossejasse kopen 
d.i. zonder bijbehorende broek (Wol, 
Bdie), eon los schotteltien d.i. zonder 
bijbehorend kopje (Wol), los geld 
kieingeld (Nbk, Spa), con losse klaant 
meisje dat no eens met deze, dan weer met 
een andere jongen gaat (Op), los van 
ketten wezen overstuur zijn, uitgeiaten 
zijn, gek doen, do bloemetjes buiten zetten, 
veelal doordat er geen toezicht is (Ld, Ma, 
01-Ni, Op, Ow, Wol), Hi31 is wel los 
vertrouwdj e knot hem z'n gang wel laten 
gaan, hij behoeft geen toezicht of 
begeleiding want hij weet precies wat hij 
moet doen (Bdie, Nbk, Np, b), 
waartegenover Die is niet los vertrouwdje 
kunt hem absoiuut niet z'n gang iaten gaan 
want dan maakt mij fouten (Nbk), An die 
meid is con stekien los (Nt), Daor is wat 
an los ze is nogal wild, ze laat zich 
seksueel gebruiken door allerlei kerels 
(Np) 2. openstaand, opengemaakt lone mit 
de gulpe los 'het de baandcrdcw-c cupen' 
(Nbk, Ow), In et laand staot een los hokke, 
waor do kalver in en wit lopen kunnen 
zonder deur (Op) 3. niet op slot, niet vast-
of dichtgemaakt De aathterdeure bet 
vannaacbt de hole naacbt los west (Op), 
Die zak was los (Ma), 'k Heb de maantel 
Jos niet dichtgeknoopt e.d. (El), Kom es 
bier, want ie hebbon do baand van do 
schulk los (Sz) 4. (van een winkel, bedrijf, 
kantoor e.d.) geopend Die winkel is om 
acht tire los (Wol) 5. niet kompakt, niet 
van een vaste stniktuur losse grond. Losse 
grond wil goed keren en schoffelen (Nbk), 
Do grond was mooi los (Op), Die grond is 
Jos d.i. ook: de vorst is emit (Np), losse 
turf (Db), Lb et dreugde zo mooi dat do 
boor nao twie daegen zee dat et huf mar 
losmos, dan gong etnogbadderuit elkaar 
geslagen, nl. cm zon en wind goed te 
kunnen doen inwerken (vo), Dc locbt 
begunt wat losser te wodden de wolken 
gaan uiteen (Bdie) 6. (van een gebouw, 
vooral een huis) vrijstaand, niet verbonden 
met een ander gebouw door bijv. een gang 
of anderszins aangebouwd, voornamelijk in 
een los huts, eon losse gerage (Db), Et 
butts ston los van do schure (Op) 7. uit de 
oorspronkelijke situatie, in D'r is ccii 
zwaarm los er vliegt een zwerm (bijen) 

weg, er is een zwerm afgevlogen (Np), 
(met name bij de jacht, op bijv. een vos:) 
We hadden 'm los, mar now biwwe 'm 
biester we hadden hem opgespoord (en 
zaten er achteraan) (Bu) S. (op een markt 
ed.) losgemaakt, alIe koopwaar verkocht 
hebbend (Wol) 9. in een niet samen-
hangend geheel losse gcdaacb ton (Nbk), 
losse nommers van ccii tiedscbrift (Nbk) 
10. niet in direkt verband te brengen met 
Dat moej'daorlos van zien id. (Nbk, Np), 
Hi dun 1' wel wat los to Zion durft wel wat 
aan (El, Ow), 'Hoe rechter hoe slechter, 
hoc linker hoe Rinker' is zomar ccii los 
gczogde een wijze van zeggen die niet 
bijdraagt aan de betekenis, die de situatie 
niet verduidelijkt (hier in feite: maar die 
slechts op schertsende associatie berust) 
(Ste) 11. niet verpakt Do meerste boeken 
hadden zo in deuzen, mar ze hadden ok 
nog eon peer gewoon los d'r biy daon 
(Nbk), losse melk (Nbk) 12. niet stijf of 
strak gespannen, niet met een hechte of 
vaste band We moe'n d'r vannaacbt acbt op 
geven, de koe is al wat los op S banen de 
peesbanden van het bekken naast de staart 
zijn slapper geworden, een teken dat het 
kalf geboren gaat worden (men kan dit 
voelen doordat de banen naar binnen 
waren gezakt) (Nbk, Ste), vandaar ook Die 
koe is nog niet los (Ow), Hij is goed en 
wel los di. moet kennelijk binnenkort 
kalven: te oordelen aan het los worden van 
de banen (Np), zo ook Do banen bin nog 
krapan los nog mast net (Ow) en De koe is 
nog niet los, ontsleuten nog niet met losse 
banon en ontsluiting (Ste), een losse koe 
id. (ZW, Spa), Ze gaon nog mar lack, die 
bebben nog mar eon betien losse vorkering 
(Bdie, Bu, Db, Nbk), D'r is een losse 
baand tussen beide vorienings (Nbk) 13. 
(van een koe) bronstig (Pe-Db!) 14. aan de 
gang We zullon mares weer Jos (Nbk), As 
do jaogors los binnen (..) (01-NI), Die 
kwaekdeuze is ok weer los (Ld), En doe 
was It los mit et norm verval (v), We 
b ebb en begin, we bin los (Np), Dan kuf 
weer los op een aanderjaor aan de gang, 
verder met de zaak (Ow) 15. niet stiff, 
ongedwongen Op S laete aovend wodde 
bi'j toch wat losser (Nbk), Ze bin daor ok 
aorij los vrolijk, opgemimd (Np)  16. (van 
jonge mannen en vrouwen, van oudere 
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jongens en meisjes) nag geen verkering 
hebbend, nog vrij zijnd (OS, Diz, Np, Nt, 
Spa, Sz, Wol) lasso jongen, lasso meiden, 
Do jongkcrel was dat I. nag los was, on 
waogde daoroinmo eon kaansien (Op), Die 
jonges bin at wool los, zic hebben do 
verkerung autmaekt (Sz) 17. niet in eon 
bop. dienstverband of gebonden door eon 
kontrakt anderszins eon losse arbeider 
arbeider die dan eens hier on dan weer 
daar in tijdeiijke dienst werkt: Vroeger 
hadden de boeren d'r bier wel van/ce eon 
peer lasso arbeiders bij year do bouw 
(Obk), Hij is los arbeider (Ma), los war/c 
(Nbk), Die is at nor los gezegd van con 
boeronmeid of -knecht die geen 'dienst' 
meer heeft (Np), Die plaetsc is los is niet 
langer door eon kontrakt gebonden, d.i. 
wordt niet langer verhuurd en kan flu 
apnieuw warden verhuurd, of evt. warden 
verkocht, vgl. oak Die plaetse is mit mole 
Jos, dan bin do huarjaoren annme(Ld), Dat 
huus is now los, ze tim or now vericopen 
(Obk) 18. (van hot weer) veranderlijk, 
vooral: onweerachtig; in de winter: zonder 
vorst (bo: Nw) 'tis van dMlosse weer, et 
ho zo begunnen to onweren, ie beuren 't al 
rommelen in do veerte (Nbk), Mit do 
boonsdaegen bej' los weer (Sz, Ow, bo: 
Nw) 19. enkel, alteen maar, in ccii losse 
tlodder, z. ook fodder 20. niet 
ingespannen (inzake do relatie van hot 
paard tot do wagon) Gao mar mit 't losso 
peerd home am et laeste voer op to ha elen 
zonder wagon (01-NI, Ma), Gan mar mitt 
lossepeerdbenne d.i. in hot borsttuig maar 
zonder eon wagen to doen trekken (Obk, 
Op, Ma), bijv. am hot voer haoi uit hot 
land to halen (Ow), vandaar oak Etpeerd 
mos or voer Jiuj of nod op do dole trek/con 
dear do grate Sanders; et lasso peerd ton 
dear do zieddeure d'r out (Ow), do losso 
waegen wagon die achter do eerste aan 
komt, eraan vastzit, this zonder paard (flu, 
Obk, Op),  Ze rotten d'r vroegcr vaeke mit 
eon lasso waegen aacbteran as ze 
bujmonden (fidie, Diz, Obk) 21. nogal vrij, 
uitgelaten, wild van gedrag, karakter Die 
was wel zo los op dat fesien uitermate 
vrolijk (Spa) 22. Iichtzinnig, losbandig 
(verb.:) Die K. dat is eon lossen iene een 
losbol (Db), losso vrouwlu losbanthge 
vrouwen, hoeren (v, b): Do man die him  

ofgeven bet mit lasso vroawluden, die man 
is mien boit (v), Mar now die zoune van 
jow komrnen is, die jaw geld dr dear 
brocht bet mit lasso vrouwlu (..) (b) 23. in 
d'r op los met kracht en frekwent, vaak 
negatief: daarbij zich niet of nauwelijks in 
acht nemend Dan wodde B. dat we) 
goner, en dan teug M dr op los (j), 
Beide stopper, omstebeurt de piope en 
roken d'r lustfg op los (b), d'r op los 
boawen crop los slaan (Nbk, Np), 
...meppen (b), Th) kilt d'r zomar wat op 
los kletst maar raak (Nw), Hiy lee/I' &r mar 
wat no los doet maar wat in zn leven, leidt 
eon lasbandig leven (Nbk, Ld) 
los- [bs] 	los-, eerste lid in bep. sst. 
zoals losmaeken, lossnieden; ze zijn niet 
site in dit woardenboek opgenomen 
los-vaaste (Nbk, 01-Ni) [los...; aks. 
wisselt] - los-vast (fig.) los-vaaste 
verlcering (Nbk), eon los- vaaste arbeider 
arbeider die wel steeds bij dezelfde 
werkgever in dienst is (met name bij eon 
boor), maar nu en dan niet, nl. wanneer or 
onvoldoende work is (Nbk, 01-NI) 
losbaandig Oak losbanig (Obk), loshandig 
(WIT) bn.; -or, -st [ioz'bA:ndax/ ... nx 
/ ... bandQx] 1. lasbandig, ongeregeid Do 
jeugd van tegenwoordig is me vaul to 
losbaandig (Wol), Eon losbaandig leven 
her hi)' bided (verspr., Nbk), eon 
losbaandig man (Np, Ow) 2. (van koeien) 
wild zijnd, waest doend (El, Ste) Do 
koenen weren zo losbaandig, we /cannon so 
niet keren (El) 
loshandig z. losbaandig 
losbanig z. losbaandig 
fosbasten ['i ... l - iosbarsten: door barsten 
iosgaan, oak: in aile hevigheid over jets 
gaan praten of met jets beginnen Do 
vrouwluden (..) baster, mitien Jos as do 
vesite vat is (v) 
losbieten ['I...] - lasbijten: met bijiende 
bewegingen lasmaken 
Iosblaedig (spar.) [...b ...J - iosbiadig: 
bestaande uit lasso biaden die men 
samenvaegt on waar men tussen kan 
vaegen eon basblaedig systeem (1) 
losbol de; -ten ['Iozbol] 1. losbol Ft is eon 
losbol, hi)' brengt a/los d'r dear (Dhau), 
een grate losbol (Nbk), eon malle losbol 
(Pe-Dbl) 
losbrancn zw. ww.; overg., onoverg.; 
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scheidb.; braande los, is (bet. 2, 3)/het 
(bet. 1) ['I...] 1. (overg.) brandend los of 
open doen worden 2. (onoverg.; met name 
inzake j aeht, oorlogshandelingen) met veel 
lawaai en geweld gaan sehieten, intensief 
gaan sehieten (Db, Ohau, Dfo, Ma, b): Dc 
jaegers branen weer los, want dcjachtticd 
is weer eupen (Db), Ze branen los op de 
eendejacht (Dhau), Ze branen d'r mar flunk 
op los (01-Ni, Pe-Dbi), ...lustig op los 
(Nt), Et vuarwark kon zo losbranen (b) 3. 
zich volop gaan uiten in woorden, 
losbranden (fig.) losbranen op ccv 
vergadering (Ow), Bras,, mar los! vertel 
maar wat j  op je lever hebt (Nbk) 
losbreken [1..] - losbrelcen: brekend 
losmaken, brekend los worden, zich met 
geweld bevrijden: Dc bond is losbreukcn, 
met geweld in beweging komen: 'tls net of 
tie be] losbrekt gezegd van een enorm 
lawaai (El) 
Iosbruuien (Db) zw. ww.; onoverg.; 
bruuide los, is losbruuid [loz...] 1. (intake 
onweer) door broeien van de lucht ontstaan 
on losbarsten 't is slim zo wasm, is ?, d'r 
kan best wel es ccv rorvmclbujje los-
bruuien (Db) 
losdoen ['1...] - open doen staan, 
openmaken, openzetten Doef' de 
baa.nderdeuren even log? (Nbk), Wi3i doen 
't bekke wel even your je los (Ld), Et is 
bier hi, doe de kachel mar even los draai 
de verwarming rnaar wat open (Dix, Nbk) 
Josdri'jen - losdraaien 1k zal even de 
venvaa.rrning losdrien, etis bierzo koold! 
(Nbk) 
Iosdrokken - losdrukken: door to drukken 
losmaken of openen 
losgaon St. ww.; onoverg.; is losgaon [1...] 
1. los worden, het verband met jets 
kwijtraken Die iene plaanke van et bokkc 
gaot los (Nbk), Dc voters bin me losgaon 
(Nbk), Die punaise in de mare is losgaon 
(Nbk) 2. (onpers.) op krachtige wijze een 
aanvang nemen (b, vo) En doe gong et los! 
Ze stonnen tegenover niekeer, on de iene 
drijde al dikker leugen as de sander (b), 
En nao ccv toertien doe gong 't los, doe 
zollen zo 'tperberen (b), En zo gong et dan 
los nao et melken on et morgenbrood (vo) 
3. in ) d'r op losgaon or stevig mee aan 
de slag gaan Dc beide jongkcrcls konnen 
ok good mit de rietsnit ommegaon, on 

gongen d'r op los 0) 
losgeld ['los  ... I - losgeld: om ientand vrij 
to kopen 
losgelegenhied (spot.) Voor -held z. -hied 
- losgelegenheid 
losgesnaekt (spor.) - losgemaakt 
losgoolen - iosgooien de touwen losgooien 
(Nbk), die remmen losgooien (spot.) 
loshaelen - loshalen 
loshakken - ioshakken Daor hakten we de 
bieten mit los ni. met een hak (Nbk) 
loshangen - loshangen 
Ioshaoken - loshaken: losmaken van jets 
dat gehaakt is; bijv. inzake het verweiden 
van koejen: Haok ie de draod even los? 
d.j. de draad voor een dam cnlof voor eat 
hek langs, met handvat en veer daarin (Bu) 
Iosl,oesten (Db, Nbk) zw. ww.; overg.; 
hoestte los, het loshoest ['1...] 1. door to 
hoesten het slijm in de luchtwegen 
losmaken, zodat men het kan ophoesten 1k 
kan 't mar niet loshoesten, et zit nog zo 
vaaste (Db) 
losholen (El) St. ww.; overg.; het 
loshuflen, losholen [1...] 1. los (in diverse 
bet.) houden vgl. * Aj' do roeperd on de 
poeperd losbolen, kuj' wel oold woddon 
(El), z. onder roeperd, poeperd 
losjaegen (Ma, Op, Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg., onoverg.: jaegde los, het 
losjaegd/losjacht ['l...} 1. (overg.) los doen 
worden van het op het veld liggende hooi 
met behulp van een hooischudder (Ma) 2. 
uiteendrjjven van wolken (als gevoig van 
de wind) (Op, Pe-Dbl) As de wolken 
losjaegen komt d'r vs eke betor weer 
(Pe-Dbl) 
loskade (verspr.) ['loska:dol - loskade Do 
Scbipsloot bet con loskade (Wol), V.roeger 
kwarnmen de schiopen bier in de wick; dan 
wodden ze lost bij de loskade (Obk) 
loskoemen z. loskonimen 
Joskommen Ook loslèoemen (Bdie, Sz) St. 
ww.; onoverg.; is loskominen ['lQskorn:/...] 
1. (van mens of dier) vrijkomen, nit een 
situatie geraken waarin men vast zit, 
opgestoten zit Wie zokke znisdaodcn daon 
hebben, inossen nooit weer loskoinnien uit 
de gevangenis (Ow), Dc koenen kommen 
los gaan van de stal het land in (Ste) 2. los 
geraken van waaraan jets vast zit, met 
name intake shim in de luchtwegen: 'k 
Was zo allcmachtig verkolen; 'k hebbe ccv 
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paor keer stoornd on doe kwazn de boel los 
(Np), D'r toxin Wat los! ni. heel wat slijm 
(Db), Be rachels komrnen good los de 
slijmen (El) 3. beweeglijk worden, gemak-
kelijker on frekwenter gaan of zich uiten, 
zich ontwikkelen, zich (meer) gaan voor-
doen Be tongen kwamrnen los (Op), As 
hi] good loskomt, kqj'biel wat verbaelen 
to beaten kriegen als liii zich eenmaal flink 
gaat uiten (Nbk), Et boesten komt aong los 
gaat frekwenter on gemakkelijker (Diz), 
Ears! wol 't niet loskommen, mar t is op 
iwintig gulden angaon wilde het loven en 
bieden niet viotten (Dho), As 't zwrnig 
weer is, koininen de haelbi]en los (Np), 
Haastrnis kozrnnen de marken los zijn er 
veel markten (Bu), Et is soms ok muailik 
ow ten beeld te geven van et ]even on 
warken in ten bepaolde street; dat woet 
bij stokkies en beties loskommen (Ow), 
Dr bin wat spaonders loskommen, doe ze 
die boom ommekapten (Np), Ze hebben et 
huus ofbreufccn, mar d'r is nogal watpuun 
loskornrnen (Bu), D'r bin ten smak eeipels 
loskomznen (Np), DI] ten opheffing kernt 
d'r sews can bide pert!] goad los (Obk), 
D'r kwam bid wat los op die bijienkornst 
ax warden veal It bathe gebracht (Nbk), Dc 
drokte komt dommiot terM los (Np) 4. 
(van een boerderij, con woonhuis) vrij-
komen om to kunnen worden verkocht, 
verhuard (Dho, Diz, Op, Ow, Spa, Sz) 
Dour dat starfgeval is die plaetse weer 
loskornrnen (Op), Dat baus komt eerdaegen 
ok los (Dho) 5•  jets kunnen doorverkopen 
(Bu) Be striekgeldjaegers bin loskommen 
hebben hat huis direkt weer kunnen 
doorvarkopen (Bu) 6. in d'r op los kommen 
als kooplustigen op jets af komen (Nbk, 
Obk) D -  kwarnrnen nogal b/el wat kopers 
op los (Nbk), qo do vlooiernark in 
Maickinge tan hiel wat yolk op loskommen 
(Obk) 
Ioskrabben (Spa) zw. ww.; overg.; 
krabde/krabbede los, het Ioskrabbed ['1...] 

• 1. door krabben, klauwen los van jets of 
Los van struktuur doen zijn Bi] It veurjaor 
as do grond wat dichtesleugen is nao do 
winter mit de pen- egge over 't land gaon, 
dan krab it tie grond wat los (Spa) 

• Ioskricgen - Ioskrijgen Hi7 is zo 
• graoperig, daor kriej' gien dubbeltien van 
Jos (Ste), Eon leepvol hunning, daor koeJ' 

die boestene sews wel wit loskriegen 
(Sz) 
loslaoten st. ww.; overg., onoverg.; hat 
loslaoten {I ... J 1. niet Langer vasthouden 
met z'n hand (of evt. op vergelijkbare 
manier met z'n lichaam) Dank dr omme 
daj'et Heine ding alet loslaoten aj'overde 
weg gaon (Obk), Lao! me los! hou me niet 
Langer vast (Nbk), Een koe die tot vein- 't 
ta/yen is, Iat al wat los op 'e banen laat z'n 
peesbanden bij het staartbeen al wat 
zakken (Dfo), zo ook Hi] ]at los, mar daor 
heJ' 't ok wit zegdvertoont ecu begin van 
het laten zakken (als hiervoor) (Spa) 2. 
(overg.) vrijlaten uit gevangensehap, van 
vee (uit do stal in can wei) ed. Pen vent 
die zoks dot, moss en ze nook weer 
loslaoten (Ow), Ze hebben de ko en en 
loslaoten (Np)  3. opgeven, laten sehieten 
van jdeeën, plannen, aktiviteiten Wemoe'n 
perberen dat baunnan zien baliwieze 
idenen lostht (Sz), As hi] ion tear an 
zokke dingen begin!, dan fat hi] nooit weer 
Jos, dan 2al et gebeuren (Nbk) 4. (overg.) 
voortaan geen bemoeienis meer hebben 
met Die gcdaacbten leuten bàn niet los kon 
hij niet van zich afzetten (Nbk), It moe'n 
Jo kiender ok can tear loslaoten kunnen 
hen niet meer voortdurend in de gaten 
houden, ze voortdurend door ouderlijke 
bezorgdheid waarschuwen enz. (Nbk) 5. 
(onoverg.) Los geraken van waaraan iets 
verbonden is 1k perbeerdc de vremde 
postiegel van de kaorte to wieken, mar hi] 
wol niet loslaoten (01-NI), Et lager moeJ' 
vet maeken, aanders wil et niet loslaoten 
(Dfo), Opleggers mossen an de ondertaant 
eon betien rondlopen, dan leuten de tin-van 
wat boter los (Ow), As It beslag niet geed 
is, willen de knieperties n/ct loslaoten (Dd, 
Diz, El, Ow, Pe-DbI) 6. (overg.) zich laten 
ontglippen Zo in eenpraotslokkien lea! hi] 
wel es con gebeimpien los an de 
veldwaacbter (j), N bet wel wat lotter4 
mar hi] bet nib loslaoten (Nbk) 
loslievig (verspr.) bn.; -or, -st [lns'li:wox, 
...vax} 1. last hebbend van winden Van 
knollen ton ie vroeger slim loslievig 
wodden (Db), Van grauwe attn bin ik toeb 
zo loslievig (Wol), loslievig eten voedsel 
waar men gemakkelijk winden door kan 
krijgen (Op): 5iepe1s on eeipe/s dear 
xnekaere is nogal loslievig eten (Op) 
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loslievighied Voor -heid z. -hied de 
...I 1. bet loslievig zijn, z, aldaar last 

hobben van loslievighied 
losliggen - losliggen 
loslippig (Dhau, Nbk, j) - loslippig: to 
gezuakkelijk dingen zeggend waarover men 
moot zwijgen 
loslopen st. ww.; onoverg.; het (bet. 1), is 
(bet. 2, 3) loslopen ['1...] 1. vrij rondlopen 
Et vec lop los d.i. vooral: Inept buiten do 
afrastering, in niet afgerasterd terrein (Ow, 
Bdie), Dat is to ge/c om los to ]open 2. los 
gaan zitten bij het lopen Dat witl is 
los/open (Nbk), Dat rad is wat los/open 
van do doskaaste (Bu), Do penne zit veur 
do sehroeve van et wiel; as do schroevc 
los/opt dan kan hJy met veorder as an do 
iczercn pcnne toe on dan lopt et viol d'r 
niet of (Obk) 3. meevallen Dat zal we) 
los/open (Nbk) 
loslopend ['13sIo:p4d] - loslopend 
Loslopond vee tan gcvcerlik wozen vow-  or 
verkeer on 'e dick (Bu, Spa, Nbk), It 
hebbc eon betel an loslopende bonnen, die 
gaon soms aaebter do scbaopen an (Nbk), 
can loslopende vent eon ongehuwde man 
(Np, Dho), ccii troepien loslopendejongen 
eon groepje jongens die geen verkering 
hebben (Bdie, Diz, eon loslopend macglen 
meisjc dat goon verkering heeft (Pe-Dbl), 
ccii loslopende meld Id. (Sz), Et komt 
vaeker vow- dat los/opende manluden bij 
do ooldcn blievcn as vrouwludon (Nt, Obk) 
Iosloperi'je do [Ioslo:po'rsjo, z. - i'je] 1. hot 
voortdurend loslopen 2. verkering die nu 
eons nit is en dan weer aan (Dfo, Np) Da's 
losloperijc, glen vaste verkering! (Dfo) 
losmacken Ook losmaken (WH) zw. ww.; 
overg.; maekte los, hot losmaekt ['1...] 1. 
Ins doen zijn wat aan jets vast zit eon touw 
losmacken, con pakkicn losmacken (Dho), 
Die maekte him los wit do tocken (.) (b), 
Mien ogen bin an ion stok dour op do 
Heer, want MY maekt mien vooton los not 
do strik (b), Kuf' inc do Jesse even 
losmacken, Mom? Dc rits zit vaastc (Nbk) 
2. openmaken Die Hesse bob 1/c a! 
losmackt (Dho), eon brief losmacken 
(Nbk), Wi) Jo de dow-c we) oven 
losmacken? ontsluiten, openen (Nbk) 3. 
uitdiepen, vrijmaken, opmaken van eon 
greppel (Bu, Db, Dfo, Diz, El, Ste) Die 
gr4opon zattcn dichte on moss en even 

losmackt wodden (Dfo), Nao die zwaorc 
regenval mossen do gruppen losmackt 
wodden (Db), 1k moot even do gr4zpcn 
losniaekcn, dan tan g  wacter weer vot (El), 
zo ook 't Wodt tied dat do geuten losmackt 
wodden (Diz) 4. los doen zijn van slijm, 
inzake verkoudheid of andere aandoe- 
ningen van do luohtwegen do s/iem en 
losmacken wit sukerwaeter (Dho, El, 
Bdie), AJ' ccii boestdraankicn kriegcn kuf' 
do verkolenbiedlosmacken (Np, Op, Obk), 

et hoesten... (El, Obk, Wol) 5. minder 
vast van struktinr doen zijn, minder 
aaneengeheeht doen zijn ecrdc losmacken 
(Np), (inzake hooi dat op hot land ligt:) ci 
buf weer losmacken on deurslaon (Nbk), 
eon klaampe buj losmacken d.i. in eon 
hooivak door to steken en met do york to 
bowerken, losmaken (Nbk) 6. (op de 
markt) iemands laatste koopwaar kopen, in 
Wic mae/ct me los? (Wol) 7. aan emoties, 
uitingen brengen of teweegbrengen Dat 
gcn'al mao/ct hiel wat bi5 die mccnskcn los 
heel wat herinneringen, emoties (Nbk), Et 
lone vcrbaelticn nao ci ore mackte biy los 
Cii 70 dee bif eon bid verbacl over 
meensken die mit do helm geboron weren 
(b), Dat wiefkan bid wat losmacken veel 
praten, kletsen (Np), Were/din onhvaekcn 
maektgcludcn los (.) (ba) 
losmaken z. losmacken 
tospeuteren - lospeuteren (lett.) 
losplak (Bdie) et; -ken; -kien [lDsplak) 1. 
plaats waar gelost worth: met name inzake 
schepen 
losploegcn (Ow) zw. ww.; overg.; ploegde 
los, hot losploegd ['1...] 1. door de ploegen 
rooien (van aardappelen) do cerapp c/s 
losploegen (Ow) 
losporren (Bu) zw. ww.; overg.; pordelos, 
hot lospord (1...] 1. door to porren 
losmaken, openniaken ed. As ot len of 
aander verstopt zit, inoe'n we et even 
losporren (Bu) 
lospries - losprijs 
losi-aeken - losraken 
losrammelen zw. ww.; onoverg.; 
rammelde los, is losramnield ['1...] 1. door 
rarninelende bewegingen losraken Onder ct 
rieden is die lone plaanke van do waegen 
losran,mcld (Nbk) 
(osraumen (Ste) zw. ww.; overg.; raomde 
Ins, het losraomd ['1...) 1. door to rukken, 
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duwen, stoten los doen zijn, open doen zijn 
Ocb, dat raom ía zo even los! (Ste)  
loss - lOss, Limburgse klei 
losscheuren zw. ww.; overg., onoverg.; 
scheurde los, het (bet. 1)/is losscheurd 
['l ... ] 1. (overg.) met rukkende en/of 
scheurende bewegingen losmaken, openen 
Hz scheurde de brief mit iene bael los, zo 
beni5d was bij wat d'r in zat (Nbk), Ze 
badden de bond wel an It kcttcn, mar hi)' 
scheurde bin, now on dan los (Nbk), Die 
scheurde me de bek welzo wiedlos begon 
zo te schreeuwen (Bu), ook: zette een 
geweldig grote mond op (Bu) 2. (onoverg.) 
scheurend losgaan D'r is een b/a/tien 
losscbeurd van c/c ni)'e ke/inder, dat is 
zeker gebeurd doe ze him wit et plastic 
trokken bebben (Nbk) 
losschieten - lossehieten: plotseling 
losraken De harkesto/c scheutme zomar los 
(Nbk) 
losschroeven (Db) zwist. ww.; schroefde 
los, het losschroefd ['Id 1. door 
schroevende bewegingen los doen zijn 
lossehudden - lossehudden 
lossen (overg.) ['lDsi7J - lossen: uitladen 
inzake een schip, ook wel inzake wagons 
(Op) en wagens (Dhau, El, Nbk, Nt, Spa): 
een sthio lossen, Ze bebben de stienen op 
'e wai lost (Np), con vracbt lossen bijv. een 
vracht stro (Ld, Dho), in laeden on lossen, 
een waegen lossen bijv. met aardappelen, 
bieten (Dhau, El, Nbk, Nt), een wagon met 
hooi lossen (Spa), echter m.b.t. 
boerenwagens meestal: een waegen [enz.] 
legen; verder in waeter lossen d.i. lozen 
(Ow): Ze bebben perinissie on, et waeter 
op 'e vaort to lossen (Ow), een scbot 
lossen afschieten, vandaar zonder een sabot 
to lossen, doeven lossen (spor.) 
lossies (Nbk, Ow) bw. ['losis] 1. op niet 
stevige wijze Dat zit mar wat lossies 
(Nbk), Hi)' zit d'rlossies an geefthet geld 
te gemakkelijk uit (Ow) 
lossig (Nbk) In.; -er, -st ['!osox] 1. 
enigszins los in diverse bet. De grond is 
bier wat lossig (Nbk) 
lossighied (Nbk) de ['l ... J 1. het lossijzijn 
losslaon st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1), is lossleugen i. (overg.) door to 
slaan los van jets doen zijn Wekonnen die 
p/a anke niet goed van de paol trekken, doe 
hebben we him mar lossleugen (Nbk), et 

buj losslaon het hooi dat op het !and ligt 
los, enigszins uit elkaar slaan, vaak: dwars 
op de richting van de zwade, regel (Nbk) 
2. (onoverg.) plotseling losraken door 
kracht van buitenaf Et scbo is lossleugen 
(Nbk), Die iene boeke van etc/ak van mien 
tuzn,schuw-tien is dew- de badde wiend 
lossleugen (Nbk) 
lossmieten st. ww.; overg.; het !ossrneten 
['losmitn] 1. door te smijten los van iets 
doen zijn, smijtend uiteen doen zijn Ze 
smeten et grSs los nl. het gemaaide gras, 
om te drogen (Nbk), Et voetvolk - baeze, 
knien on vos - verleut 't Berkoper 
Koepelbos on smeet de lange lop ers los 
(ba) 
lossplittcn (Spa) zw. ww.; overg.; splitte 
los, hat lossp!it ['!osplit] 1. met de 
hooispade losmaken (door te steken) B; 
booibruimos ie een blok hooi lossplitten, 
dan de booihaipoen d'r in en omboog 
trekken (Spa) 
losspringcn - losspringen: springend los-
of opengaan, zoals bijv. het slot van een 
koffer 
losstaon st. ww.; onoverg.; het losstaon 
['1...] 1. openstaan, niet gesloten zijn De 
deure stiet los (Ow), 17 moe'n die deure 
naacbs niet losstaon laoten, eers gaon de 
jonge poesies d'r uut (Db) 2. niet vast aan 
iets zitten, niet zo staan dat het vast aan 
iets zit con losstaonde kaaste (Np), 
losstaonde schuren (Op) 3. (van koeien) in 
een toestand met !osbandigheid zijn (Db) 
De koe staot los d.i.: is aan het ka!ven toe 
(Db) 4. geen verband houden met Dat staot 
daor los van dat moat je daar niet mee in 
verband brengen (Nbk) 
losstikken (Ofo) st. ww.; overg.; bet 
!ossteuken ['losttk] i. door stekende 
bewegingen losmaken Wezullen de eerpels 
eerst losstikj-en (Dfo) 
lostornen (Bdie, Nbk, Ste) zw. ww.; 
overg.; tornde los, bet !ostornd ['!3stopn] 
1. tornend losmaken We maekten van 
jutezakken wel koedekken; dan torn den we 
de naoden los (Ste), Zoe'n naod kuj' et 
beste even lostornen mit een tornmessien 
(Nbk) 
lostrekken zw. ww.; overg.; trok los, het 
lostrokken ['1...] 1. door te trekken los- of 
openmaken een touw lostrekken, een 
blikkien eten lostrekken 
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iosvliegeu st. ww.; onoverg.; is Iosvleugeti 
['1...] 1. met kracht los van iets taken of 
open komen De dew-c vieng los, doe M 
d'r an raoznde (Nbk) 
Ioswai (01-NI) - loswal: loslcade 
Iosweg (Nbk) bw. [loswsx; aks. wisselt] 1. 
terloops, zonder nadruk (zeggend) Aj' dat 
so loaweg es seggen, venicein le wel of 
Jui9 et & wet (Nbk) 
loswiekcn (Nbk, b) ['lnswi:k] - losweken 
(lett.) 
Ioswrikkcn (El, Nbk) zw. ww.; overg.; 
wrikte los, het loswrikt ['1...] 1. door to 
wrikken losmaken de ecipels loswrikken 
(El) 
Ioszetten - openzetten: in geopende stand 
brengen c/c racmen tegen mekeer loszetten 
ramen die ongeveer tegenover elkaar 
zitten, openzetten zodat de buitenlucht 
door de desbetreffende ruitnte trekt (Nbk, 
Np) 
iosziften st. ww.; onoverg.; het loszeten 
['L..} 1. loszitten Ze bin n/el te vertrouwen, 
zejatten alles wat los- en vaastezit (Nbk), 
Die ]mope zit los, JE sit los an 't geld 
geeft list geld te gemakkelijk nit (Np, 
Obk), ...an de centen id. (Dhau, 01-NI, 
Wol), zo ook HJ5 sit d'r los an Id. (Np), 
Dc kop zat dr los op, [nI.:] 't is een 
jaknikker (Dho), Dc hanen zitten 'in los an 
et lief hij slaat gauw (Nbk) 
lot et; -ten; -tien (lot] i. lot (om iemand 
of iets aan to wijzen) Dar moot et lot mar 
beslissen (Nbk), a lot bcslisscn laoten 2. 
loterijbrietje, lootje We sullen op c/c 
feestao vend lotten verkopen om wat geld 
in c/c kas to kriegen (Nbk), Op welt lot is 
c/c beufdpries valen? (Nbk), ten lot kopen 
(Bdie, Diz, Nbk, Np, 01-NI) 3. hetgeen 
men door hat lot (bet. 1, 2) verkrijgt, in 
ten lot wit dc lottcfi5c HJy bet we] zoe'n 
good wielfen trouwd, et is zuver ccii lot 
uut de lottcric (Wol, Db) 4. (g. my.) gang 
van zaken zoals die kennelijk plaatsvindt 
zonder dat men hat in de hand heeft, 
lotsbestemming Dat is now ien her oons 
lot, daor kuj'zels n/ct yule an doen (Nbk) 
5. (g. my.) wat iemand overkomt, de 
omstandigheden waarin men verkeert HI7 
gunde the tie/nc d/crcn ccii aander on ten 
bctcr lot (ba), Wat bin /c toch ten strieder, 
on wat bet, it al ten lot een slecht lot (b), 
Asje dat lot toebedeeld is, dan kuj'zeggen 

daj' n/ct year n/ks op 'c wereld west 
hebben (Sz), je lot perberen to verbeteren 
(Nbk), Die nieensken bebben (wel/ok) eon 
lot verkeren voortdurend in moeilijke, 
ellendige, drukkende omstandigheden 
(Dho, Op, Spa, Obk), zo ook Die man bet 
daor ok ccxi lot verkeert in eta trieste 
situatie (Nbk, Ma), iene an zien lot 
overlaoten, ook ...an et lot ovcrlaoten (El, 
Ow) * Wij hebben ten lot eerst badde 
werkcn on dan kepot (Spa) 
tote (Bdie, Nbk, Np, Op, Ow, Sz) Ook loot 
(Dho, Obk) de; -n; lotion ['lo:ot(o)] 1. loot, 
scheut van ten struik, boom Hier moej' 
nog ccii pacrjonge loten van zetten (Np), 
D 'r kommen a/lemaol jonge loten an die 
pollen (Bdie, Nbk), It daenkc dat dine 
shake dood is; want ik sit dtr gien enkele 
lote op (Op), Die plaante scbot loten krijgt 
loten (Ow), (bij vruchtbomen:) wilde loten 
ni. loten aan de slam waarop is geënt Et 
bin allexnaole jonge loten in c/c boinen 
(Np) 
totaling z. lotteling 
loten (El, Spa) zw, ww.; lootte, het loot 
[lo:ot] I. loden: een loden plaatje of 
blikje aanbrengen als taken dat jets is 
gekontroleerd of gelegitimeerd Dc 
meclza/dcen mossen we ailemaole loten 
(Spa), Dc ccxpelzakken bin loot (El) 2. z. 
lotien 
lotgenoot - lotgenoot 
Iotgevalten (spar.) [lntxofaln] - 
lolgevallen, avonturen 
lotion Ook loten (my., bet. 2: Wol) et; 
loties ['lo:otin] 1. stukje lood, vooral in c/c 
lacste loties de laatste, tamelijk lastige 
dingen die nog moeten gebeuren 2. loodje: 
bep. blikken of loden waarmerk An 
kollektebussen zitten alt/ed loties (Ld), 
Veurdat oons varken slaacbt wodde, kiceg 

van c/c kewmeester een loden in It oar 
(Np, Ub), De loten zitten an de zakken 
year et butenlaand (Wol), Veur dc oorlog 
kwani d'r ccii lot/en in 't oor, dat was year 
de vectelling (Obk), Dc kern/cs kwain om 
to loden, d'r kwani con lot/en in de stat 
(Nbk), Wost van koenen woddc van ccii 
lot/en years/en (Sz), As c/c pootcerappels 
naor It butcnlaand gaon, tornt d'r ten 
loden an de zak (Dfo, Diz, Pe-Dbl), As 
cexpels oflevcrd wooden, wodden d'r lot/es 
an de zakkcn daon (Dfo), or loden leggen 
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het loodje leggen, vooral: stenren 3. 
koffieloodje (verspr.), ook: do inhoud 
daarvan (verspr.) Dc ieno holte van at 
loden was twit keer zo groat as do aandero 
bolte (Db), can lotion koffl4 Doe mar twee 
lot/es katie in depot (Diz), zo ook Eon 
loden of eon half lotion: naor gelang d'r 
koffledrinkors weron (Obk) 
loting z. lotting 
lotion (spar.) - lotion (bep. vloeistofvoor 
het haar of hot wassen ervan) 
lotje ['lotjo], in van lotJe getikt niet good 
wijs, stapolgek: Bij' now bielemaole van 
lotje getikt? (Nbk) 
lotte (Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Obk, Ow, Ste, Sz, bet. 3: bo: Bu, Nw) Ook 
luttien (Bu, El, Ld, Ma, Np, Obk), 1w 
(Dho, Ma), lutte (Ma), lone (Ma, Sz) de; 
-n; lottien ['loto/'lAtin/'Lit(o)/'Iora] 1. 
seheut, kleine, min of meer vloeibare hoe- 
veelheid of kleine en enigszins bewogende, 
trillende massa een lotte ziepe (Nbk), cen 
lottien koftie eon scheutje, een beotje (Sz, 
Nbk), D'r zit nag een Vein lottien in de 
flesse (Diz), eon klein luttien melk (Ma, 
Np, Ld), Doe d'rmar eon flinke lutmelkin 
(Dho), Gob, wat een luttien bijv.: wat heeft 
hij maar weinig molk in z'n molkbus (Bu), 
Vrooger deaf' wel as een Hein lottion 
sukerei in de koJJ7e (Obk), Hij kreog eon 
lut(te) over de broekbijv. van de pudding 
(Ma), Jo hebben daor een biele lotte zalve 
zitten (Nw), 1k neom nag eon lottien een 
weinig, bijv. van de stamppot die men oet 
(Obk, Nbk), vandaar Zak je d'r nog eon 
lottien bij doon d.i. er wat eten bij doen 
(Nw), Eat et now mar op, et is mar eon 
Hein luttien (Np), Et kleine poppien was 
nag eon luttien hebben van Zion. mem an 
do bost (Obk), een lottien varve (Nbk) 2. 
foutje, verdikking in breiwerkje (Ste), ook: 
onregelmatige verdikking in hot garen, 
bijv. bij hot spinnen (Ste) 3. (my.) oogvuil 
(be: Bu, Nw) War 'xi vieze kerel, by hot 
lotten in do ogen (be: Bu, Nw) 4. in zo 
doof as een lotte zeer doof (Ma, Nbk, Np, 
Obk, Sz, Ow) en in eon dove lotte een zeer 
doof iemand (Dho, Nbk, Nt) 5. in zo 
schieve as een lotte zeer scheef (Nt) 
lotteling (verspr.) Oak loteling (Bu) de; 
-en ['1otu]/'lo:at ... ] 1. jongeman die onder 
dienst moost (door loting) In eon bopaold 
jaor koj'bij oons in et doip vroeger eon 

protto lottelingen hebben (Np), Nao at 
trokkon gongon do lottelingon in optocht 
dour et ddip, at nommer op 'epette, on de 
harbargen wodden met vergeten! (vo) 
lotten zw. ww.; overg., onoverg.: lotte, 
hot, oak is (bet. 2) lot ['loti] 1. door het 
lot beslissen Ze mossen d'r ammo lotten 
(Ma), Lao'wo d'r ammo lotten (Nbk), 
Vroegor wodde d'r lot ow perceolties veen 
daor turf steuken wodden kon (Dfo), Now 
ho'k tegon J. lot d.i. ik ben door loting 
aangewozen am tegen J. te schaatsen (bij 
een wedstrijd op do korto baan) (v), 
vandaar 1k lotte H; at hadde winder 
troffon kund (v) 2. (onoverg.) door het 
trekken van eon nummor al dan niot 
aangewozen worden om in het legor to 
dienen (Db, Dfo, Dhau, El, Ld, Ma, 01-NI, 
Ow, Pe-Dbl, Sz) Mit die heb ik nag lot 
ben ik naar de loting voor militaire dienst 
gewoest (Ow), oak: ik ben van zijn Ieeftijd 
(Ow), Hiy was benne to lotten (Bu, Nbk), 
...giet henna to... (Db, Dfo, Diz, 01-NI, 
Pe-Dbl, Sz, Ma): Af' henna gongen to 
lotten (naor etgemientehuus) kof' 'inlotten 
dan was ie in dienst, on uutlotten: dan waf' 
vn5 (Ow), vandaar oak 1k hadde 48 en 
was d'r good in lot; a'kbonderd bad hadde 
hal viij west(Sz) onffijisd'ruutlotd.i. 
vrij van dienst door loting (01-NI, Ld) 
lotterein z. lodderein 
lottereinflessien z. loddereinflossien 
lotteren (Nbk) zw. ww.; overg.; lotterdo, 
het lotterd ['lotp)] 1. uithoren door indirekt 
to vragen of door am do desbotreffende 
zaak wat heen te praten, proberen aldus 
nieuws te verkrijgen le moe'n es cen koor 
opholen te lotteren (Nbk), We hebben we] 
even lotterd, mar we bin at tocb met 
geweerwodden (Nbk) 
Iotteri'je do; -n; ...rijgien [lotor ... ; z. 
-i'jej 1. lotorij D'r is lotterije west 
vandoweke (01-NI), eon lotterie bolon 
(Bdie), Aj' in de lottorije speulen, kost et 
Jo vaeko gold in het bijzonder: staatslotorij 
(Np, Obk), 1k hadde cen met in de 
lotteri5e (Wa I), Do lottariye trekt 
vanaovend weer (Pe- Dbl), We hebben ni/cs 
wunnen mit de lotterie (Diz), ...in de 
lottorio (Nbk), Vou.rdat ze mit do lotterio 
begonnen, mossen zo de lotten even dour 
mekeer bussolen (Obk), W13i  gaon graog 
naor do lotterje van do Su.nderklaosaktie 
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(Obk), con lot not do lotterie z. oak bet. 
3 onder lot 2. een niet zo zekere zaak, 
vooral: eon gewas waarvan inca bep. niet 
zeker is dat het good gaat, dat het jets 
oplevert (Ow) Dat gewas is eon lottcriye 
(Ow), Veenbockweite is slim vostgevulig, 
et vröst ff5 de meitied vaeke of op et 
vene; zodoende was et vacice eeiy 
lottengien (Ow) 
Iottersplaankien (k: Ste) et; ...plaankies 
['1...] 1. klein langwerpig piankje tact tori 
nrnnmer, ten bewijze dat men had betaald, 
am eon keer mee to kunnen dobbelen 
lotting Oak toting (spot.) ['13tiçJio:ti3 - 
loting: het am jets loten dear lotting, biy 
lotting,. fit taand of eon boereplaetsien 
wodde bij lotting verbuord d.i. door toting 
onder de liefhebbers die bekend waren met 
de tevoren op basis van taxatie vast-. 
gestelde prijs; eerder ni. moest men z'n 
bad op ten brief]e schrijven waarna de 
hoogste bieder mocht huren (ten systeem 
waarbij de prijzen onaanvaardbaar hoog 
werden opgedreven) (Ow); in hot bijzon-
der: toting inzake do militaire dierist, vgl. 
lotten bet. 2: 't Is altied weer con dag van 
spanning, do dag van lotting, year een hoe! 
jonges (El, Db) 
lotto - lotto 
lottoformelier (spot.) - iottoformuiier 
lottospel z. lottospul 
lottospul (spot.) Oak lottospel (spot.) - 
lottospel 
lotus (1) ['lo:otAs, ...tas] - lotus 
lotusblad (1) ['L..} - lotusbiad 
lotusbloeme (1) - totusbloem 
louter bw., bn.; niet verb.; aflr. ['lomtç] I. 
(bit) onverrnengd, paur 't Is louter spek 
war d'r an dat varken zit (Sz), 't Was touter 
toeval dat ikjow tcgenkwatn (Op, Db), ? 
Is touter bedrog (Bdie), Ze hebben d'r 
looter plezier an (Dho), Et is mij touter 
getiek, boej' dat doen (El) 2. enkel, alleen 
rnaar t Wa oren looter Heine kiender &e 
mit de lampions ff5 de deuren tangos 
gongen (01-Ni), fit is him touter ow et 
geld to doen (Ma, Dhau), Dat doen ze 
touter out graoperigbied (Np), looter on 
allienig aileen maar (Nbk), ...alleen id. 
(Spa): Kom ie bier now looter en aieen 
on mij benno (Spa) 3. (bw.) amper, 
nauwelijks (Diz) .Tekun war looter zion dat 
biy watdaonbet(Diz) 

louteren ['ioMtp)} - iouteren (fig.) Do 
tegenslaegen, die 00118 truffen, mar die 
00118 louteren kunnen on oons d'r your 
beworen dat wi5 overnioedig woe/den (b) 
louw bw, [lot] 1. geon, nauwelijks, in Hij 
beftouw kaans bij die meid (Bdie), Loaw 
kaa.ns kommen wij wet or is eigenlijk geen 
kans dat we komen (01-Ni), overigens 
voorat na het kernwoord: Wet waarken, 
mar verdienen loin is er niet bij (Bdie), 
Th3 wit we! overai Wy wezen, mar 
waarken bow, daor woof bum niet mit 
a.nkommen is or nauwelijks bij (Diz, Sz, 
Pe-Dbi), zo oak Wet good oten, mar 
warken bow (Np, Nt) en fit waark Jigt ff5 
him loin (Dfo), Bij eon hoop jongeluden 
is or snijvegen year de deore bow (Obk) 
en Hi5 belooft a/tied eon beleboet, mar 
doen bow (Op), Louw! gezegd ais reaktie 
op een bewering die men niet gelooft (bo: 
Op), voider in Jouwboene gratis, voor niets 
(verspr.): We hebben koffiodronken in dat 
kefé, dat was bow boene gratis (Dhau, Ma, 
Obk), 1k bebbe d'r gien sin an am zoe'n 
rieke stinkerd year bow boone out de 
stront to helpen (Op), Hi5 waarkt year 
bow boene, M5 wit d'r niks year hebben 
(Bdie, Pe-Dbl), Dat ding be'k year louw 
loene in de ban en kregen voor niets (Dho, 
Wol), 'Wat woof' year 't spitten van do 
Wan bebben2" [met als antwoord:] 'Louw 
bone!' niets, laat maar zitten (Db), Loow 
boenen! bet is mis! (b: In), 1k bin d'r year 
bouw boene bonne west voor niets, 
tevergeefs (Diz), Da's ok mar bow loene 
flauwe kul, hot zijn snioesjes, or is niets 
van waar, hot stelt niets voor (Bdie, El, 
Nbk, Nt, bi), zo oak fit is een slechte 
mark, or is louw boone hot stelt fiats voor 
(Nt, Ow), Docbt ie dat bij warken wit? 
Wet nee, je! Loaw boone! in het geheel 
niet (Spa) 
Louwgien (bo: Bu) or ['lotxin} I. 
benaming van do zon (gezegd bijv. na  eon 
regenbui:) Daor komt Loawgien weer an 
(bo: Bu) 
louwmaond (Np) do; -en ['lot...] I. 
louwmaand, januari 
loven zw. ww.; overg.; ioofde, hot loofd 
['lo:brp} 1. waarderend spreken over, 
prijzen Ze foote/en n year zien go eYe 
gedrag (Wol) 2. in loven en bieden 3. z. 
geleo von 
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lozen (spor.) {'io:nii] - lozen (van water; 
ook: door eon gemaal) 
tozighied (Db, Ow) Voor -heid z. -hied 
de; ...heden ['lo:ozoxhit] 1. hot slim, loos 
zijn Hij mos al Zion Iozigbied gebniken 
om zion zin to kriegen (Db), Dear zion 
lozigbied is h15 d'r an ontkommen (Ow) 
It. - afkorting van laitonant 
Ju (Bu, Db, Dhau, Dho, El, Ld, Nbk, Np, 
Nw, Op, Pe-Dbl, Si, b) Ook fiji, Iwlen (in 
sommige dorpen vooral in do verb, do 
oolde laden: Bdie, Bu, Dho, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nt, Obk, Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol) 
my.; verki: lugies, ludegies [ly/lj/lydifl 
1. lui, lieden rieko ]a (Ste), deftige Ia (b), 
pattie Ia (Nbk, Obk, b), zo ook Pattie 
laden lopenje altied vow- do bienen (Ste), 
Die la katz beter brallofton as wij (Db), It 
Bin flinke laden (Np), 1k bebbe d'r op 
tegen oat d'r altiod laden binnon die op '12 
distaansio blievon (p), Dat bin laden 
zonder roggegraot (Mun), Do lu bobben et 
mar acrig over him de mensen (Dhau), Die 
meenskon die bier kommen binnon to 
won en, bin wel aorige laden (Obk), Do 
laden zoggen zovule do mensen zeggen, 
beweren zoveel (Ma, Bdie), Et wo'n ok a] 
oolde lagies (Nbk), Dat bin bogo lugies, 
bear zijn mensen van nogal hoge aflcomst 
(Nw), ZokJcc laden bin niet to vertroawen 
(Wol), Do oolde laden [soms daarnaast 
ook: Jai, of lu (Db, Lu)] bin vanaovend vot 
do ouders (door enkelen, maar lang met 
iedereen, wordt deze verbinding als 
negatief ervaren) (verspr.), Do oolde laden 
bin d'r nog de ouders leven nog (Ow), 
ook: Hear laden bobben vandaege bij oons 
west hun ouders (Np), Do laden bin op do 
fiets de ouders (Dho) 
lubben (Bdie, Db, Diz, El, Nbk, Np, Nt, 
Nw, Obk, 01-Ni, Ow, Spa, Sz, Wol) Ook 
lubberen (Dho, Nbk) zw. ww.; overg.; 
lubbede, het tubbed ['lAbrpl ... bçlfl 1. 
kastreren, met name inzake reuen, katers, 
paarden en varkens (in her laatste geval 
wordt ook vaak of alleen maar snieden 
gezegd), ook als bedreiging gezegd, vaak 
door jongens onderling tegen elkaar We 
zallen die kaetor even labben (El), Do 
bingst moot labbed wooden (Np),  eon 
geitebokkien lubben dear of to bien en 
(Bdie), War zawwo mit him doen! We 
zallon him labbon! bij z'n teelbalien 

vastpakken en evt. knijpen, enigszins 
draaien (Np, Nbk), vandaar AsJongon an 
't frosselen woren, zeden ze wel es: '1k 2fl] 

jow labben!' en dan grepon ze mokeer in 't 
luvus (Diz, Obk), zo ook Aj' niot votgaon 
zak Jo labben! (Bdie, Np, Wol), Ze 
mossen him lubberen! die vent zouden ze 
moeten kastreren (met name gezegd van 
een aanrander, verkraehter) (Dho, Obk), zo 
ook Die moot neadig lubbod wooden (Nw) 
lubberd (Ow) Ook lubbes (Ow) de; -s 
['lAbft/'lAbas] 1. ondeugende jongen (Ow) 
eon smcn'go, grate lubberd (Ow) 
lubberen (Bu, Dho, Nw, Obk, 01-NI, Spa) 
zw. ww.; onoverg.; lubberde, het lubberd 
['lAbp)] 1. te ruim worden van kledingstof, 
doordat de rek emit is As eon dralon 
traigion to warm wasson wodt, gaot et 
lubberen (Spa), Jo moagen wel es eon nije 
trai kopen, disse labbert Jo om de loden 
(01-Ni), Dat spal oat labbortzo (Bu), ook 
in toepassing op de huid van mens en dier 
(Bu): Et vol lubbort d'r omme (Bu) 2. z. 
labbon, lobboren 
lubberig (Pe-Dbl) ['L&bpx, ...barx] - 
lubberig Dat good is zo lubberig, do rek is 
d'r bolemaolo uut (Pe- Dbl) 
lubbes z. lubberd 
lubbestok (Bu, Dfo, Dhau, Ld, Ow, p, fp) 
de; -ken ['iAbostok] 1. iavas, maggipiant 
Trekken laoten van do lubbestok is good 
vow' verkolenbied (Dfo), knop-van-alles 
on lubbestok van ailes door eikaar, ni. 
inzake eten (Bu): 0th, wat hob ie daor 
toch in daon? [met als antwoord:] 
Knop- van-alles on lubbestok! (Bu) 
iubbetouw et [lAbo ... ] 1. touw gebmikt om 
te kastreren (door oThienen) Labbetoaw 
woddo braukt om do zak of te bienen, dat 
gebew-de wel bij bokken (Obk) 
lubbig z. lobbig 
lucifar z. lacifes 
lucefasdeusien z. lacifesdeasien 
iucefes z. lacifos 
lucefesdeusien z. lacifesdeusion 
lucefeshooltien z. lacifesbooltien 
lucefeshulsjcn z. lacifesbalsien 
lucefesmark z. lueifosmark 
lucefespennegien z. lacifospennegien 
Iucefesprikkien z. lacifesprikkien 
Iucefesstokkien z. lacifosstolcicien 
iuchien z. lochien 
Iucht z. locht I, II 
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hiehtbaand - luftig 

luchtbaand z. Jochtbaaad 
Iuchthak z. lochtbaic 
Juchtband z. locbtbaand 
luchtbandewagcn z. lochtbancwaegen 
luehtbedde z. lochtbeddc 
iuehtbeile z. locbtbclic 
Iuchtbeion z. lochtbcfon 
Iuchtejnaone Z. Jocbtcmaonc 
luchten z. lochtcn 
iuchtig Z. Joobtig, lufti,g 
Luchtigb!auw z. lcchtigblauw 
Iuchtknuppe z. lochticnoppe 
Iuchtkroon (Spa) - Iichtkroon 
Iuchtkoker z. lochtkoker 
Iuehtkusscn z. lochtkusscn 
luehtmaone z. lachtcznaone 
luchtpaol z. Jochtpaol 
luchtpunt a locbtpunt 
(uchtschien a loch tschicn 
lucifar a Jucifes 
Lucifarhooltien a lucifeshooltien 
Lucifer z. lucifes 
Iuciferbakkien (Bu) et; ...bakkies ['1] 1. 
speciaal bakje bij het farnuis em do 
Iucifershoutj es in to doen (Bu) 
luciferhoolder (Bu) de; -s; -lien [1...] 1. 
heuder veer lucifersdoosjes 
luciferhooltien a lucifesbooltien 
luciferkleur (Ste) de ['1 ] 1. de kieur van 
cyclamen 
luciferpennegien z. lucifespennegien 
Incites (verspr.) Oak lucefes (Ma, Np, 
01-NI, Po-Dbl, Spa, Sz), lucifer (Nbk, 
Nt), lucifar (Bdie), lucefer (Obk, Ow, 
Pe-Dbl) do; lucifes; lucifessien (Dfa, Nbk) 
['lysifcs/ ... sofes/'iysifcr, ...for, ...fç/. fan 
'1ysofr, ...41 1. (oak verz.) lucifer ten 
ofbraandc lucifer Nbk), eon tap otte 
lucifer Nbk), Hcj' ok lucifer? Nbk), ft 
moot even ten lucifes hebben (Nbk), Wi5' 
even vraogen cm ccxi deusien lucifes?  
(Ow, Obk), ten pattien lucifes (Spa), et 
gas mit eon lucifer anstikicen (Dhau), 
Zwcedse lucifes, (3cc!mi7 de lucifes es an 
(Ma), Ze is gauw gcrackt, it kim ze we.! 
mit ccxi lucifes anstiklccn ze is lichtgcraakt, 
ze wordt snel dniftig (Sz) 
Iucifcsdeusien (verspr.) Oak 
lucefesdeusien (Ma, Np, Nw), 
lucefasdeusien (8db) - lucifersdoosje 
Incifeshooltien (verspr.) Oak 
lucifarlsooltien (8dM), luciferizooltien 
(Bu), iucefeshooltien (Nw) - lucifershoutje 

luciteshuisien (Obk, 01-NI, We!) Oak 
lucefesitulsien (Fe- Dbl, Ste) et; .. .hulsies 
Fl ... hAlsinJ 	1. 	amhulsel van het 
Iuciforsdaosje (waar men het eigenlijke 
daosje uit schuift am or cen Lucifer uit to 
kunnon nomon; oak in metalen uitvaoring 
on this steeds veer nicuwe deesjes 
gebruikt) 
lucifeskop (Db) - luciferskap 
lucifesmark (Dhau, Nbk) Oak 
lucefesmark (Np) et; -en; -ben ['l...} I. 
monk lucifer, oak: het op hot daasje 
geplakto of gedrukte plaatje met hot merk 
(waarvan men wel verzamelingen aanlegt) 
Iucifcspennegien (Dha, Nbk, 01*, 
Fe- DbI) Oak luciferpennegien (Ste), 
lucefespennegien (Nw) - lucifershautje 
Lucifesplaetien (Db, Nbk) et; ...piaeties 
['I..} 1. plaatjo op do bavenkant van eon 
daasjo lucifens 
Iucifesprikklen (verspr.) Oak 
lucefesprikkien (Ma, Np) - Iucifenshautj e 
lucifesstander (Db) {'Iysifastandç, ...fos...J 
- Iucifersstandaard 
lucifesstokkien (El, Sic) Oak 
lucefessloickien (Nw) et; .. .stakkies 
['lysifestakin, ..fs.i ... ] 1. lucifershoutje 
Iuddeveduh (Bu, Nbk) do ClAdafothi 1. 
Iiefdesverdriet Die het luddevcdith, do 
verkering is uutraekt (Nbk, Bu) 
luden zw. ww.; aveng., onaverg.; 
luudde/ludede, hot luded ['1y4] 1. luiden 
(van klokken ed.) Jkhcurde vanmorgen de 
kloklce Judeii; zol d'r lent dood wezen? 
(Op), Hier staon ze onder do toren to 
luden, recbtondcrdeklokked.i. do klok te 
luiden in de toren (Pe-DbI), Goad op 'e 
slag laden tan alleman nict met 
regelmatige slag (Nbk), Euverburen ludet 
iii. do kick van 17.00 uur in do buurtschap 
Euverburen(ander Steggerde) luidt (Ste) 2. 
van eon bep. inhaud zijn (inzake ten 
tijding, eon vorhaal ed.) (spar.) Hoe 
luuddc zion vcrbael now aenlik? (Nbk), Dc 
konklusie luudde (.) (bI) 3. z. lv 
hider (8dM, Nbk, Np) do; -s [lydç] 1. 
klakluidcr 
hsdenhokkien (3) et; ...hakkies ['Iydrs...] 
t. ruiinto waar de klakiuider staat (in do 
kerk) 
(udiek - ludiek ccxi luthekc attic 
Luftig (Nbk, Ow) Oak lucittig (Nbk, 54 - 
luchtig (van kleding): zadanig dat do lucht 
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erdoor kan spelen, d.i. vaak ook: van 
dunno stof eon Juftig bloesion (Nbk), Jo bin 
vandaege aorig luftig in do kieren, 
verwaacbt Jo zominer? (Nbk), Kloed Jo 
van dago mar wat iuchtig, 't wodt warm 
(Sz) 
Iui bw., In.; -or, -st [lcrj] 1. lul, zonder 
lust of aandrang tot werken Et is zoo'n 
lomo en lyle korel (Ld, Dfo), Doe toch niet 
zo lvi, gao toch es an 't wark (Nbk), Die 
vent dot niks, wat eon lvi varkon een !uie 
persoon (Nbk), op 'o lyle kont zitten 
(Nbk), .. .liggon (Wol), eon lyle stool 
(Nbk), (gezegd wanneer men flunk hard 
werkt of moot warkon:) Et Juic zwiot moot 
d'r aut (Ow, Nbk), Et was zok loom en lvi 
weer weer waardoor men tot Iui zijn neigt 
(Pa- Dbl), We bebben van da ego eon 
loklcero luio dig eon dag dat we nit kunnen 
rusten, niets hooven doen (Nw), de Juie 
liondo(Ow): do tiomliondoaan do kant van 
hot zweel hooi waar hot paard met hop en 
waaraan men enigszins moest trekken om 
hot bijoen to slepon hooi met toveel naar 
de zijde van hat paard te laton gaan (vaak 
gedaan door eon jongen), vgl. N. hong an 
de lyle liondo (Ow), de Iijn bij hat 
hoois!epon (tiomen) aan de kant van hat 
zweol waar hat paard met hop, bedoeld om 
hat geheel van tiempaol, Iijnen en hooi 
recht to houden door or aan te trekken 
(Ow), Luie Evert op 'o rogge bebbon lui 
zijn, z. onder Evert, Hi5 is to lvi om 'tiene 
bien vow- et aandoro to zetton (Bu, Ma, 
Nw, Op, Wol), ...om do lone voote vow- do 
aandore to zotton (Ld), ... om op Zion olgen 
bienon to staon (Db), ...om vow do duvel 
to daansen (Diz, 01-N!, Ow), H15 is to Jul 
om to gaopen (Ld, Op), ...om to Jopen (El, 
Nbk, Obk, Spa), ...to  warken (Nt, Sz, 
Bdie), ...om  over zion (oijon) bienon to 
gaon (Dfo, Nbk), ...om to staon (Dhau), 
...orn Jul to wezon (Ste), ...om do ogen Jos 
to doen (Bdie), Hlj is hover Jul as muul 
(Dho, Ma, Np, b), ...as lam Id. (Nbk), Th3 
is zo iui as eon varkon, . . .as eon iuvs op 
eon zoer houR! (01-NI), Thy is zo lvi as 
hij fang is (Diz, El, Nbk, Nw, Obk, 
Pe-Dbl), Hiy is zo lui as bi5 stinkt (Diz, 
Nw, Wol), Hiy is zo lvi as staoi (Dhau), zo 
lui as thkko stront (Wol) 2. in eon lvi ogo 
3. z. iv *Boter  Jui as Jam wees maar hover 
!ui dan dat je je tezeor inspant (Nbk), Lvi, 

lekker en veul to meugon/Bin drie dingon 
die niot dougon (Op) 
luibuis do; luibuizen; - ian ['lcjbccjs] 1. 
luibuis, lanterfanter, o.m. ook van eon 
Iangslaper gezegd Dat is zoe'n groto 
luibuis, bly bunt do bolto van do tied op 'o 
schoffel (Obk), Die doe ok niks as do 
luibuis spouben (d, Dho) 
luibuizen zw. ww.; onoverg.; luibuisde, 
hat Iuibuisd ['h ... ] 1. niots uitvoeron, niet 
aan hot work zijn Hij dot niks aandors as 
luibuizen (Bdie, Diz, Nbk), Zo zitten wat 
to luibuizen, or waark bill mar liggon ze 
doen vrosehijk Iui (El, Nbk, Sz, Pe-DbI), 
Lig now niet to Juibuizon (Wol, Nt), Hij 
loopt mar wat to luibuizen (Spa), Nao dat 
2wa ore wark mezigon zo ok wol ovonpios 
luibuizen (Obk) 
luier ['hwjç} (spor.) - luier 
luicrbroekien (spor.) ['litjrbrukin] - 
Iuierbroekje 
luieren ['ljrn] - luieren 
luierik (spor.) - luierik 
IuiewievebrVj (Op) do [...'w ... ] 1. hetz. als 
sooponmaolenbri 
Iniewievekneup z. luiowioveknoupe 
Iuicwievekneupe (Nbk, Po-Dbh, bat. 2: 
Nw) Ook luiewievekneup (Db, Obk, Ow), 
Iuiewieveknope (01-NI, Sz; Nw: bet. 3) 
do; -n [...'w...] 1. knoop die bestaat uit 
twee halve knopen op elkaar waarvan do 
bovensto met in do tegengestolde riehting 
is golegd, ook luzoknevpe genoemd; i.t.t. 
de platte knoop (Db, Nbk, Obk, Ow, Po- 
DbI, Sz) 2. (bij her broien) knoop mat 
behulp waarvan men een niouwe draad 
vastzet aan hot uiteinde van hot garen dat 
to kort is (in plaats van eon bovestiging 
door to vleohton) (Nw) Een 
luiowievoknoupo beJ' aj' ondor et breion 
oon nio d,aod anzetton mooton (mit eon 
ni)o bolle boginnon mooton dus,), en Jo 
knoupon et ooldo an et nijo vaasto, in plak 
van die oven drie stekon togoro to broidon 
zoas et aonlik bouz-t (Nw) 3. hetz. als 
pikpakknope, z. ahdaar (Nw) 
luiewieveknope z. luiowiovokneupe 
luiewievekost do [...w... } 1. maaltijd die 
non gomakkelijk en vlug klaar kan makon, 
vooral: hetz. als sooponmaolenbrj (Db), 
starnppot (Ste) on potstro (d.i. een 
meelgerecht, van gekookte rijst met droog 
meal ordoor geroerd in een mongsel van 
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50% water en 50% inelk tot bet stijf is, 
ook in alleen maar water; met spekvat of 
vet van hater on met spek erbij, an met 
stroop in aen kuiltje in hat geheel, ni. am 
in to sti)pen; het betrof vaak boekweitmeel 
(Bdie, Bu, Dhau, Diz, Nbk, Spa, Np); oak: 
stijf geworden boekweitgort in gekooki 
mengsel van 50% water en 50% melk, met 
can kuiltja met vat van spek of van hater, 
met stroop (Dho)) We bebben vandaegc 
luiewievckosthad(Ma), Potstro on aandorc 
macikost kon vioggo klaormackt wodden, 
dat is luiewievolcost (Op) 
luicwievepudding (Si) [...'w...] - 
instantpudding 
luiewievesteek (verspr.) de; ..steken 
[..'w...] 1. steak bij hat breien waarbij men 
steeds twee of meeT karen cia draad am de 
breipen slat; bij hat terugbreien van cia 
pen last men cia extra slag(en) vallen, 
waardoor men extra lange lussen verkrijgt 
1k he!, con sjalc breid nit do lyle-
wiovosteek (Np), algemener bedoeld van 
work waarbij men moest opschieten: Dat 
dccii we even nit do Iuiowicvosteefc 
(01-NI) 
luifel (spor) ['Icrjffl - 1uie1 (van een 
k amp a extent) 
luihied (Nbk) Voor - heid z. -hied de (t..] 
1. hat ml zijn (Jul/gb/ed is gebruikelijker) 
Die vent hangt van lu/h/ed an mekaandcr 
Nbk 

Iuiighied Voor -held z. -hied - luiheid 't 
Was ion on a! Jithjhiod mit die man (Nbk) 
Juilak - luilak: lui iemand Eon grote lu/la/c 
is 't (Nbk) 
luilakken (Nbk) onbep. w. '1...] I. 
luilakken, luieren Hi ]opt mar wat to 
lu/la/c/con (Nbk) 
iuilekkerlaand - Iuilekkerland 
luiliende (vo) de ['lj linth] 1. de 
tiemlionde aan de kant van bet zweel waar 
bet paard that hap en waaraan men 
enigszins macst trekkea am hat bijeen to 
slepen hooi niet teved naar de zijde van 
hat paard to laten gaan (vaak gedaan door 
can jongen), z. ook I/code, vgl. Haarm an 
do hilliende, krek an do ore kaanto as waor 
depoerden (.) loupen (vo) 
Iuiznig (Si) bn.; -or; -st ['ljmx] 1. 
huimig, grillig Hij is zo nukkig en Juimig, 
d'r is gien huus mit 'in to ho/en (Si) 
luipeerd (spot.) - Iuipaard (bep. roofdier) 

luischietcn (Dho, n) onbep. w. ['1jskit4} 
1. in Th3i zit (mar) to luisehioton hij zit to 
tang op de w.c. (Dho, n) 
Wit cia; -en; -ian [1jt} 1. bep. 
muziekinstmnient: luit op 'a lull speulon 
(Nbk) 2. luitenant (spar.) 
mit. - afkorting van luitenant 
luitenant - luitenant (in bet lager) 
luitenant-admiraol (1) - 
luitenant- admiraal 
luitenant-gencraol (1)- luitenant- generaal 
luitenant-kolencl (1) - luitenant-kolonam 
IuitspeuLer (1) - luitspeler 
Iuiwaegen (Bdie, Nbk, Ste) ['I...] - lui-
wagen (soort bezem, schrobber) Eon lvi-
waegen was biy cons eon soort schrobber, 
mar dan wit lang baor an eon stok (Nbk) 
luiwainmes de; -en; -ion ['lctjwamas] 1. 
luiwammes 
hiiwamrnesen (Nbk) onbep. w. ['hccj-
wannsq] 1. voortdurend lui zijn, luieren 
Man, loop tack niet zo to luiwammeson 
(Nbk) 
luizig Z. Juzig 
Luk. - aikorting van Lukas 
Lukas de ['lykas} - mansnaam: Lucas, oak: 
naam van bet bekende bijbehboek Lucas 
Dat is c/c n/ct volgens Lukas bet is that 
zoals hat hoort, ook: hat kan niet helemaal 
door cia beugel, hat is niet helemaal waar, 
hat is niet geheel volgens afspraak, hij/zij 
haaft hat verkeerd ovargebracht of var-
keerd gedaan (Np, Op, Spa, Ste), Wat toch 
eon bokrompcn mecnskcn! Daor moot et 
percies volgens Lukas gaon! stipt op cia 
gewenste manier en niet anders (Nw) 
Jukken z. lokken I 
Iukratief (I) - lucratief 
liii de; -len; -legion [IA1] 1. penis (van can 
man) con sloppo lvi een slappe penis, d.i. 
that met can erektie; ook in toepassing op 
de penis van bap. dieran, met name aen 
hengst (Dho, Ld, Ma, Nbk, Np): Wat hot 
die hungst con lange Jul (Np) 2. (gezegd 
van can man) sufferd, sukkel, saaie vent 
Dat is eon vent van n/ks, et is eon grate Jul 
(Op), eon doole Jul (Bdia), can ooldc Jul 
(Nbk), Dan b15' do Jul de pisang (Nbk), 
vow-  Jul staon (Nbk), vow- Ian Jul staon in 
de situatie zijn dat cia ander niat doat wat 
was afgesproken, vooral: waarbij de ander 
niet korut opdagen (Nbk), lone vow Jul 
zetten (Nbk) 3. vervelende, onaangename 



luibreur - Iuminclachtig 

vent (Nbk, Nt) Grate Jul daj' binnen! 
(Nbk), een Jul van een vent (Nt) 
luibreur z. Jullebreur 
luibroek (Np, Ste) Oak lullebroek (Dfo) 
de; -en; -ien [!1Al()bmk]  1. kletsmajoor, 
praatj esmaker 
Iulhaans z. lulhannes 
luihannes Ook iulhaans (Bdie, j) - 
luihannes, ni. kletskous 
lulkanes (Wol) de; -en ['lAlkã:nos] 1. 
sufferd van een kerel Da's we] zoe'n 
lulkanes (Wol) 
lulla Z. lullefeka 
lullebreur (Dho, Nw, Obk, Spa, Wol) Ook 
luibreur (Bdie, Np, 01-Ni, Op, Pe-Dbl) 
do; -s ['IAi(o)brA:or] 1. lulmeier: iemand 
die veel on op irriterende wijze kletst Die 
lullebreur kuj' niet ainheuren (Wol) 
lullebroek z. Julbroek 
lullefeka (Nbk) Oak lullefekasie (Np), 
iullefekaosie (b: in), lulla (Bdie) de 
[iAlnfo'kaI...'ka:si/ ... ko:osi/'LtIa] geklets van 
niks Da's gewoon lullefeka, wat hij d'r out 
kraomde (Nbk) 
Iullefekaosie z. Jullefeka 
lullefekasie z. lullefeka 
lullen ['lAiq] - lullen: kietsen, ongeremd 
praten 1k koeme een aovend bi5 Joe te 
lullen (Bdie), Jaw kim lekker lullen, mar 
Jaw praoten d'r m15 niet in, zee 1k tegen 
die man die mit dekens an de deure kwam 
(Diz, Op), Die luJt d'r zo mar wat henne, 
daorkuJ'niks op an (Db, Ld), Hijkan d'r 
zo mooi bonne lullen, mar et bet niks om 
bakken(Pe-Dbi), IekunmooiJullen, maar 
mij math ic niks wies (Sz), Hool Each op 
to lullen, ie praaten as een kiepe zonder 
kop (Pe-Dbi), Lig toch niet te Jullen, Jo 
(Nt), Die kan een ende weg Jullen! eon 
eind weg kietsen (Ow), Hiy lult veux 't 
vaderland weg id. (Ma), Dat is ok een 
mooioraoter, hi5 lultje d'r zo in door het 
mooi voor to steflen de ander erin luizen 
(Dfo), ook: net zo lang praten tot je je 
verraadt (Dhau), Je moe'n d'r niet zo 
ammehenne Jullen er omheen praten (Bdie, 
Ma, Nw, Dho), Ic kim am miy rack lullen 
kiets maar een eind weg, ik doe er toch 
niets moe (Np), Laot him mar lullen, bi is 
niet wiezer (Np, Obk), Laot ze mar lullen 
last ze/de mensen maar kietsen (Nbk, Spa), 
Hiyligt uut denekke te Jullen kletst uit zn 
nek (Wol), Die man kan mooi lullen, mar 

MY vret borer hot is een geweidige 
praatj esmaker, opsehepper, maar met 
praten alleen red je hot niet (01-NI, Wol, 
Op), Th7 Jult d'r eon kont an probeert zich 
al kletsende emit to redden (Ste), Hi)' 
lulde 'm d'r ok nog weer uut praatte zo dat 
hij zich or oak nag weer uit redde (Nw) 
lullig bn., bw.; -er, -St ['lAl:x] 1. stom, 
onnozel, vervelend, naar Dat was ok mar 
lulligvervel end, stom (Nbk), dam on lullig 
praot (Ow), een klein, lullig dinicien eon 
klein, onnozel voorwerp (Obk, Ow, Nbk), 
een Jullig klein dinkien id. (Bu), 't is een 
lullig ge valid. (Bdie), oak: eon vervelende 
kwestie (Nbk), Veur zoe'n lullig kerwei-
glen gao 1k d'r niet meer uut klein, 
onbelangrijk werkje (Wol), It Is to lullig 
am dl,  over tepraoten to onbenuliig (Obk, 
Wol), Stao d'r nicE zo lullig bernie, It is 
krek as daj' gien tiene tellen kunnen 
(Ol-Nl), Hi)' kan sams zo lullig daen, dan 
zoJ' haost zeggen hi)' is nicE helemaole 
good hi)' (Sz), Pat now es an, doe niet zo 
lullig, je verveiend, dwars (Np), Doe Each 
niet zo lullig onnozel, bekrompen (Wol) 
lulmajoor (Ma) - lulmeier: iemand die 
veel en op irriterende wijze kletst 
lulmeier - lulmeier: iemand die veel on op 
irriterende wijze kletst 1k wol dat die 
vervelende lulmeiermares votgang(Dhau) 
luizak (Wol) ['lAlsak] - lulmeier: iemand 
die veel on op irriterende wijze kletst 
lumbecken (spar.) ['iAmb€kfl] - lumbecken 
lummel do; -s; -tien ['lAmj] 1. (in 
verschiliende toepassingen niet of 
nauwelijks negatief) onhandige, enigszins 
iompe man of jongen Dat is een grauwe 
lummel, die we] wat wart verzetten kan 
(Ow), een goeie lwnmel eon goedaardige 
kerei (Spa), eon grate lummel grate, 
enigszins lomp overkomende on evt. 
slordige jongen of man (Bdie, Ma, Nbk, 
Nw, Spa), een lange lummel eon lange man 
ofjongen (Nbk), Et is een lummel van een 
vent (Nbk) 2. vlegelachtige of onver-
schillige man of jongen Wat hi)" Each een 
lummel, wat heJ' Each uutba old (Spa), 
Grate lummel.' onverschiliige jongen/kerel 
(Ma) 
Iummelaachtig z. lummelacbtig 
Iummelachtig Oak Iummelaaclztig (Nbk) 
['lAmla(:)xtax] - lummelachtig, 
onverschillig Die jonge was zo 
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lurnrnelachtig, hij was In mit zion holing 
glen raod (Pe-Dbl), 't Is wat ccii 
lurnmclacbtigc vent, je (Nbk), ff.31  bet 
lwnmelaehtxc unenieren (Dho), Wat lopE 
bly d'r lunnmclacbtig bernie (Np) 
lummelen ['lAmivi - lummelen: in tijd 
verdoen Zit nicE zo te lummelen, jim wit 
Zen allen (Wol), Hij voert niks nut, bij 
staot mar wat to lummelen (01-NI) 
lummelig (Nbk, Mun) UlAmIox] 
lummelig, lunnnelachtig Zie zit d'r za 
fummelig on soezcri bij (Mun) 
lunapark (spor.) [lynap ... ) - lunapark 
lunch (1) - lunch 
lunchpauze (spor.) - !unchpauze 
lunchroom (I) - lunchroom 
Luneuburgerkörf(bs: Obk) de; ...kOrven; 
-len ['1y1:bArgf ... J 1. bop. bijenkorf met 
huls aan de bavenkant waarin ten 
uitneembare stok zodat men het yolk beter 
kan voeren (bs: Obk), 
lunteren z. longeren 
lunterig z. longerig 
lupine Z. lepienc 
lupinepolle z. lepienepolle 
lupus (Bu) cit ['lypas] 1. tuberkuleuze 
huidziekte in het gezicht, lupus Ze ha c/den 
wel ]opus an de neuze, dan rot c/c neuze 
vat (flu) 
lupusileder (Db) - lupuslijder 
lupusneuze (Bu) de [lypasn&:z) 1. titus 
aangetast door lupus Ben lupusneuze rot 
vat, vrocgerlcwam datnogal es year (flu) 
linen (Nbk) ['ly:3p)], injenietin do litton 
Jeggen laoten zich niet laten beetnemen 
(Nbk) 
(urke z. lurkien 
lurken z. larken 
lurkenust (Nbk, Np) Oak luweriksnust 
(Np), leeuweriksnust (verspr. WS, El, Ld, 
Ma, Ow), Ieeuweriknust (Die, Dho, Si), 
leeuwrikkenust (Db), leeuwriksnust (Obk) 
['I...] - lecuweriksnest 
lurkien (Die, Dhau, Nbk, Np, Obk) Oak 
lurke (n), leeuwerik (verspr.), /eeuwrik 

(spor.), luwerik (Np) de; lurkies, 
Ieeuw(e)rikkien ['tArkin/LtrkWILM(o)flk 
/'lyMa... 1 1. leeuwerik As de leeuwcrik 
vow Lichtmis stijgt, is dat eon slccht teken 
vow et weer (Spa) 
lurpen z. laipen 
lurven [Ltrbm] - lurven, in iene bij de 
lurven griepen, ...pakkcn, .. .kriegcn (Nbk) 

lug Z. lasso 
misc (verspr.) Ook his (verspr.) de; -n; 
lussien [las(o)} 1. lus Dc scbipper legdc et 
sch4c mit ccii lusse an de mecrpaol 
(Pe- Dbl), As dc hester wit et koppien dear 
do lasso van do licsterstrik ging on van do 
beien pik/cen zol, trek c/c sink dicbte (Si), 
ccii las in et touw leggen (Nbk, Ste), cen 
lass/en macken in et touw ow wat op to 
bangen (Nbk, Ste), in het bijzonder aan 
ten kledingstuk, cm dat aan op to hangen: 
1k bob c/c lasso van c/c jasse stoickend 
(Obk, Wol), cen lussien an 'n zak, .,.an do 
jasse 2. breisteek (Nbk, Np, Ste) Len Jesse 
in sfl breien is cen losse slag cm de penne 
(5th), 1k be/the ak ccii lease va/en laatcn 
dd. bij het breien (Np), eon lusse an c/c trui 
steek die enigszins is uitgerekt en 
enigszins naar buiten hangt (Ste) 
lussen zw. ww.; overg., onoverg.; luste, 
het lust ['lAsI} 1. (oveig.) lusten ff15 luste 
glen spruties (Wol), ...gien snert (B!), Dat 
Just mij wel vinci 1k lekker, lug 1k wel 
(App), Die lust we1 wat ect graag, veel 
(Nbk), lklussejerauwdurfje wel aan 
(Np, 01-NI), 1k lusseje wel id. (Np), Die 
lust et ]even we!, et is ccii ecbtc losbol 
geniet van bet leven (Obk) 2. bevallen, 
aanstaan (Rdie), in Dat lust mij niet dat 
geval bevalt me niet (fidie) *Dat  wi5 ze 
nag lange maggen lessen, et kriegen zaf 
we! gaon (fidie) 
lust de; -en [lAst] 1. genoegen, plezier dat 
men aan jets beleeft Et is eon lust! (Bu), BE 
is ccii lust ow dr naor to kieken (Diz, 
We!), ...oni to zien (Nbk, Np, Spa), Et is 
eon Just em to zien hoe wool dat Jaand d'r 
bi5 ligt (Obk), El is con lust vow ci age 
(Bu, Dfo, Nbk), BE is eon lust zoo  moo/c 
Ivan as ze hebben (Ow), Et is cen lust za 
inooi as A. zien bloemen hot staon (Sz), 
...zoas c/c vocgelszungcn (Sit), ...zo bijde-
haand asbi5 nag is (Sic), ...zok wool weer 
as et is (Dhau), Wat is 'I mool weer, et is 
een lust (Np), Dc lust zoije vcrgaon au 
het to slecht, vervelend tnt. gaat, krijg je 
or suel genoeg van (Nbk), Volksdaansen is 
mien belt zien lust en (zien) leven (Nbk), 
Zo warkten dat et eon 1/eve lust was (Nbk), 
lusten en hasten (Nw), Die mannen mienen 
dat affiemg de Justen veer bear binnon d.i. 
de seksue!e genocgens (maar de verdere 
verantwoordelijkheid horen it ook it dra- 
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gen, nI. veelal: voor bet kind dat verwekt 
is) (Ow) 2. (my.) in wit lusten bijzondere 
neigingen am to eten: van vrouwen in de 
zwangerschap (souls gaat het out veel eten, 
soms am bijzonder voedsel) (Rdie, Dho, 
Nbk, Np, Obk, Spa) Die vrouw is mit 
fusion, ze zit allied bij de augurken of b15 
de aepeneuten (Obk), Ben hoe] vrouwcn 
bin wit Justen, as .e zwangcr binnen (Spa); 
verder ook (van kinderen:) lang niet ales 
willende eten (Np) Dat is iene mit fasten 
dat kind lust lang niet alles (Np) *AjF de 
lusten hebben, bej' ok c/c lasten (Nw), Van 
lastcn bcj'gien fasten (Nw) 
Iusteloos ['List1o:s] - lusteloos (van 
personen) War bij' toch Jasteloos de /aeste 
tied (Nbk), 1k vu/c me zo /uste/oos 
vandaege (Wofl 
lusteren z. Juusterc,u 11 
lusterig z. Jisterig 
lusthof (Db, Diz, NI) - lusthof 
lustig (Nbk, b, ba) ['lAstox], in d'rfustig op 
Jos zingen vrolijk, opgewekt (Nbk), d'r 
lastig op Jos roken (b), bear lust/ge lath 
(ba) 
lustrum - lustrum: vijfjarig bestaan of 
viering daarvan 
lustrumfeest (spot.) - lustrumfeest 

• Justrumjaor (spot.) - lustrunijaar 
• Iustrumkemmissie (spot.) - lustrurn- 
• korninissie 

tnt (verspr.) bit; pred. [kt] 1. blut, niets 
meet over hebbend 1k bin hielemaol Jut 
(El), 1k was Jut mit knikkeren (Np) 2. z. 
]Otte 
Lute de; -s, -n 'yto] 1. marzsnaam, Ned. 
• Luit(e) 2. benaming van eon haan (b: In, 
bI, Ow), in zinnen als Daor komt grote 
Lute ok weer an, bear de haan (bI), Lute 
die lcrijt, we woe's, van 't hoc/dc of (Ow) 
Luth. - aficorting van Luthers 
lutberaan (1) - Iutheraan 
luthers (spar.) - luthers de latberse Karke 
(spar.), Ze bin fathers (spot.) 
lutte Z. lotte 
tuttien Z. forte 
lund bn., bw.; luder, -st [lyt] 1. luid, zeer 
hoorbaar War staot dat ding weer laud 
(Du), Die meziek was wat te laud (Nbk), 
MY bet wat ccii lade stemme een nogal 
luide stem (Nbk), Die man is wat c/oaf en 
nowpraot hij wat laud nogal (Obk), Fraot 
es watluder, ik verstac d'rnilcs van (Nbk), 

Ze bebben do radio to laud an (El), De 
radio staot wat to lucid (Spa) 
Iuudhied Voor -heid z. -hied - luidheid 
Iuudkeets (Nbk, Obk) - luidkeels 
luudktokke (Edie, Nbk) - luidklok 
Inudop - luidop Dat moef' niet Jaudop 
zeggen, cers beaten ze ctja (Nbk) 
luudroehtig z. luudruchtig 
luudruchtig Ook luadrochtig (Dho, Ld, 
Op) Ilyt'rAxtaxl ... rox ... ] - Iuidruchtig Jene 
die overal zien mond in slaot on wat 
luudruchtig vertelt hoe of et allemaole 
moet, mar as et dr op an komt nict tbuus 
is, is con blafferd! (Op), Doe tech niet zo 
luudruchtig (Nbk) 
Iuudspreker - luidspreker 
tuudsprekerboi (spar.) - tuidsprekerbox 
luudspreker(nstetaosie - luidspreker-
installatie 
luudsprekerkaaste (spot.) - luidspreker-
kast 
luudsysteem (bs) et; ...systemen ['lyt ... ) 1. 
inriehting, systeem volgens hetwelk eon 
klok Iuidt, met name die in een klokkestoel 
De meerste klolckcstoelen in Stellingwarf 
bebben een lucidsysteem mit de vliegende 
klepel (bs) 
luudtouw (Sz) ['lyL..l - klokketouw 
luuizehos z. luzebos 
luuizekani z. Jazekarnine 
luuizepad z. Juzepad 
tunic z. Jock 
Inuns Z. Jeuze 
Inns de; luzen; lusien [lys] 1. luis: echte 
luis, ook: bladluis en soortgclijke 
parasieten (dan oak verz.) Et was lebendig, 
zo die katte in do Juzen at (Sz), Soms 
bebben de bicn last van bias (bs: Dfo, 
Obk, Op, Ow), Die plaante zit onder c/c 
luzen (Nbk), ... onder do lain (Nbk), 
Licbtkaans c/at d'r dear c/c dreugte dommiet 
laze,, in de sloffebonen kommen (Obk), Aj' 
luzen hadden wodde d'rjacbtwaeter of eon 
oplossing van lysol in et haor daon (Ste), 
Dat spa! bet Juzen met die zaak, kwestie is 
het niet pluis, or is meet aan de hand dan 
op het eerste geziehi Iijkt, bijv. inzake 
vermoed overspel (verspr. WS, Dfo, El, 
Ma, Nbk), ook Dat spullegien... (Spa), Die 
koffiebonen bebben okluzen het is slechte, 
slappe koffie (Np), We kricgcn niks year 
niks as alliend lang baor en dikkc lazes, 
men verbetert z'n situatie niet door niets to 
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doen, men moet nu eenmaal moeite doen 
om iets to bereiken of to verkrijgen, ook 
wel: alles moet nu eenmaal betaald worden 
(Db, Ma, 01-NI, Op, Ow, Pe-Dbl, Ste, 
Wol), zo ook Alias moet vandaege de dag 
betaeld wodden, mar lang haor an dikke 
luzen kriej' veer niks (Np, Ow), Al' niks 
doen kriej'fang haor en dikke luzan niets 
doen levert zbker nets op (Dfo), (gezegd 
als reaktie op bijv. een verzuchting als He, 
wat toch can wark.) Ja, mar zonder wark 
bcj' niks sanders as laank haor en dikke 
luzen (Ste), 'tIs daor lang haor on dikke 
luzen ze verwaarlozen zichzelf zodat ze 
haast omkomen, wegkwijnen (Die), Jo 
hebben (sows) meer last van de nieten as 
van do luzen van mensen die laag zitten in 
de hierarchic heeft men meestal meer last 
dan van de echt belangrijke personen 
(Obk, Pe-Dbl, Ma), lane de luzen 
ofvangen iemand iets aftroggelen, eon 
ander benadelen, profiteren van een ander 
(Db, El, Op, Sz), een ander to slim, to snel 
of zijn, met name bij het verkrijgen van 
iets (Ma, Nbk, Wol), Hij doet glen luus 
kwaod hij is goedig, doet nog geen vlieg 
kwaad (Dho), Dat is zo dichte, d'rkan gien 
luus dear niets (Dho), can kaele luus 
iemand die geen cent bezit (Bdie), 
opschieten as ccv luus op con teertonne 
nauwelijks vorderen (Ma, Nbk, Spa, k: Ste, 
n, b: In), awweseren as... id. (Nbk, Ow), 
awweseren/opschleten as een laws op een 
zearheufdtraag doen, nauwelijks vorderen 
(Np, Nbk), zo hadde gaon as... id. (Bdie), 
zo vlogge wezen as... (Ste), zo kael as een 
luus arm zijnd (Dho, Ld, Nbk), ook (van 
land, vooral: weiland): zeer kaal (Bdie), zo 
ook, eveneens van kaal land: Ic kun de 
luzen d'r wel mit de zwiepe overbenne 
jaegen (Nt, Bdie), een leven (bebben) as 
can luus op cen zeer heufd eon 
gemakkelijk en prettig leven (hebben), zo 
aarm as con luus zeer arm (verspr.), ...as 
de luzen id. (01-NI, Pe-Dbl), zo flauw as 
con Taus cen erg flauw gevoel hebbend on 
daarom iets willende eten (Nbk), ook: niet 
bep. geestig (Nbk, Nt, Op), ook gezegd 
inzake eten met weinig of geen zout (Rdie, 
Db, Ma, Op, Spa, Wol), in deze gevallen 
ook wel: zo flauw as luzen (Db, Nbk, Nt, 
Obk, Op), zo zunig as een luus (Dfo) * 
(vooral als schertsende reaktie op een 

vraag hoe iets zo is gekomen:) Hoe komt 
een food an luzen! ik zou niet weten hoe 
dat zo gekomen is, ik zou niet direkt weten 
hoe het moet worden opgelost (01-NI), 
ook Hoe komt eon aarm meenske an luzen 
ik zou niet weten hoe dat zo is gekomen 
(Obk, 01-Nl, Nbk), Huzen as kestelen, 
luzen as kemelen iemand lijkt vaak erg 
rijk, belangrijk, terwijl hij eigenlijk niets 
voorstelt (Nw), Van can luus kuj'niet meer 
hat/en as et /even bij iemand die geen cent 
heeft, valt niets to halen (Ste), (schertsend, 
met name gezegd wanneer de ander noemt 
waar men op zat to wachten, precics zegt 
waar het om gaat:) Daor hour ik je,' zee 
dove Jouk, en d'r leup een luus over do 
zoolder mit klompen an (Nbk), Zunigheld 
mit vlijt/Bouwt hazen as kestelen/En wic 
m in glen tien jaor verschoont/Krig luzen 
as kemelen (Si), Kopstoot, luus dood 
vooral gezegd als kinderen in het spel 
tegen elkaar botsten (bo: Op; Nbk, Np) 
luusangel (Nbk, p, bl) de; -s ['lysar)(g)j] 1. 
iemand die zeer arm is of evt. zeer zuinig 
den aarme luusangel (Nbk, bl) 
luuster I (Bdie, Nbk, Ow) ['lystr], in op e 
luuster staon iemand staan afluisteren 
(Bdie, Ow), verder in je oor to luuster 
leggen luisteren naar wat anderen zeggen, 
proberen gewaar to worden door to horen 
wat men zegt (Nbk, Ow) 
luuster II et 1. (ook verz.) bep. stof voor 
kleding: lustre N. had ten zwatte schulk 
van luuster (Wol, Op), Luuster was mooic 
stof veurjurken (Dfo) 
luustera(a)chtig z. luusterig 
luusterder z. luusterer 
luusterdichthied (spar.) Voor -heid z. 
-hied - luisterdichtheid 
luusteren I (Nbk, Pe-Dbl) bn.; attr. 
['Iyst{n] 1. van bep. kledingstof: lustre 
Vroeger hadden de vrouwluden wel con 
luusteren schulk an (Sz, Pe- Dbl) 
Iuusteren II Oak lusteren (Db, Dfo, Dhau, 
Nbk, Si), cerder ook wel als luustren 
geschreven (b, 1) zw. ww., overg. (all. bet. 
6), onoverg.; luusterde, het luusterd I. 
door to horen vernemen, gewaarworden 
Luster even of de kiender nog slaopen 
(Dhau), naor do radio luusteren, We zatten 
to luusteren naor wat do meester verteldo 
(Nbk), Ie moen je oor to luusteren leggen 
probeer gewaar to worden door to horen 
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wat men zegt (Ste), Now nioej' Cs 
luusteren hoor eons (Nbk) 2. met aandacht 
in zich opnemen wat wordt uitgelegd, wat 
wordt gevraagd, ook: en zich daardoor 
iaten leiden Eon hoop meensken kun win 
luusteren (Ow), D'r mo&n ok mcensken 
wezen die luusteren kwwen d.i. veelal: 
i.p.v. mensen die aiieen maar kunnen 
praten (Np), Wiezofd'r now nog naoreon 
verbaci van die vent luusteren willen 
(Nbk), Hij luustert nargens nao(r) trekt 
zich in f'eite van niemands mening jets aan 
(Ste), Hiy wol niet naor mien goeie raod 
luusteren hij trok zich niets aan van mn 
goeie raad (Nbk) 3. gehoorzamen Die 
kiender willen wel luusteren (Db, Ma, Np), 
Dielonge wil niet best Juusteren (Op), Et 
bontien lustert wel, on dan komt et ere ok 
wel in odder (b) 4. (onpers.) beter hoor-
baar zijn van geluiden buiten, ni. bij bep. 
weer, met name bij vorst (Ow) Et b/itt mi 
to stille, we bin de winter nog nicE kwiet; 
et luustert nog zo in do bomen, et blift nog 
zo luusteraacbtik  (Ow) S. precisie vergen 
(Bu, Nt) Biy zoe'n bodduurwarkien, dat 
luustert nauw (Nt), Dat luustert krek (Bu) 
6. (overg.) fluisteren (Np, Obk) HiJ 
luusterde me wat in It oor (Np), Naor 1k 
luusterenbeurdheb (...)(Obk) *Luuster de  
uluuster/De katte is mien zuster/De bond is 

• mien breur/1'Jiet weer zeggen, hour (Dhau, 
El, Ld, Nbk, Np), ...nooit.. (Mun), ..JWet 
weer vertellen, hew- (Nt, Dho), ...niet 
veerder vertellen, hew-  (El), Luuster do 
fluuster/D'r zit eon moos in ? duuster (Db) 
Iuusterer (spot.) Ook luust order (Nbk) de; 
-s ['lystçr/ ... dç] 1. (weinig gebruikt) 
luisteraar 

;. luustergeld - luistergeld 
luusterholing (I) - luisterhouding 
Iuusterig (Edie, Diz, El, Np, Nt, Op. 
?e-Db1, Sz, Wol) Ook luustera(a)chtig 
(Ow) bn. ['lystrox, .. .tornx/'l...a(:)xtox] 1. 
met zodanige weersgesteldheid dat men 
yeei kan horen Et is luusterig weer (Diz, 
Np, Edie), We kriegen winter, want or is 
zo luusterik  (V'Jol), We bin do winter nog 
niet kwiet, et biift nog zo luusteraacbt, 
(Ow) 
!uusterlicd (verspr.) - luisterlied 
uustcrs bn.; attr. ['lystçsJ 1. van lustre eon 
Juustersjassien (Np, Ste), oolde, luasterse 
(sbolic&stof (Nw, Ma), eon luusterse  

schölk (Dhau, Dho, Ld, Np, Ste, Obk) 
...rok (Dfo, El) 
luusterstof (Nbk, 01-Ni, Ow) de; -fen; 
-fien ['l ... stof] 1. (ook verz.) bep. stofvoor 
kieding: lustre con scbdlk van zwatte 
luusterstof(0i -Ni, Ow) 
hiustervjnk z. luustervinke 
Iuustervinke (verspr.) Ook luunervink 
(Bu, Ld, Nbk, Nt, 01-NI, Sz) do; -n; 
...vinkien ['lystçftk(o)] 1. iuistervink, 
iemand die stiekem luistert om to horen 
wat er wordt gezegd Daenk d'r omme waj'  
zeggen, d'r kan wel es eon luustervinke an 
do dew-c staon (Obk), vow- Juustervinke 
speulen stiekem luisteren (Dfo, Diz, Nbk, 
Nt, 01-NI, Op,  Edie) *Luustenjj,kon  dcv-
gen niet! (Bu, Db, Dhau, Ma, Np, Nw, 
Ow), Luustervinken stinien Id. (Np), 
(voorai door schoolkinderen gezegd, met 
het aksent op bin.-) Luustervinken bin gien 
flinken (Ste) 
iuuw z. leeuw 
Luva - Luva As vrouwluden bij  de 
lochtznacbt wollen, konnen ze bi de Luva 
(Nbk) 
Luwadden z. Liwwaddcn 
Luwerder z. Liwwadderll 
luwerik z. lurkien 
Iuweriksnust Z. luikenust 
luxe I de ['iykso] - luxe in lure ]even 
(Nbk), in lure grootbrocbt wezen, Et is 
daor ien on al lure (Nbk), Moef' daor es 
eon lure zion hij, zij ioopt in fraaie kieding 
(Ste), Eon kwassien varve an bitter- on 
binderkaant zol trouwens ok gien over-
dre von lure wezen is echt wel nodig (Nbk, 
Np), Et is echt nietallemaollurezo breed 
hebben ze het nu ook weer niet, zo rijk 
zijn die mensen echt niet, we hoeven ons 
niet rijk to rekenen enz. (Nbk), ook: de 
dingen die zo luxe Iijken zijn erg 
fimktioneei, bijv. voor hot work (Nbk) 
luxe II In., bw.; -er [lyks] 1. luxe, 
weelderig .Zc bin watlurerlevengaon, doe 
ze ooldcr wodden, do wilde jaoren zestig 
lijgen veer aacbter bout.. (Ow), Die 
meenseken bebben eon lure leventien 
(Nbk), eon lure waegen eon mooie, 
geriefelijke personenauto (Nbk), Wat 
hewwe toch lure weer mooi weer (Np) 
luxeartikel (spor.) - luxeartikel 
Luxemburg {'iykslpbAr(o)x, ...sm...J - 
Luxemburg 
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Luxemburger bn.; niet tegelijk 'roox een 
onzijdig zn. on na can onbep. lidw. [...gç] 
I. Luxemburger de Luxemburgcr bargon 
(Nbk), ook zelfst.: Die is mit eon 
Luxemburger trouwd (Nbk) 
Luxemburgs bit; voornamelijk voor can 
onzijdig in., d.wz. na het onbep. lidw. 
['1...) 1. Luxemburgs ten Luxemburgs 
vckaansiehusien (Nbk) 
tuxigbied (Nbk, Ste). voor -heid z. -hied 
de [lyksxhit] 1. hat 1mw zijn Vraogerbaj' 
straotbelasting, grondbthstingenpersanelc 
belasting., dat slat op do inboedel on c/c 
grootte, missobien ok op do Juxigheid (Sic) 
luzebaene (spor.) - luizenbaan ff15 bet 
daor eta luzobacac wit dat woordeboek 
(Nbk) 
luzebos Ook iuuizebos (Nbk) 
[ly:zabos/'ly:j... (Nbk)] 1. iemand die veal 
last heeft van luizen (aig.), vooral van can 
kind (No) Et is ten luzebos (Nbk), vaak 
voorat als denigrerende aanduiding gebe-
zigd over of tegen iemand (verspr.), soms 
i.h.b. gezegd van een mcisje (Db): It bin 
ten vieze luzebos (Bdie), low blikscmse 
luzebos, zuf' dat lacten! (01-NI), ff15 is 
ten dikice luzebos (Ma), Smenge Juzebos 
daf' binnen (Dhau, Obk, Si, Np), Grate 
luzebas (Diz) 2. arm iemand (Op) N. leek 
mar eon aaane luzebos, mar doe bij sturi 
lent b15 nag ten maci prattien geld nao 
(Op) 3. wanderlijk iemand (Np) War een 
acrige luzebas (Np) 4. plant waarop veel 
bladluis zit (Np) Frimula's zitten gauw 
coder de bias, ci bin luzebossen (Np) 5. 
hap. plant: pantoffeltjc (fp) 
Iuzeëi (spor.) - Iuizeëi 
luzekain z. luzokamine 
luzekamnie (Diz, Spa, Ste, Si, Wol) Ook 
luzekemine (Si), luzekam (Bu, Dho, Ma, 
Obk), luuizekam (Nit), luzekuom (Bu, 
Oh, Dfo), tu:ekaome (Ste) de; -n; -gian 
['1...] 1. luizenkam, zeer uijne haarkam Eta 
luzckam haj' enkelloaps en clubbelloops 
(an beide kaanten) (Bu), As wij vraeger 
op 't beuld klauwden, kwam mew al gauw 
mit de luzekam op 'e lappen (Obk) 2. 
dubbdlloops jachtgeweer (Dfo) 
Iuzekaom(c) z. Jazekamme 
luzekemme z. luzekammc 
Iuzeknapper (Bdie, Ow, Sic) de; -s; -den 
['ly:zaknapr] I. bes van de hagedoorn (Ste) 
2. sterremuur (Bdie) 3. onverzorgde, 

ongewassen, slordige persoon (Ow) 
tuzekneup a. luzekncupe 
hxzekneupc (ZW, Np) Ook luzekneup 
(Obk), Iuzeknope (Bdie, Dfo, Diz, 01-NI, 
Ow, Pa- OW, Spa, Si, Wol) Oak luzeknoop 
(Si) de; -ii; ...knopien ['1y:z ... /'ly:iz ... ] 1. 
hetz. als luiewievekacupe, z. aldaar (Bdie, 
01-NI, Spa, Si) Eon luzekneupe trek Ia d'r 
so wear uut, at is eta verkeerde dubbele 
Jcneupc (Ste) 2. (my.) hap. delen van de 
inanen van can paard: knopen, knoopjes 
die nauwelijks nag to outwarren zijn (Dfo, 
Diz, Ow, Spa, Sz, Wol) 3. knoop zoals 
men die in de punt van ten zakdoek legt 
(Pe-ObI) 
tuzeknikker (SW) de [L..} 1. duim, in 
(kinderrijrnpje op de vingers van can 

• hand:) PinkieniGoalden rinkien/Lange 
lierebc' am/Dc potslikker/De luzeknikker 
(SW) 
Iuzcknoop z. Juzekneupe 
Iuzeknope a. luzekncupe 
luzeleven (Nbk, Np, Spa) - luizenleven 
Hij bet ten luzeleventien (Nbk, Np. Spa) 
luzemark (Nbk) ('1...]. in speksnieder op 'a 
luzemark gezegd van, tegen can 
opsehepper (Nbk), ...van de luzemark id. 
(Nbk) 
linen [1y:zi, Iy:j... (Nbk)I, in d'r in luzexi 
crin luizen, erin laWn lopen: niet zelden 
zodanig dat do ander veel nadeel 
ondervindt, met name in financieel opzicht, 
door bijv. minder to verdienen of door 
koopwaar te verkrijgen voor eon te hoge 
prijs, vgt. Die koopwan praot maci mitfe 
omme, mar andertussen lutist bij Jo d'r in 
(Bdie, Ld, El Spa, 01-NI), Zion kompanjon 
bet him d'r ma! in Iuusd (Np), Ze bebben 
die man d'r vies in luasd (Spa), Dacnk mar 
niet dat biy him d'r in luzen 1st (Nbk), Ja, 
ik bin d'r ak in !uusd(Nbk), Ze hebben die 
vent d'r in luusd dd. ook: verkiapt, 
verraden (Diz) 
luzepad (verspr.) Oak luuizepad (Nbk) et; 
...paeden; ...pattien [ly:(j)zgpat]  1. (vaak 
verkl.) scheiding in her haar, soms vooral: 
scheiding in het haar inidden op hot hoofd, 
of scheiding die niet recht is (Ob) 
Sommigen bebben or Juzepadmidden op et 
heufdzitten (Op), Et luzepattien meet goed 
recht zitten (Nt), War lop et luzepattien 
weep maci recht deurfe bacr (01-NI) 
luzerig z. luzig 
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luzcrikkien - lysol 

luzerikiden (Ste) et; ...rikkies ['ly:zrtkinJ 
1. spinnewebachtig stukje in de split van 
cen hemd (tegen het inscheuren), hetz. als 
vlooierikkjen 
luzerne (spar.) [ly'ssrno] - luzerne eon 
peer stoicken bouwiaand mit luzerne veu.r 
et vee (Va) 
luzerneklaover (Bu, Db, Obk) do [...'s ... J 
1. benaming voor luzerne 
luzewaetcr (Db, Dhau, Dho, Ma, Nt, Op) 
- jachtwater Doe mar wat Juzewaeter op It 

beuld (Ma) 
luzig (Nbk, Obk, Wol) Oak luzerig (Bdie, 
Diz, Op), luizig (bet. 2: Sz) bn., bw.; -er, 
-st ['ly:zox, 'ly:j... (Nbk)/ ... zorox/'kjzox] 
1. armoedig, armetierig (Diz, Nbk, Obk, 
Op, Wol) Die oolde meensken woonden 
vroeger in zoe'n Juzig kiein husien (Obk), 
We bin d'r bernie west te kieken, mar we 
vwinen et mar een JuzeriA'  spullegien (Op), 
Dat is ok mar een Junk kereltien (Wol), 
Man, aj' dat graeg bebbcn wi/len dan koop 
ie oat toch, wat maek ie Ic toch drok om 
die Juzige peer centen (Nbk) 2. (van bep. 
dieren, vooral: vee) er slecht uitziend, 
onvolgroeid (Bdie, Diz, Sz) Dat biggien is 
mar een JuiziA'  besien (Sz), Die koenen 
zien d'r watluzerig uut(Bdie) 
Lv. - afkorting van Leviticus (bijbelboek) 
lyceum et; -s, lycea 1. lyceum 
lyceumopleiding (spar.) - lyceum-
opleiding 
lymfidiere z. liemfk/iere 
lynx (I) - lynx 
lyrick (1) - lyriek (bep. dichtsoort) 

• lyrisch (spot., I) In.; -Cr ['li:Qris] 1. tot de 
lyriek behorend lyriscb wooden zich op 
zeer enthousiaste wijze uitend (spar.), 
/yriscb doen id. (spar.) 
lysol (spar.) ['lisol] - lysol Eon oplossing 
van lysol wodde in ? haor daon tegen de 
Juan (Ste) 
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in I de; -'s, m- en,-  m-egien - de. letter en 
medeklinker m, aanduiding van woord-
reeksen e.d. die met een m beginnen, 
afkorting van meter, afkorting van milli... 
in samenstellingen als millimeter, vgl. de 
afkorting mm, d.i. millimeter 
M II de; -'s, - M-en - M: Romeins 
symbool voor het getal 1000, en (met een 
streep erboven) voor 1.000.000; cerder 
symbool voor de provincie Gelderlaand(op 
auto's); afkorting van mega in bijv. 
megahertz, vgl. dus MHz 
'm Z. him 
M. - gebruikt als aanhef boven brieven, 
d. i. een afkorting van Mienheer of Men eer, 
verder afkorting van Mark (de bekende 
Duitse munteenheid) 
M.A. - afkorting van de titel Master of 
Arts (in Angelsaksisch onderwijs; 
vergelijkbaar met drs.) 
m.a.o. - afkorting van middelbaor agra-
riseb onderwies 
m.a.v.o. - afkorting van middelbaor alga-
mien votzet onderwies 
m.a.W. - afkorting van mit aandere woor-
den 
m.b.a. - afkorting van medeme bedriefs-
administraosie 
m.b.o. - allotting van middelbaor be-
roepson derwies 
m.b.t. - afkorting van mit betrekking tot 
M.d.R. - afkorting van Mienbeer de Re-
daktear, Meneer... 
MAX. - afkorting van Mienheer de Veur-
zitter. Meneer... 

M.E. ['mu, ...tj] - afkorting van Mobiele 
Eenheid (Ned.) Dc ME. mos d'r an tepas 
kommen (Nbk) 
M.E.'er ['mt:r, ...tjç] - M.E.'er 
M.E.-opleiding (1) - M.E.-opleiding 
m.c.a.o. - afkorting van middelbaor eko-
nomisch en administratief onderwies 
m.c.w. - afkorting van mit are woorden 
met andere woorden 
M.G. - allotting van Militair Gezag 
m.g.v. - afkorting van mit gebruuic van 
(nI. in advertenties) 
m.h.n.o. - afkorting van middelbaor ha us-
hoold- an nijverbiedsonderwies 
m.b.v. - afkorting van mit (be)bulp(e) van 
met behuip/huip van 
M.I. - afkorting van Middelieuwen 
m.i.v. - afkorting van mit ingang van en 
van mit inbegno van 
M.K.B. - afkorting van Midden- en 
Kleinbedrief 
m.I. - afkorting van middelbaore leeftied 
m.I.k. - afkorting van muuifik lerende 
kiender 
m.I.s. - allotting van middelbaore hand-
boa wschoele 
m.m.s. - afkorting van middelbaore mae-
giesscboele 
m.m.v. - afkorting van mitmitwarking van 
m.n. - afkorting van mit naeme 
m.o. - afkorting van mit oftrek (d.i.: van 
voorarrest); (met hoofdletters:) afkorting 
van Middelbaor Onderwies 
m.o.k. - afkorting van muuilik opvocdbere 
kiender 
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M.P. - inaande 

M.P. - afkorting van Militaire Pelisie 
M.S. - afkorting van multiple sc/arose en 
metriek ate/se! 
rn.t.o. - afkorting van middelbaor tech-
niscb ondarwics 
m.t.s. - afkorting van middaibaore tech-
nisoba scboe!a 
rn.u.v. - afkorting van mit uutzundaring 
van 
rn/v - afkorting van man(ne)/flc/ 
vrouw(a)Jik (in advertenties) 
in2  - d.i. vierkaanta meter 
in3  - d.i. kubike meter 
rnaacht z. macbt 
Maagd (spor.) de [ma:xtj 1. in c/a bailie 
Maagd (Maria) (spor., 1) 2. Maagd: naam 
van bep. sterrenbeeld (spor.) 3. persoon die 
geboren is in de periode van het sterren-
beeld Maagd (spor.) 4. (met kleine letter) 
z. macgd 
rnaagdarrnwo rrn z. maegdaarm worm 
rnaagdenpalm (spot) ['ma:y4a1(o)m} - 
maagdenpalm: bep. altijdgroene tuinplant 
rnaagpesjent z. maagpesjent 
maagsap z. maegsap 
rnaaien z. inian, maode 
rnaaiedeusicn (Wol) et; ...deusies ['ma: 
jo ... ] 1. doosje waarin men maoden be- 

• waart, z. maode, bet. 1 
rnaak z. mack 
rnaaksel z. macksel 

• rnaalderi'je Z. maaidari9e 
rnaaldersloon z. mae/loon 
rnaalkaste z. maaikaastc 
rnaalsel z. mae/se! 
maand (bs: Obk) bn.; pred. [mâ:ntJ 1. 
gemengd, nI. inzake raten, broedsel, ho-
ning  en stuifmeel tezamen voordat het in 
de honingpers moet (bs: Obk), vgl. Dan is 
alias nog maand (bs: Obk) 2. z. maande 
raandag z. macnc/ag 

maandagaovend z. maandagaovend 
inaandagrniddag z. maendagmiddag 
inaandagrnorgen z. maendagm organ 
naandagnacbt z. maendagnaacbt 
rnaandagsaovcns z. maendagsaovans 
maandagsrniddags z. maandagsmiddags 
maandagsmonis z. ma andagsm organs 
maandagziekte z. maandagziekta 
maande Ook maand (bet. 2: spor. WS, 
yerspr. OS), mande (Db: bet. I), mand 
(bet. 2: Nbk) de; -n; maantien 
Umâ:nda/'man ... } 1. (g. my., g. verkl.) de 

gezamenlijke boeren die vanouds bep. 
grond met elkaar in bezit hadden, vooral: 
het bezit van de gezamenlijke boeren (El, 
Nbk), ook wel: een perceel van de 
gezamenlijke boeren (Nbk) Et Lende-
bossien was van c/a maande, van do 
Tronthar boeren, at was maandegoad 
(Nbk), In Tronde hadden ze vroeger can 
maande, dat was gemicnschoppe/ik bath 
(El); verder in in c/c maande gezamenlijk, 
zodat elk er een aandeel in heeft, ook: 
voor rekening van ieder die meedoet (OS, 
01-NI, Op) Za dec/an in c/a maande (Ma), 
Vroagar hadden c/c boeren bapaoldc stok-
ken laand in c/c maanda; at a'uskan dec/an 
ze ok in c/a maande (Dfo, Obk), Mit 
iaedopmaakan warktcn ze we! in de 
maande (Ow), Da boaran hadden mit 
makacr dc koenan in c/c waide, dat was 'hi 
de maande' (Ld), Biy c/a hooitvcrkoop 
wodde can grootpercacl boolt we! as in do 
maanda kocht, dus mit can man of wat 
(Obk), in c/a maande knikkaran (Dhau), 
Dat gebeurda in c/a maanda mit can 
aandera club (01-NI) 2. mand, korf (in OS 
wordt vaker kdrt'gezegd; soms zegt men 
vooral maande als het om een platte mand 
gaat (Op)) Uut Noordwooide kwammen ze 
bier mit maa.ndan an c/a dauranl. om  ze te 
verkopen (Dhau), We babben at kacbal-
boolt in c/a maanda (Wol), We gaon in c/c 
maande naar bed (Wol), waetar in con 
maande pompeii werk doen dat tevergeefs 
is, dweilen met de kraan open (Pe-Dbl), 
c/cur c/a maand va/an (b, Op), 't Is een 
baste koc, die bet can gier as can maande 
(Ste) 3. maateenheid uitgedrukt door de 
grootte van een bep. mand, korf (spor.) can 
halve maande turf d.i. 25 turven (Ste) 4. 
platte korf als slaapplaats voor een bond of 
kat (verspr.) (tegen hond of evt. kat:) 
Mack cfaj' hi c/c maand komman! (Ow) * 
(gezongen in de tijd van het paosvuur-
slapen:) Hcj'ja nag can oolde maanda?/ 
Hcj'jc nag con bossien rict?/Aandcrs wil 
oonspaosvuur niat branan/Aandcrs braant 
oonspaosvuurniat! (Op), zo ook Haj'nog 
oolde buven?/Of oo!de maanden [of: 
waandan (?)]/Dia we Paosenmaandagao-
vend bran en/Of aen bossian bessemries/ 
Aandcrs bawwa Paosanmaandagaovand 
•nict! (Obk: niet meer bekend is waar dit 
liedje precies werd gezongen) 
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maandegoed - maans 

maandegoed (Dhau, El, Nbk, Obk, Op, b: 
In) Oak mandegoed (p) et ['mâ:ndagutl 
'man...] 1. gemeensehappelijk bezit, grand 
die mandeiig was EtLendebossien was van 
de maande, van de Trondiger boeren, et 
was maandegoed; ok de Stobbepoeie en 
con stokkicn bos onder Tronde was tot 
vow' kot nag maandegoed (Nbk) * 
Maandcgoed is schaandegoed wat men 
samen bezit geeft aanleiding tot ruzie, 
bedrog (Dhau, El, Obk, Op), vaak gezegd 
van werktuigen die men in gemeen-
schappeiijk bezit en gebruik had (Obk) 
maandckoopman (Diz) de; -nen, ...kaop-
lu(den); .-negien ['m...] 1. handelaar in 
manden c.d., voorai: venter 
maandelaand (Dho) et ['in...] 1. land dat 
vanouds gemeensehappelijk bezit van de 
boeren was et maandclaand tussen Do 
Hoeve en Steggerde (Dho) 
maandemaeker (verspr.) Ook 
maanfiesmaeker ( Ste), mandemaker (Spa) 
de; -s; -tien ['mandomskç/'mãntis ... ..man 
doma:kr] 1. iemand die manden, karven 
maakt 
maandemaekeri'je (Np, Nw, Op) [mà:ndo 
mc:ko'rtjo; z. -i'je] - mandenmakerij In 
Noordwoolde baf' vroeger een maande-
maekerie, die haf' in Do Klonie (Nw) 
maandeveld (Db, b: in) et ['m...] 1. veld, 
terrein in gemeensehappeiij k bezit van 
boeren 
maandevlechten (Db) onbep. w. ['m...] 1. 
vlechten van manden, karven 
maandevlechter (Bu, Dfo, El, Np, Obk, 
01-Ni, Wai) Oak maandevluchter (Sz) de; 
-s; -tien ['m ... / ... flAxtr] 1. iemand die 
manden, korven viecht 
maandcvluchter z. maandevlechter 
maandewark (Bu, Dho, El, Ow) et ['m...] 
1. work dat men gezamenlijk uitvaert, 
onderneemt, vooral door de gezamenlijke 
buren Maandewark doej' mit mekeer as 
buurt(Bu), verder voorai in *Maandewark 
is scbaandewark levert vaak prabiemen, 
ruzie op, gaat daardoar vaak mis (Dho, El, 
Ow) en Maandewark is niet stark id. (Bu) 
maandcwinkel (Wai) - mandenwinkel 
maandflesse (Bu, El, Nw, 01-Ni, Pe-Dbi, 
Spa, Sz, Woi) - mandfles 
maandvol (spar.) - mandvoi 
maank I(OS, Bu, Np, Nw, Ste) Oak mank 
(Bdie, Bu, Diz en west.; Ma) bn., bw.; -er, 

-st [mã:i]klmaxjk] 1. kreupei, mank Th3 is 
maank, hiy beukelt wat (Nw), maank Japan 
mank gaan (verspr.): Vroeger zag ic nag 
wel es can kiend maank ]open (Nw, Obk) 
2. (van een tafel, stoei enz.) met niet even 
lange paten, wankel (Ste) Do taofel staot 
cen betien maank wankel (Ste) 3. (van 
situaties, de stand van zaken) niet heiemaal 
in de haak, niet in arde (El, Ste) Et is daor 
niet in odder, at zit wat maank (El), Do 
iinanciëJe situaosie van die winkel staot 
maank (Ste) * Eon meenskc gaot maank an 
zien cigen kwaod men heeft vaak wat aan 
te merken op een ander maar is zeif geen 
haar beter (Ste) 
maank II (OS, Np, Sz, p, b) Oak manken 
(Sz) vz., bw. [ ... /'maxjlq] 1. tussen MY zit 
maank et yolk (Nbk), Maank al dat yolk 
koj' et jongien haost niet weer vienen 
(Obk), maank aandere meensken zich 
tussen, onder andere mensen bevindend 
(b), maank alderhaandc yolk tussen men-
sen van ailerhande saart (b), Dc pinken 
]open maank do koenen (Np, Ow), Hi31 zit 
maank do varkens (Nbk), D'r zit haever 
maank 't roggezaod (Db, Dhau, Ow), 1k 
bob eon poede rogge en d'r zit bacver 
maank (Np), D'r zat gotte maank do ties 
(Np), kool maank ceipels kool met, 
gemengd met aardappeien (Sz), kool man-
ken eerappels id. (Sz) 
maankement z. manicement 
maankcnaander z. maankmenccr 
maankcneer z. maankmen ear 
maankmcncer (b: In) Oak maankeneer (p, 
b: Im), maankenaander (s: Obk) bw. 
['mä:ikmant:or/'m:kjj(n)i:r/...A:ndç] 1. 
door eikaar heen, gemengd 
maanluden z. manluden 
maans Ook mans (Sz) bn. [mA:s/mans] 1. 
(pred.) mans, tot het verrichten van veel 
en/of maeiiijk werk in staat, krachtig en 
flunk van optreden Ze weren in die tieden 
nag niet zovule maans as now (b), Die is 
wel wat maans (Np, Ste), .. .aorig moor 
maans (Ste), Hiy is wat maansi is erg sterk 
(Ste), Hij is heel wat maans (Ow, Wol), 
oak van bijv. een hand: Die hand is bid 
wat maans (Bu), Die kan hid wat, die is 
aorig maans is tat veei in staat, oak gezegd 
inzake het gaed kunnen leren (Nw), Zij is 
yule moor maans as hew', en ze bin flake 
oold (Nw), Hiy is maans genoeg am 't zeJi 
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maanschoppen - maantelkappe 

te doen (Wol), Nee, zovule means bin k 
met (Nw), Der is eon zwakpossien, die is 
niks means (Np), Hi31 is means genog, bi5 
kan at we] (Ld), Hi3 Lc d'r means genoeg 
vein- (Nw), Th3  is nog inks means is - na 
ziekte of ongeval - nog erg zwak (Ste), 
mit meikmeer means 2. groot en evt. stork 

• Et is eon means kerei eon grote korel (Bu), 
N was een maanse kere!: hi was stark en 

• kon badde warken (Ow), can means poerd 
(Bu), Die koe is yule meet means as die 

• aandere koe (Nw) 3. erg moeilijk om te 
verrichten, erg zwaar om te doen of te 
ondergaan e.d. (verspr.) Et was hour maans 
genoeg om der to doen te zwaar, teveel om 
te doen, to zwaar om te verdragen (Np, 

• Bu), Et was hew" means zat to zwaar voor 
• haar (Ste), Der was eon means maol datzo 

me vew-zotten, at was me maans genog 
(Ld) 

• maanschoppen (1) Ook manschappen 
• (Bdie, Op) my. ['mã:skoprpl'manskapip] 1. 

mansehappen: soldaten 
• maansheugte z. maansboogte 
• maanshoge (Db, Diz, El, Ld, Nt, v) Ook 
• ,nanshoge (Dhau, El, Ld) [mâ:sho:gaf 

mans...; aks. wissolt] - manshoog D'rstaon 
aJhenig wat braandnettols en stiekels, 

• maanshogo baost (v) 
maanshoogte (verspr.) Ook maanslzeugte 

• (Ow), mans/zoogle (Dhau, Ld, 01-NI, 
Pe-Dbl, Spa, Wol, Sz) do ['mA:sho:xtQ, 
ook ...'h ... /'m...hA:xto, ook ...h..i'mans..., 
ook ...'h ..j - manshoogte Do dew-en  en 
kezienon in hunts mossen JUnk op maans- 

• beugte wezen; iene die wat an do grote 
• kaante was, mos him niet oven! bugen 

• moeten of zion bcufd stoton; ok do 
staihckken mossen flunk on maansheugte 

• wezen, zodat eon groten ion en him met 
aided mit et beufd an de kop van do 
• stalbckkcn stotte (Ow), Waor woj' at rim 
bebben in do kaaste, on maanshoogte? 
i (01-NI), Do mw-c was zowat op maans-
ho ogte (Bu) 
maanskerel z. mankerel 
maanskerelswark (Dho) at ['m...] 1. zwaar 
work (dat daarom door eon man verricht 
nioet worden) 
rnaansmaol (Np, Obk) Ook niet aaneen, z. 
means bet. 3 et ['m...] 1. flinke maaltijd, 
bl. do maaltijd die één man op kan (Obk): 
tWo vrouw had nog wel vein- eon maans- 

maol eten ovorhulion (Obk), vandaar ook: 
grote hoeveelheid eten die iemand nuttigt 
Der is con maansmao! (Np) 
maanspersoon (Nbk, Nt) Ook mans-
persoon (Spa, Wol) do; ...personon; -tien 
['ma:s ... ..mans ... ] 1. manspersoon 
maantel Ook mantel (WH) do; -s; -tien 
[mã:ntj/'mantj] 1. overkloed (in bep. 
verb.), overigens: ovorjas voor vrouwen 
Die her do kooldo op 'a huud en mos de 
maantei mar anholen (Dfo), As et kooid is, 
trekkon we een maantei dr over (Ld), ienc 
demaanto! uutvegen (verspr.), ...uutstoffon 
id. (Ste), mit do maantei der iiefdo 
bedokkon (Op), wat onder de mantel 
hebben in verwaehting zijn (Sz), Da Sr iene 
mit con gozondo ziokte oxide,- do maan to] 
ze is in verwachting (Dhau) 2. (in diverse 
toopassingon:) omkledend, omrandend deal 
Do maantel van do kachel, der is et 
buterste (Nw), een maantci om do 
schostion d.i. om do ondorboozem van do 
schoorstoon (Ow), Om can pupa die met 
biote woddon mag zit ok eon extra iaogo, 
die wodt maantcl nuwnd(Ste), eon maantoi 
om de tizun eon haag, eon dichte bo-
groeiing ter afschorming (Np) * (raadsol:) 
Welke maantcldreogtmen niet?oplossing: 
eon scbostienmaantei (Nw) 
maantelbont (Bdie, Pe-DbI) et ['m ... ] 1. 
born als bestanddeel van eon bontmantel 
maantelbuize (Nw, 01-NI, Ste) do; -n; 
..buisien ['iii...] 1. buis ter boschorming 
om eon andoro buis of om eon biding 
anderszins (vooral: om hot roesten van eon 
koperen buis tegon te gaan (Ste)) 
maantelbuse Ook mantelbuse (WE) do; 
-s, -n; ...busien ['ma:ntjbysa, ook web 
...'byso/ ... ] I. mantelzak: zak in eon mantel 
maantclgaaspe (Bu, Db, Np, Obk, Ste) 
Ook maantelgaspe (Dfo, Ow, Wol), maan-
telgespe (verspr.), mantelgespe (Spa) do; 
-n; ...gaaspion [mâ:ntjga:spa/..J 1. gesp 
van do riern van eon mantel 
maantelgaspe z. maantc!gaaspo 
maaiiteigespe z. maantc!gaaspo 
maantclgoed (Bdie, Nbk, Po-Dbl) et 
[mã:ntjxutJ 1. mantelstof 
maanteijurk (Bdie, Pe-Dbl) - manteljurk 
maantcikachel (Dfo, Dhau, El, Ma, Nw, 
Obk, Ste, Wol) Ook mantelkac/zel (WE) 
['m...] - mantelkachel 
maantelkappe (Bu, Wol) - mantelkap 
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(Bu) 
maantelknope (verspr.) de; -n; ...knopien 
Urn ... ] 1. knoop van een mantel 
maantclkostuum (Bdie, Pe-Dbl) [rn...] - 
mantelpak, mantelkostuum 
maantclkracgc (Db, Diz, Np, Obk, Op) 
[!m...] - mantelkraag 
maantelmeeuw (1) - mantelmecuw 
maantclmouwe (verspr.) ['rn..] - mantel-
mouw 
maantelpak Oak mantelpak (WH) ['m...] - 
(vaak verkl.) mantelpak 
maantclpicpc (Nw) de; -n; ...piepien ['rn.. 
pipo] 1. hetz. als maantc/buize, z. aldaar 
maantelplacte (ZW, Dfo, El, Nt, Nw, Sz, 
Wol) Ook mantelpiate (Spa) de [rn ... ] 1. 
plaat achter de kachel Do maantelplaote 
ston aacbtor do kachel, vow- et gat, mit con 
gat d'r in your dopupo (Ste) 
maantelricm (Bu) de; -en ['m...] 1. riem, 
ceintuur beharend bij een mantel 
maantelslippe (Np) de; -n; ...slippien 
['rn ... ] 1. slip van een mantel (kledingstuk) 
maantelsplit (Diz) de; -ten; -tien ['rn ... ] 1. 
split van een mantel (kledingstuk) 
maantclstof (Bdie, Bu, Nbk, Pe-Dbl) - 
mantelstof 
maantelvoering (Bu, Diz, Np, Obk) ['m...] 
- voering van een mantel (kledingstuk) 
maantelzeum (Np, Obk) ['rn ... ] - zoom: 
van een mantel 
maanticsmaekcr z. maandemaeker 
man z. mar I, H 
maarg z. murg 
maargpiepien z. murgpiepc 
Maark (Bdie) de [ma:r(n)k] 1. plaatsnaarn: 
Oldernarkt (Ov.) We gaon even naor Do 
Maark (Bdie) 2. (met kleine letter) z. mark 
I, II 
maarkdag z. mar/cc/ag 
maarken z. mar/con I, II 
maarkgangcr z. markganger 
maarkgeld z. markgcld 
maarkkoopman z. marlckoopman 
maarkkraom z. markkraom 
maarklappe z. marklappo 
maarkloper z. mar/loper 
maarktckcn z. mar/token 
maarkvolk z. markvolk 
maarkwcerde z. markweerde 
maart z. moort 
Maarten z. onder Szmte-Matten 
maartmaond z. meertmaond 

Maas de [ma:s] 1. Maas (de bekende ri-
vier) 2. z. maos 
maasballc (Nbk) ['ma:zbalo] - rnaasbal 
maaslappe (Nbk) de; -n; ...lappien [trna:s 
lapo] 1. gebreide lap waarop men leert ma-
zen 
maasnaalde (Ld, Ma, Nbk, Np, Nt, Obk, 
Ow) ['m...] - maasnaald 
maasstcck (Nbk) - maassteek 
Maastricht(s) z. Mcstricbt(s) 
maat z. mark I 
maatdag z. markdag 
maatganger z. markganger 
maatkoopman z. markkoopman 
maatkraom z. markkraom 
maatschap z. maotscbop 
maatschappij z. maotschoppijc 
Mac - Mac 
Mace. - aficorting van Maccabonen 
Maccabenen (1) Oak Makkahenen (1) [ma 
kabi:n:] - Maccabeeen 
Macedonië (spar.) [masa'dö: ãnijo] - 
Macedonie 
Macedoniër (1) [...'dô: 5nijrl - Macedo-
nier 
Maccdonisch (I) - Macedonisch 
machinaal z. massienaol 
machinist z. massienist 
macho (spar.) ['matsjow] - macho 
macht Oak maaclst (spar.) de; -en [maxt 
/rna:xt] 1. (g. my.) inspanning, kracht die 
men aanwendt (vooral in lichamelijk op-
zicht) Mit eon hovel hej' moor macht 
ontwikkel je meet kracht (Diz), Hi5 mos 
mit al/c macht zion tendon boetbolon U) 
uut a/Ic macht met de grootst mogelijke 
inspanning (Bu, Nbk, Np, Obk): Ze 
trokkon uut al/c macht (Nbk, Np), Mit do 
uutvoering zongon do kionder uut a/Ic 
macht (Obk) 2. spierkracht, sterkte van het 
lichaam waarover men beschikt De iene 
hot vu/c moor macht as do aander (El), Die 
mannen bebben mit mekeer Inel wat in do 
macht (Dfo), Laot him die zak/con mar 
sjouwen, want hiy hot et wel in do mac/it 
(Obk), Dommiet ti/len we bovon oonzo 
macht krachtiger dan onze spierkracht 
eigenlijk toelaat (Nbk, v), ook: boven de 
schouders (Nbk, v), oak fig.: doen we 
meer dan we aan kunnen (v, Nbk), Wat hot 
die korol con macht in do hanon (01-NI), 
Hiy hot good macht in do banon, jong 
(Nbk), _eon boo].. (Bdie), ... vri/ wat... 

-180- 



machteloos - machUg 

(Np, Nt), ...aorig macht.. (Nbk, Np, Spa, 
Ste, Sz, Np), ...in do aarms (Bu), Hi3 bet 
(hielemaol) glen maclit.. (El, Nbk, Wol, 
Ow), AJ' knoffefige banen bebben, bej' d'r 
dear c/c kooldc glen macht meet in (Nbk), 
MY bet wel macht is nogal stork (Nw), 
(gczegd bijv. na  eon operatic:) 1k bob nog 
glen macht in c/c aann (Db) 3. hot in 
bedwang (kunnen) houden, hot in eon vaste 
greep houden Th5 had glen macht meer 
over do peerden; dan gaon so op 'e loop 
(Nbk), Hiy bad me hielcmaolo in do macht, 
1k kon glen kaant wit (Np, 14), Ben haezc 
bob Ic In do maclit, mar bly eon vos is 't 
Jack cersomme (b) 4. hot aan kunnen van 
work of aktiviteiten anderszins, hot in staat 
zijn am MY bet et wark (good) in c/c 
maclit, ff5 kan et aorlg naokommen d.i. 
kan hot good en vot verrichten (Obk, Ow, 

.Nbk), Et waarkgiot bin boven de macht is 
nicer dan wat hij aan kan (Ld), boven Jo 
macht warken meer dccii, harder werken 
dan men eigenlijk kan (Nbk, Bu), (verb.) 
...dat w15 met b15 maclite binnen omJow 
wJJ to doen (b) 5. (van personen) do 
jnvloed die men kan uitoofenen door to 
heersen, door do baas te zijn Die baos had 
yroegor con boel macht over de arboiders 
in c/c veenderije (Pe-Dbl), Die man oclent 
con bool macht vat (Bdie), macht hebben 
over eon aander (flu), In die veroniging bet 
115 do macht in banen (Oho, Ste, Ma), Die 
macht bet, kan d'r ok niisbniuk van 
thaekon (Op), op et toppant van do macfit 
(I), do macht over et staur kwictraoken 
(Nbk) 6. heersende instantie, kracht die 
macht of druk uitoofent Glen macht in c/c 
¶orold sal him bowegen kunnen... (b), Mit 
mekeer kuj' cen macht vormen (vo), fit 
ienigste sal we] wezon: Jo b15 mekeer 
ansluton en macht macken (vo), eon hogere 
macht (spor.), de c/tie xnachten ni. in de 
staat (1) 7. wcttelijk gezag Ze bin vat do 
;oçlderllke macht ontzet (Nbk) 8. wettig 
bostuur (inzake landsbestuur, kerk of 
lehtspraak) do recbterlikc macht (1), do 
wotge von do macht (1), do uutvoerendo 
macht (I), do weroldliko macfit (1), do 
karkclikc macht (I), c/c maclit ovewemen 
(1), ...grlepen (spot.), ... wit banen geven 
(sor.) 9. niogondheid (1) tO. groot aantal, 
ninigto Wat eon macht yolk was daor (b, 
N*), D'r was eon bide macht yolk (Nw), 

Zo mit c/c macht keorden zz die cerste c/ag 
de twic groto kaaxnpen die do arbeidor on 
Haarm zien belt mlyd badden door met een 
ulink aantal to zijn (vo), verder in mit man 
en macht met eon groot aantal personen die 
funk aanpakken Mit man on macht bin so 
mit die dikko boon, an 't ommekappon 
(Db) 11. macht in wiskundige zin (I) * 
Maclit gaot boven reclit hot is geen cerlijke 
zaak: do sterkste wint hot gewoon (Ste), 
Onweert do baast in do naacbt, krigt do 
winter met maacbt (n) 
machteloos ['maxtlo:s] - machteloos 
(zonder lets to kunnon doen) Ja, dan staoj' 
toch macliteloos! (Nbk), Do dokters 
stonnen d'r machteloos tegenover (I), lieke 
machteloos on lithe bonauwd (v), machte-
Jose woodc (spot.) 
niachteiooshied Voor -heid z. -hied - 
machteloosheid 
machthebber [maxthebr] - machthebbor 
(degene die de macht hoeft) 
machtig I Oak maftig (Nbk) bn.; -ox, -st 

maxtox/'ma1tox} 1. met do mogelijkheid 
macht, krachtigo invlood uit to oefenon Mit 
mekeer bi5' macbtig (Np), een macfitig 
leger groot on stork (Op), ccxi inaclitige 
keizer (Op) 2. veel inspanning of kapa-
citeiten vragend (Diz, Spa) 1k kan 't met 
doen, 't is mi5 to maclitig (Diz), ía moo',, 
zorgon dat etjo niot te maclitig wodtdat jo 
hot niet uneer aan zou kunnen (bijv. van 
zwaar work, studio) (Spa) 3. (van voedsel) 
dik on vet, moeilijk to vorteren fit is me 
vusen to vet en to maftig (Nbk), Et eten is 
me to maclitig (flu, Db, Dhau, Ld, Nbk, 
Nw, Wol), maclitig eten (Ow) 4. (van eon 
borrel) pittig, koppig (Np) Die barrel is 
nogal wit macbtig (Np) 5. (van personen) 
dik en vet, vadsig (Nbk) Die wodt vuul to 
dikkc on to maftig (Nbk) 6. moeilijk to 
verwerken, enioties oproepend Doe woddo 
't ini5 to maclitig (b) 7. vool macht 
hebbend Amonke bet altied eon maclitig 
laand west (Nw, Obk) S. prachtig znooi, 
indrukwekkend Machtig, oat bin so (Np, 
Nbk), eon niaclitig Jaand eon heel niooi 
land (Nw) 9. met eon groat aantal We 
weren thuas vroegcr maclitig (Obk), Die 
bin daornogal wat machtig (Obk, Np), Ze 
weren good maclitil  met velon (Nbk) 10. 
stork en evt. groot, dik (Mun, Ow, Wet) 
Die bijskraan is aorig maclitig (We!), eon 



machtig - mad 

macbtigc bolle stork (Ow), can macbtiga 
trekker id. (Ow) ii. in eon goode 
financiele situatie (Ste) Th3 is. aorig 
macbtig staat or goed voor in finaneieol 
opzicht (Ste) 
machtig II bw. 1. (voolal in positievo zin:) 
in hoge mate wit can macbtig mooie hoed 
(b), can macbtig mooie wedstriad (Dho), 
machtig wool wear (Nbk, Nw), Et is 
machtig wooi man (El, Nw), Hiy is 
machtig stark (Spa), een macbtig starka 
man (Obk), con machtig groat butts (Ma), 
machtig vevlc (Ow), can machtig groot 
waark (Dfo), (ook verb.:) 1k vian dat can 
macbtiga domma goffard (Nbk) 
machtigen (spor.) ['maxtg] - machtigon 
Zehebban 'm d'r toe machtigd (Nbk), Th) 
is d'r toe macbtigd (Nbk) 
machtiging (verspr.) do ['maxbguj] 1. 
machtiging Dc kraante wol graeg da 'k can 
machtJing g4 mar ik hole d'rniet zo van, 
Ic racken d'r nooit wear of in sominige 
gavallan (Wol, Nbk), can machtiging 
tekenen (Nbk), ... verlienen (1), machtiging 
kriegcn (1) 
machtigingskaorte (spor.) - machtigings- 
kaart 	 - 
machtsblok (spor) - machtsblok 
machtscentrum (spor.) - maohtseontrum 
machtsevenwicht (1) - machtsevenwieht 
machtsgreep (1) - maehtsgroep 
machtskonccntraosie (spor.) - machts-
koncentratie 
machtsmisbruuk (1) - machtsmisbruik 
maehtspesisie (spor.) - machtspositio 
machtspoletiek (spor.) - maehtspolitiok 
machtsstried (spor.) - machtsstrijd 
maclttsuutbreiding (spor.) - maehtsuit-
breiding 
machtsvcrhcffcn (1) ['maxtsfçhefip] - 
maehtsverheffen 
machtsvcrhcfflng (1) ['m ... ft] - machts-
verheffing 
machtsverholing (spor.) - machts-
verhouding 
machtsvertoon (spor.) - machtsvortoon 
machtswellusteling (v) - machtswol-
lusteling Bcvrid van de trauma's die can 
peer macbts wellustalingen ma indertied 
bczorgd bcbbcn (..) (v) 
machtswisscling (spor.) - machtswisseling 
mad et [mat] 1. zwade, lange, roehto 
strook gras die men achteroen maait We 

moe'n in 't mad we moeten maaien (Nbk), 
Hiy gong wear gauw naor zicn mad te 
mi5cn 0), Dc mijcr stiet in at mad staat in 
do strook die hij moot maaien, staat te 
maaien op hot land (bo: Bu, Nw; Ow), 1k 
ston mit 'in in 't mad te miycn stond samen 
met hem to maaien, ni. vlak achter en naast 
elkaar, d.i. elk in zn oigon zwade on 
ongeveor met eon gelijke slag (Dhau, El), 
vandaar: ianc over at mad kommen d.i. 
lott.: door sneller to maaien hot gras neer 
doon komen op hot nog to maaien gras van 
do andor, iemand inhalon bij het maaien 
(Po-Dbl, Dfo), hoofdzakolijk fig. gobruikt: 
op eon ongelegon ogonblik komen, 
overvallen, botrappon (alg., b: lm): Jo bin 
mij aorig over 't mad komman (Nt, Spa), 
We kwamman at paartian over at mad 
(Wol), 't Komt him aorig over It mad zoor 
onvorwacht, zoer ongelogen (Ow), (van 
lichamelijke arboid:) do hide dag in at 
mad staon hebban do hole dag hard 
geworkt hobben (b) 2. bop. landmaat 
(m.b.t. grasland, vooral: waarvan men hot 
gras wil maaien), oorspronkelijk: zoveol 
als men in eon dag kan maaien; door doze 
aanduiding konnolijk ontstond variatio 
tussen vorsohillendo dorpon die vasto, 
plaatselijke opporvlaktematen oplovorde; 
eon mad word incidontoel ook do oonheid 
die twee maaiors in eon dag kondon 
maaien; volgens eon aantal opgavon is een 
mad hooiland (ongovoor) van do volgonde 
grootte: 1/3 ha (Ma, Ow), 1/2 ha (Diz, El, 
Nt, Obk, Ow, Spa, Wol, j, bijna 1/2 ha 
(Nbk)), 55 are (Dho, Np, Op, Pe-Dbl, bo: 
Nw, b), 60 are (Bdio, Dfo, Dhau, Mun, b: 
In), (vroeger:) 67 are (Dho, Nw); do 
aanduiding van stukkon grasland d.m.v. do 
grootto in mad leidde vaak tot torrein-
aanduidingen als in Dc koanen laupan in 
de zas mad (Ma); vordor in zinnen als 1k 
bar veur vandaegc et mad d'r of hot stuk 
dat ik moest maaien (Dfo), ook mimer: ik 
had hot work gedaan dat ik die dag 
moost/wou doen (Dfo), Aj' daegs ean mad 
mien konnan, waj' can beste mlyar (Obk, 
Op, Np), Twee huiars konncn daags Ian 
mad opmien (Spa), Dc man mos een mad 
miycn kunnen, dat is ten half bundcr per 
dag U) We babban at kaantamicn van 
twee mad daon (Diz), Hiy hat ten mad 
laand mi5d (Ste), We habban zes mad 
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lav,d Iiggcn (01-Ni), D'r is dattig mad 
laand bij de placsc, of de plaese is 15 
bunder groot (Nt) 
madam z. medani 
made z. maode 
madeira z. madera 
madellefien Ookmaodelieflen (Ld) [ma: do 
'lifin/mD:oth'l ... J - madelief (bep. plant) 
madera (verspr., 1) Ook ,nadeira (I) [ma 
'dt:oraj - madera 
maderaflesse (1) - maderafles 
madcrawien (spor.) - maderawijn 
madcschicter (Dho, Sz) de; -s ['ma:do 
skitr] 1. blauwe vieesvlieg 
madmi'jer (be: NW) de; -s; -tien ['mat 
mi.jr] 1. iemand die een mad (z. aidaar, 
bet. 2) kan maaien per dag Dc madmijers 
zitten bij de kachel men kan wel beweren 
lets goed te kunnen, mast in werkehjkheid 
hoeft dat met het geval te zijn (be: Nw) 
madonna (spot.) [ma'dona] - madonna (de 
Heilige Maagd, ook: afbeelding daarvan) 
madonnabeeld (spot.) - madonnabeeld 
mae. - afkorting van macndag 
macdc z. maodc 
macg-daarmkenaal (spoT.) - maag-
darmkanaal 
maegbloeding (verspr.) ['me:ybluduj] - 
maagbioeding 

• macgd Ook maagd (bet. 2: Bu, Sz, Wol) 
• de; -en [me:xt/ma:xt] 1. meisje, ook: 
vriendin (van een jongen: die er verkering 
mee heeft); vooral als aanspreekvorm (Bu, 
Nbk en west., vo, ba): Dag, mien macgd! 
gedag, meisje (Nbk), Now, mien macgd, 
daor meuf' we] b enne (Nw), is, mien 
macgd (Nt), Da 's veur jow, mien macgd 
(ba), S. haddc zicn toe/Ic onder et vcrtclien 
van zien gebeim onder de pette scbcuvcn, 
want oat boefde zo gek niet, badde zicn 
macgd zegd z'n xneisje, vriendin (vo) 2. 
(eerder weinig gezegd) vrouw of meisje 
4at nog geen gesiachtsgemeenschap heeft 
gehad (Edie, Bu, Db, Op, Wol, Sz) D'r bin 
nict yule macgies wear die as macgd et 
uwclik ingaon (Db), Ze is nog maagd 

(Wol, Sz) 3. dienstmeisje, inwonende 
dienstmeid, d.i. veelal bij een beer (Os, 
Bu, Dho, Np, Nw, Op, Ste, b) Mit de 
çwcifdc mcie kregen ze cen nije macgd 
(Ste), Ze hebben de macgd ok veur con 
jaor weer wunncn (Dfo), Daorhcbbcn ze 
ccv flinke macgd an (Dho), Hzj  is groot 

wit de macgd heeft een verhouding met 
(b), dc twiede maegd de in rang geringste 
van de twee dienstmeisjes van een beer 
(Ma) *Ie  moth, de hoer nook ailienil 
laotcn mit dc /Jesse en de macgd (Np, Op, 
n), D'r bin mecr macgden as karken: 
troostend gezegd tegen een j ongen wiens 
verkering nit is (Ste) 
macgdaarmworm (Bdie, Pe-DbI) Ook 
maegdarmworm (Nt, 01-NI), maag- 
darmworm (DIa, El) de; -s ['ms:y..., 
...'d...] 1. maagdarmworm Die koe bet laast 
van macgdaarw worms (Edie, Pe-Dbi), 
Veural kaiver en scbaopen badden we] last 
van maegdarmworm (01-Ni, Nt) 
maegdarmworm z. macgdaarm worm 
maegdckassien (Dfo) et; ...kassies ['mc:y 
dnkasin] 1. kleine kast ten dienste van een 
inwonende boerenmeid Et maegdekassien 
had ze hour kicren in, et wodde meerstal 
zelf mitncumen van dc icne hoer naor de 
aandcre (Dfo) 
maegdclik (bs: Obk, Ow) bn. ['me:ydjok} 
1. in maegde]ikc racten nieuwe raten, in 
een nieuwe, sehone korf, zonder kunstraat 
(bs: Obk), verder in maegdelikc bw,ni 
honing uit raten waarin geen broedsel heeft 
gezeten (bs: Obk, Ow) 
maegdeloon (Dfo) Ook ,naegeloon (Dfo) 
et; ...lonen; -tien ['mc:yda ... ..me:1Q ... ] 1. 
loon van een dienstmeid (vooral: bij een 
beer) 
maegdczwaarm (bs: Obk, Ow) Ook juf-
ferzwaarm (bs: Dfo, Op), jufferzwann 
(Wol) ['m€:ydaswa:rip/'j ... } - maagden-
zwerm 
macgdruppels (spot.) ['mc:ydrApls] - 
maagdruppels 
macge Ook mage (WH) de; -n; maegien 
['mc:go/'ma: ... J 1. maag: spijsverterings- 
orgaan van mens of dier Mecnsken die in 
de ooriog dc macge flog vol krcgen, 
badden nog nict to klacgcn (Op), Ic moe'n 
naor scbocic, mar ik wiljc nict mit de lege 
macge dc deure uut hebben je meet jets 
gegeten hebben (Nbk, Np), 1k bin zo ho] in 
de macge heb een ho!, hongerig gevoel 
(Diz), Wij muiken mit dc nochtercn macge 
zonder eerst gegeten te hebben ('s morgens 
vroeg) (Nbk), Aj' mit de voile macge 
slaopen, dan Jig ic met zo iekker (Bu), wat 
uutrusten on veur dc macge zorgcn en gaan 
eten en evt. drinken (s: oost.), Et zit war 
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tact in de maege do maag geeft eon 
onpiezierig gevoel (Ste), Dan eten ge hear 
d'r ok niet tegen of en kricgen de macge 
d'r niet van overstuur (b), Et vaalt niet 
good in de macge het eten valt niet goed 
(Ste), ? mit do macge to doen hebben 
maagklachten, een maagziekte hebben 
(Diz), ... te redden bobben id. (Obk), fast 
van cit macge hebben id. (Nbk, Ste), et an 
de macge hebben een niet goed 
funktionerende maag hebben, een maag-
ziekte hebben (Nbk, b), et in de macge 
hebben id. (Bdie, Bu, Nbk), pienc in do 
macge hebben (verspr.), Huff her nogal 
gauwes watmitde maege had , buff lict eon 
zwakke macge (Bu), mit de maege 
sokicefen voortdurend maagklachten heb-
ben, eon zwakke maag hebben (I), de 
macge overstuar hebben (Dho, Diz, Nw), 
ook Do macge is miff overstuur (Nbk, Ma), 
Ze was wat missefik op 'a macge (1), can 
gezonde macge hebben graag eten, meestal 
veel eten (Nbk, Nw), Sommigen hebben 
we] Cs ? zoerbranen op 'e macge brandend 
maagzuur, oprispingen van maagzuur 
(Dhau), (van voedsel dat men heeft 
ingenomen:) zwaor op 'e macge liggen 
moeiiijk to verteren zijn, vgl. Eon 
spekbrogge lag him te zwaor op 'a macge 
(Dfo), ook fig.: er grote zorgen over 
hebben, ermee zitten (Bu, Dho, Obk, 
01-Ni, Op, Wol, b): Dat geval fag 'm 
zwaor op 'a macge (Op), zo ook Et figt m 
zwaor an de macge id. (Nbk), Hi)' zat d'r 
mit in de macge id. (Nbk), ook: hij zag or 
tegenop (Nbk), 'tKan ft nog fang in do 
mage zitten je kunt soms lang eon 
vervelend gevoel houden als Jo lets 
verkeerds hebt gedaan (Ow, Pe-Dbi, Ste, 
Sz), Hij fat him gien kn oilen veur 
citroenen an cit macge smeren (Ow), do 
macge op 'a fist hebben wiffen bezig zijn 
met zeer veel to eten (Nbk), 't oge groter 
hebben as de macge (Nbk, Obk, Op, Ow), 
't Oge is groter as de macge (Np), Do 
macge zof ft in 't i/cf ommekeren hot is 
om van to gruwen (Db), Do macge zof Jo 
d'r van ommedriffen id. (Np), Dc macge 
keen ft d'r van omme id., ook: Jo zou 
ervan kunnen overgeven (Diz, Ld, Np, 
Wol, El), Af' de macge ommakeren (.) als 
Je overgeeft (Obk), iene wat in do macge 
splissen (Wol, Nt), ...douwen id. (Wol), 

flat bet hi)' ½i ok mooi an do macge 
smeard jets gedaan waarmee de ander zich 
niet erg prettig voelt (Nbk), demaege op 'c 
blieke had hebben erg bleek van 
gelaatskleur zijn (b), 1k kan eten as een 
turfgrever, mien macge kan we] pakke-
draod verteren (Db), Die bet can macge 
van bcton die persoon kan kennelijk ailes/ 
veel eten zonder er last van te krijgen (Ma, 
Ld, Obk, Spa, Sz, Wol), (n.a.v. slechte 
koffie:) Zokke lent krieg ik Hover in de 
klompen as in cit macge (Sz), (schertsend:) 
1k bob can mage en ten koe bet d'r we] 
viare, ? is ongeliek verdeefd, boor (Sz), 
Hi)' bet een macge as een peerd hij kan 
veel eten, heoft eon goede spij svertering 
(Sz, El) 2. plaats waar do macge in bet. 1 
ongeveer zit, maagstreek, in verb. als H,)' 
bet eon stomp in tie macge had (Nbk, Bu) 
* Honger maekt eon gra ego macge (Op), 
Dc i/aide van de man gaot dciii dc macge, 
Borer de macge bedurven as do bn)' Jo 
moot de pap opeten, vooral niet laten staan 
(Obk) 
maegeloon z. maegdeloon 
maeger Ook mager (WH) In., bw. (bet. 
3); -der, -st ['me:gç/ma: ... ] 1. (In.) dun, 
nietvlozig Hi)' ismaegerdcrasifdce(Nbk), 
...as miff (Obk), Die koe is een macget 
sobarminkef (Nbk), macgert Hein de dood 
(Nbk), Die man is zo macger, et is net oen 
streep in dc mist (Nt), .. .biff kan we] not 
eon waegenspoor zoepen (Np), Die is zo 
maeger, die kan we] nut et menmjespoor 
drinken (Ste), ...ze kan we] mit de knienen 
nut 't rib vreten (Nw, bo: Bu, Nw), Die 
koe is zo maeger, ie kun de ribbon wef 
teflon (Ld), scbreeuwen as eon macgot 
varken (Nt), zo macger as ten gem emtc 
(Np), ...as ten f/ok (Ld), ...as braandbooit 
(verspr.), ...as hooft (Ste), ...as can 
sprinkbaene (Ow), ...as een iattc Die koe 
die is niet te verkopen, die is zo maeger as 
een latte (Op), ...as eon stok d.i. als eon 
stok (Nbk, Wol), MY is zo maeger as eon 
roepe (Nw), ...as eon p/crc (Obk), ...as  een 
sob/Id (Ste), ...as twie stiove koeken tegen 
mekoer (Nw), Ze is zo maeger as brood 
(Obk) 2. (bn.; van vloes, spek, kaas) 
mager, niet vet maegerc spekiappies niet 
vet (Nw), Boeren buffen eon buft van thk 
an flunk wat vet in en om et Weis,,  burgers 
buflen moor van maeger vie/s (Ow), 
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(zelfst.:) HIy is cen slager van vet en 
njagerhij is een slager die van alles en nog 
wat verkoopt (Sz) 3. weinig voorstellend, 
pover Et risseltaot was wol wat macger 
(Nbk), War ze d'r your over badden, was 
we] wat macger (Nbk), El staot 'in macger 
an hi] stelt het niet erg op prijs (Bdie, 
Nw), zo ook Et kedogien stiet 'in mar 
macger an, et is 'in to info (Obk) 
maegeraehtig Ook magcrachtig (WH) 
['m...] - magerachtig Die koc was wat 
maegeracbtig, hi5 kon nog nict slaacbt 
wodden (Pe-DbI), 't Is con maegeracbtig 
besien (Nbk), Ze wi/len tcgcnwoorth 
maegeracbtig Weis (Ld) 
macgerman (Bdie, Pe-Dbl) ['m...], in * 
Macgerman is daorkokschraalhans is daar 
keukenmeester (Bdie, Pe-DbI) 
maegertc (Nbk) de ['m€:g;to] 1. het mager 
zijri Do iene koc hong tegen de ere an van 
macgerte (Nbk) 
maegerties (Nbk, Nt, 01-NI, Ste) [me:gç 
tis] - magertjes: mager (van hat lichaam, 
ook: qua resultaat) Dat kiend zicht d'r 
nogal macgenies uut (Ste), Et ston 'm mar 
maegerties an, doe de tails/ag bekend 
wodde hi] kon hat maar matig waarderen 

• (Nt, 01-NI) 
• maegezeerte (Nbk) de ['ms:gost:o(r)toJ 1. 
maagpijn 'k He maegezeerte (Nbk) 
maegliolte (spot.) - maagholte 
macgien Ook meisien (WH) at; maegies 
['me:xinl'mejsin] 1. meisje (dat nog 

: kindUk is; ook als aanspreakvorm) Dag, 
(mien) macglen! gedag, maisje! (Nbk), 
Macglen toch, ruujnJe spullen now es eon 
keer op! Nbk), Ze hebben allienil mar 
twic zeunen, glen maegies geen dochters 
(Nbk), Et is nog mar zoc'n macglen, Jo ze 
is nog maar zo'n meisje, ze is flog niet zo 
groot (Spa), (gezegd van een meisje in 
nette kleren:) Mooi macglen mitkraegien! 
(Nbk), Dat meisien Is wclzoc'n katte, ze Is 
lederiene de baos (Sz) 2. (ook alsaan- 
spreekvorm:) opgeschoten meisje, jonge, 
Engehuwde vrouw (waarvoor ook vaak 
hieid wordt gebezigd, z. aldaar, bet. 1) 
Now (mien) maegien, Ye moe 'ii et zels 
weten, mar et zal Jo d'r nog es can keer 
naorgaon! (Nbk), Dat macglen hebben ze 
cen flinko hulp an (Diz), Ze bin naor do 
Icermis west, now, ze hebben veural 
iacbter do maegies an zeten (Nbk), mooie 

maegies sneeuwklokjes (h, ftp), eon vri 
meisien een meisje dat geen verkering 
heeft (Spa) 3. (meld was earder een 
gebruikelijker woord:) meisje waarmee een 
jongen verkering heeft (spor.) HI)' bet zion 
macglen niet mitnewnen op vekaansie, 1k 
wect niet hoe datkomt!(Nbk) * (tekst van 
een bep. liedje:) Al/c mooie maegies van 
Breda/Pissen mit eon bogien, falderaldera 
(Obk) 
maegiengenaode z. macgiesgena ode 
maegiesachtig - meisjesachtig Doe nietzo 
maegiesachtig (Nbk), Hi)' is nict zo 
maegiesachtig hi] houdt niet zo van de 
meisjes (Nbk) 
maegiesboek - meisjesboek 
maegicsbroek (Nbk, 1) - meisjesbroek 
macgiesdrooin (I) - meisjesdroom 
maegiesfiets (Bdie, Nbk, Wol) de; -en; 
-ien ['m ... J 1. kinderfiets speeiaal voor een 
meisje 
maegiesgck (Bu, Ld, Nbk, Np, Obk, Ste) 
['me:xisxsk] - meisjesgek Dat is een ecbtc 
macgiesgok! (Bu) 
maegiesgenade z. maegiesgenaodc 
maegiesgcnaode (Dfo, Diz) Ook macglen-
genaode (Nt), maegiesgenade (Db, Nbk, 
WS), meisjesgenade (Dhau, El, Op), mel-
siesgenaode (Sz), meisiesgenade (Spa) tw. 
['me:xisxono:oda/ ... x ... / ... 'mcjsjas ... 'mcj 
sis ... / ... } 1. smeekbede van een jongen aan 
een meisje om 'genada, d.i. om losgelaten 
te worden, ni. wanneer zij hem - om hem 
te plagen - hardhandig in haar greep hield, 
aan hat haar trek enz. an hem zei dat hi] 
om genade moest vragen; ook wel geëist 
door cen jongen die de andere jongen in 
z'n greep hield (Nbk) AJ'eenjongepa/cten 
dan kneep Ic 'm krek zo lange tot hi)' zee 
van 'maegiesgenade! (Nw), Wi)' trokken 
vroeger eenJonge an 't baor, en wi] leuten 
niet cerder los as dat hi)' maegiengenaode 
zegd badde (Nt) 
macgiesgczicht Ook meisiesgezichi (WH) 
- meisjesgezicht Hi)' bet wat eon maegies-
gezicbt (Nbk) 
maegieshaand Ook meisieshand (WH) - 
meisjeshand: kleine, tengere hand: nI. van 
of als van cen meisje 
maegiesheufd (verspr.) Ook meisieshoofd 
(Spa) - meisjeshoofd 
maegiesjasse de; -n; ...jassien ['m ... ] I. jas 
zoals meisjes die dragen 
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maegiesjurk Ook meisiesfurk (WH) - 
meisjesjurk 
maegieskaemer (I) ['m ...J - meisjeskamer 
macgieskieding (spor.) - meisjeskleding 
(gewoner is maegiesklcron) 
macgiesideren Ook meisieskieren (WH) - 
meisjeskleren 
maegiesklub (verspr.) de; ...kiubs, 
kiuppen; ...kluppien [rn ... ] 1. vereniging 
van, voor meisjes 
maegieskoor (spor.) et ['m...] 1. zangkoor 
bestaande nit meisjes 
maegicskop (Nbk) Ook meisieskop (Spa) 
et; -pen; -pion [rn ... ] 1. (vaak ruw in 
vergelijking met maogieshoufd) hoofd van 
of als van een meisje 
maegieskraansien (Op) et; ...kraansies 
['me:xiskrâ:sinj 1. kransje, regelmatig 
gehouden gezellige bijeenkomst van meis-
jes 
macgiesnaeme - meisjesnaam Moogios-
naemon zoas Albertion wil niot meer in 
oonzo tied, dat woddo c/us Albertha (Nbk), 
Zo filet jo man, mar wat is Jo ma ogles-
naome?je eigen familienaam (Nw, Ste) 
maegiesofdieling (1) - meisjesafdeling 
maegicsschcele (1) - meisjesschool 
macgicsspel z. maegiosspul 
macgiesspul (Nbk) Ook maegiesspel 
(Nbk) et; -len; -legion ['mc:xispAl/ ... speIJ 
1. rneisjesspel 
maegicsstemme Ookmeisiesstemme (WH) 
- meisjesstem 
maegiesverenige z. maegiosvoriening('o) 
maegiesvereniging z. maogiosvorioning(o) 
macgiesvericnigingz. maogiosvcrioning(e) 
maegicsveriening(e) (1) Ook maegies-
verieniging (Db), maegiesvereniging (Bu, 
Dfo, Dhau, Obk, Spa, Sz, Wol), maegies-
verenige (Ste), meisiesvereniging (Sz) de; 
... verienings, - en ['mc:xisf1i:nt(o)L..fçi:na 
g', ...ng ... / ... ] 1. plaatselijke vereniging 
voor meisjes, vaak uitgaande van eon 
plaatselijke kerk Do maegiesvorieniging 
gong vacke van do karke wit (Db) 
maegiesvcsite do; -s ['m...] 1. visite van 
meisjes (kinderen) bij elkaar We baddon 
maogiesvesitc, d'r zat con heel bussien in 
buus (Diz) 
maegieswark et ['m...] 1. work dat door 
meisjes kan worden gedaan of gedaan is 
macgkanker - maagkanker 
maegklacht - rnaagklaeht  

maegkramp (spor.) - rnaagkrarnp 
maegkwaol z. maegkwaole 
maegkwaole (verspr.) Ook ,naegkwaol 
(Nbk, Ow) - maagkwaal 
maegonderzuuk - maagonderzoek (in 
geneeskundige zin) 
maegontstcking (spor.) - maagontsteking 
maegopperaosie - rnaagoperatie 
maegpesjent Ook maagpesjent (Spa) 
['mc:xposjcnt/'ma: ... ] - maagpatiënt Eon 
maagpesjcnt bet soms last van batwaoter 
(Spa) 
maegsap (Bdie) Ook maagsap (WH) - 
maagsap 
maegstreek (spor.) - maagstreek 
maegwaand (Bu) ['me:xwâ:nt] - rnaag-
wand Do macgwaand is ontsteuken (Bu) 
maegzocr (1) - maagzuur 
maegzwere (Nbk, Ste) ['me:xswt:oro] - 
maagzweer eon maegzwore bobbon (Ste) 
mack Ook mauk (WH) de [nie:klma:k] 1. 
het maken, do maak, in verb.: in do mack 
besteld om gemaakt to worden, in do 
toestand van al deels gefabriceerd zijn of 
gerepareerd worden, in do toestand van hot 
ontstaan, vgl. Wij hebbon con ni5c kaasto 
bij do timmenvan in do mack (Bdie, Db), 
Dat pafc kiowa hot do bieltied in do mack 
West (Dfo), Et is nog in do mack Iett.: 
vooral van kieron die men rnaakt (Ste), 
ook: hot staat nog to gebeuren, maar het is 
niot echt zoker (bijv. eon verbouwing, eon 
verhuizing)(Ste), Et zai weldourgaon, mar 
et zit nog in do maok (El), (bijv. van eon 
belofte die is gedaan:) Et is in de mack, ik 
bin et nog niot vergoton (Nbk, Obk), Daor 
is ok weer lone in do mack ze krij gen weer 
eon kind (Nbk, Ld, Dho), zo ook Zo 
bobben nog gien kiondor, mar d'r is d'r al 
lone in do math (Sz), Bij die vrouw is ok 
weer lone in do mack (01-NI) en Die 
bobbon ok wat in do maok (Np), Zoo'n 
botion uut do mack wog ontstoul bly zion 
buurznan wat ooipois achterbaks, stie-
kompj os (Obk) 
macken Ook maken (WH) zw./st. ww.; 
overg.; maokte, het rnaekt ['ms:kj/ma: ... ] 
1. scheppon, maken, vervaardigen, aanlog- 
gen (lett.) e.d. Buusdockios wooden wol 
van neteldook maokt (Obk), Ailos was mit 
do baand maokt handrnatig ), con ni5o 
jurk maokcn (Dhau), Mien buurman kan 
good kiompon macken (Op), con oprit 
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• macken aanleggen (Nbk), (van bijv. het 
• verbeteren van een weg, het verbouwen 

van een woning:) Aj't now zo macken daj' 
d'r ok nog langas kunnen ... 1 (Np), Soms 
badden ze die lorries wel mae/ct dat ze op 
rails lopen konnen zodanig gemaakt dat 

• (Ow), 1k wit de Wan veraandercn, mar ik 
wata niet boa 'k et macken zal (Nw), 
Hannon macken kan zels can kwaojongc 
wet (d), Die kwaojonge bet oons wat to 
doen maekt heeft ons veel last, work 
bezorgd (verspr.), Die baidepercalen Iaand 
hggen an H. zienas, dat ik daanka we] dat 
bij d'r gaeding naor mac/ct (Op), Oons 
leven is mar kot, mar [God] wil oons 
bc/pen om d'r toch een vruch tber Javen van 
to macken (b), d'r wat van macken er jets 
van terechtbrengen (Nbk, b): Ia moe'n d'r 

• wat van perberen te mae/can in at Ieven 
(Nbk), d'rniet vale van macken er weinig 
van terechtbrengen: Uut bimzals mae/ct bi 
d'r niat zovule van, mar as hij van een 
acre wat zien bat, /can hij et o/c, et is wat 

• eon nao-aeper (Op), d'r ni/cs van macken 
er niets van terechtbrengen, d'r van macken 
wat d'r van to macken vaalt, ...is, naema 
mae/can bekend worden (in positieve zin 
door jets dat men doet, kan) (Nbk), can 

• opstel macken, een tastem ant macken, 
(schertsend:) Dan kuj' ja testament we] 
macken dan ga je je ondergang tegemoet 
(Nbk), Et ienigste zal we] wazen: je bi'j 
mekear anslutan an macbt mac/can een 
maclit gaan vormen (vo), Daor kuj' gien 

• staot op macken daar kun je bepaald niet 
• op rekenen, op vertrouwen (Nbk), Daor 
• kuj'staot op macken daar kun je zeker van 

zijn (b, Nbk), Dat wi (..) op Jow ha/pa 
[ni. die van God], op Jow trouw on op Jow 
genaoda staot macken kunnen kunnen 
rekenen op, zeker kunnen zijn van (b), 1k 

• mae/c mij staot, dat (..) ik weet wel zeker 
• (bI) 2. berejden 1k mae/ce nog even can 

koppien oploskoffie (Ste), Za maekte een 
• mao] Ia/c/car eten year at aanna means/cc ) 

• 3. repareren Wi/Ian jow mien fiats even 
mae/can? (Wol), Die schoa kuj' nog we] 
wear macken ]aoten (Nbk), Die /craene kan 
niet moor mae/ct wooden, d'r moat can 

• nien ienan an (Nbk), Doadertieden was 
a/tied een hiel soul om can k/ok/ce mac/ct 
to kriegcn gerepareerd to krijgen (b), Die 
kan 'in macken an broken is veel en veel 

sterker (of evt.: intelligenter, beter in 
allerlei opzichten) (Bdie, Nbk, Op, Pe-Dbl, 
b) 4. in een bep. toestand, hoedanigheid of 
situatie brengen (ook inzake personen), 
bewerkstelligen De gem aentc moat et 
bouwterrein bouwriepe mae/can (Ste), Mit 
con vetar maekten ze or zoe'n batian wear 
an me/care ). Mack de /cafbulte wat bloot 
(b), Zien mom was in huus on maekta hiet 
waetararj da kook a), Himaekta do Wan 
mooi (Nw), MY had at mit can half oge 
zien ho/c mooi war/c ze mac/ct baddcn a), 
mit wit/calk wit macken (v), Mae/cje ban en 
niet smerij zorg dat je handen niet smerig 
worden, ook fig.: bega geen misdaad tegen 
anderen (b), (tegen God:) Mack dat wi5 
bi at oons doan an laoten (..) rckcning 
ho/en mit wat Ia van oons vraogen (b), 
wa/c/car macken, can briefien van hondard 
klein macken wisselen tegen kleiner geld, 
daon mae/can afmaken, voltoojen, at waor 
macken, at vol macken, Jim moo  at year 
me/caandar mae/can, aers komp or niet goad 
het regelen (Ste), aupanbaor macken, [jets] 
in odder macken gereedmaken, bijv.. de 
hoe] in odder macken de zaken in orde 
maken, met name ook om betook to 
ontvangen (Nbk), vgl. ook Dc fiets wodde 
in odder maekt (j), Hi7 maekta zien 
visgerei in odder (b), Ze hadden de redans 
in odder maakt ), year me/care macken 
voor elkaar brengen, maken (alg., Nbk), 
We maken d'r can groot feast van (Spa), 
Za bebben hour d'r mar wat of mae/ct; at 
(te) ]aete macken (te) lang doorgaan met 
jets zodat her (te) laat wordt, waar-
tegenover et niet (to) Iaete macken, at niet 
lange meer macken spoedig sterven (Nbk, 
Np, Obk), at good macken gezond zijn, et 
(te) brick macken het (te) bont maken 
(Nbk, Np, Nw, Op. Wol), at aorig brick 
mae/can (spor.), at (te) bont mae/can: Toe 
mae/c at mar le/c/carties bout (ba), Jane van 
/caant mae/can vermoorden (Diz, 01-NI), 
Hi3 bat 'in van /caant mae/ct hij heeft 
zelfmoord gepleegd (Nbk, Nw), je drok 
mae/can zenuwachtig worden, zich opwin-
den (b, Nbk): Of hcj'jow weer to drok 
mae/ct! (b), Daftige to mae/can hear o/c niat 
drok as 't niat naudig is (b), je d'r niat 
thkke omma mae/can zich er niet druk, 
sappel om maken (Nbk, b), I/c mae/c mij 
stark dat (..) weet wel zeker, kan het bijna 
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garanderen (Nbk, b), Toe! Mack ze es 
bliede (b), Mack zo dam in Yen keer rick! 
(b), icnc bange macken, icnc niysgicrig 
macken, Daor kuf' ccii bieleboel meensken 
geiokkii mit macken (ba), lone an et 
lachen macken (Nbk), Wat kim kienderjc 
bcscbacmd macken (b), lone veuj-zittor 
macken (Nbk), Wic do woordon van psalm 
84 tot zionend macken kan (..) (b), ...dat 
wi5 aanderon daor dielgenoot van macken 
(b), wat soldaot macken jets verorberen 
(Nbk, b), 1k zal et good mit je macken je 
schappelijk, gunstig behandelen (Bdie, 
Spa, Nbk), Hoc kan in cen bedrief do iczjc 
arbeider do sander op cen gemione mcnierc 
bunen, of min macken biy do baos (b), Ze 
bobben et 'm wol makkelik mackt (Dho), 
As do mecnskcn et oons muuilik macken 
(.)(alg., b), eticnelastigmaeken, Hiy bet 
hour mit 'tjong maekt heeft haar zwanger 
gemaakt, vooral: voordat er van een 
huwelijk sprake was (Nbk), vaak gevolgd 
door zinnen als Mar now lat biy bear 
stikken (Nbk), macken dat (..) zeer snel 
uitvoering geven aan: macken daj' vot-
kommen maken dat je wegkomt: Ic moe'n 
macken daj' votkommcn! (Nbk, Np), Wif' 
we] es as do blinder macken daj' vot-
kommen (Obk), Mack daj' do kloren 
ankriegen zorg dat je snel ( ... ) (Nbk, b), 
...daj' do knienen voor goven (Nbk), A. 
maekte gauw dat hij in or winkeltien 
kwam (j) 5. schetsen, schilderen Jo moc'n 
et now nict mooier macken as dat at is 
(Nbk), lone belachelik macken, Dat 
macken do mocnskcn d'r van, mar zo is et 
bielothaolc niet! (Nbk), Dat griozc baor 
mackt him oolder as dat hiy is (Nbk) 6. 
afspreken, samen regelen, in et zo macken 
(..) (Dhau, Dho, El, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Op): Ze bobbon et zo mackt, dat --iy do 
huusholing daor doen zal (Nbk), Laoten we 
et zo macken: 1k kom we] biyjow an (El), 
Et is zo maekt, dat ze morgen kommen 
(Dho), (inzake gescheiden ouders:) Ze 
bebben et zo mackt, dat do kiondor zcls 
kiezen kunnon waor ze thuus wezen will= 
(Op) 7. aanleggen, het erop toeleggen, 
zorgen dat (Edie, Bu, Db, Nw, Obk, Op, 
Ste) MY wus nict hoc bi5 et macken mos 
on mit heur in anraeking to kommen (Op, 
Db), 1115 wol 't graog zo macken dat d'r 
glen soul ommo kwam zo aanleggen (Obk), 

Th3 wus nict boo hij at macken zol hoe hij 
het aan zou leggen (Bdje, Ste), Hi5 wet 
nict hoe hij et macken zal om him in zion 
gedaobtcn mit to kricgen hoe hij het aan 
zal leggen om iemand om te praten (Nw) 
8. verdienen, als opbrengst verkrijgen 't 
Was zoo 'n slccbtc tied, hij wust niet hoc 
bij de hurc macken zol (Pe-Dbl), Hi5 
maekt eon goeic pries (Dho), D'r wodt niks 
maekt, en dan bej't niet zo room er wordt 
niets verdiend (Dhau, El, Ma, Ow, Pe-Dbl, 
Nbk), Th7 mackt d'r niks uut (Ste), Die 
boor bet van 'tjaorniks mackt op dat soul 
(01-NI), Mit die dreuge zocmer is d'r nict 
Yule mackt uut do mclkorie (Obk), /. 
maekte goed geld uut do poters on ok do 
cetcerappels deden con gooic pries (vo), 't 
Is con min jaor west, do bocron konnen 
niet yule macken (Bu, Ow, Db), Mien 
scboonvacdor mackto vroogcr con 300 roe 
turf(Nt), D'r woddc niks maekt op 'emark 
(Nw), In do dattigerjaoren waercn d'r heel 
wat buw-boeren die de hare niet macken 
konnen (Op), D'r wodt niks moor van de 
melk mackt (Nt), Hij had d'r vale moor uut 
macken kind (Ste), Kuj' d'r wat uut 
macken, urn' die baandcl? (Wol), Hcj' d'r 
nog wat your maekt? heb je er flog flunk 
geld voor gekregen zodat je eraan 
verdjende (Nw), Alles wodde krap en do 
booren mackton good geld veur hour rogge, 
baever, oerpels, melk en veo (vo), En now 
do priezon begonnen to zak/con kon biJ do 
hare aenlik nict macken (vo), Ze kim et 
daor large niot ma/con lang niet genoeg 
verdienen om goed te draaien (Bdje, Spa, 
Np) 9. doen plaatshebben, verriehten, als 
resultaat verkrijgen Mennig keer be'k him 
daor toorcn an macken zien; om fit te 
bliovcn, zee hi) (j), eon gobaor macken 
(Iett. en fig.), cen buging macken, eon 
tocbien macken, oen roizo macken, cen 
omweg macken, rechtsomkecrt macken 
(ha), d'r wark van macken, eon praotien 
macken, ...mit.  ... ... tegon... U)' grappen 
macken, je con veurstelling macken nI. van 
jets dat men nog niet kent, niet heeft mee-
gemaakt, anstalten macken (Nbk, j), cen 
doelpunt macken, can rondedaansien mac-
ken U)' Willemticn zal oons we] even 
inscbinkon, dan kin we onderwiel cen 
begin macken (p), Hoc vaeko hc'k doe do 
gedaachte had on d'r eon aende an to 
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macken? (b), haost macken zich haasten 
(Nbk, v), Hi5 was zo dronken, hij ton 
glen pate macken hij kon niet inter lopen 
(Spa, Ste), d'rniks temackenhebben: Now 
bebben ze ruzie, wat moei ze d'r ok, wat 
Jiebben ze d'r ok to macken (Ste), Dander 
op. wat hcj'daortc macken (alg., Nbk), d'r 
(niks) mit to macken he/ten: V/at hat bi5 
now to macken mit K. glen kiender (b), As 
k/end hcj' kwaolik wat to macken mit do 
zorgen van do grate mcensken (b), Mar 
wat het dat d'r in do goeiighied now mit te 
maekan! (b), AJ' on diect binnen, hej't mit 
grammen to macken (Mutt), et d'r naor 
macken: Now, die macArt et d'r ok vacke 
naor in zion onnouzoihicd(v), tie was nicE 
zo goed of ze mos flog even hear bekiag 
macken (Op),  lena niks macken kunnen 
niet kunnen schaden in essentiële kwesties, 
et macken (,,son) zeer suksesvol zijn, 
vooral inzake her krijgen van werk of de 
gehele loopbaanontwikkeling (spor.): Hi5 
het at mar mooi even mackt (Ma), eon 
ofspraakmaakcn, hen-ic macken (Nbk), Do 
katte maekte geluad en hij vernarn dat d'r 
eon Ic yen dig ding in tic korf gal a)' 
(geroepen door degene die moeite heeft de 
anderen te vinden bij verstoppertje:) Mack 
a ecn gelutien! (Nbk), Jewaai macken, 
spa! macken ruzie maken (Nbk, Np): Mack 
dr tack glen spul emma ruzie, onenigheid 
(Nbk, Np), Ze begonnen razia to macken, 
at wodde eon baandgemicn (alg, j), Mack 

• glen spill! (Nbk, Mack mar glen drakte 
doe many geen moeite (bijv, door speciaal 
koffie te zetten of thee to serveren aan de 
spreker die slechts voor ten kort bezoek 
komt) (Nbk) 10. ongewild ondergaan (van 
ten bep. beweging) 1k maekte can ma/lc 
schoever(d) (Np), 1k mackte een malle 
smak (Np), eon (rote) gicse! macken op 

Ffortuinlijke wijze vatten (OS, Bu, Dho, 
: z, b: In) ii. doorwerken gedurende ten 
bep. tijdseenheid of vetl langer dan de 
genoemde eenheid tovule titan macken, 

veruran macken, lange daogen maeken, 
Aiiend de k/eine teuterboer mae/ct odder-
vetse daegen werkt dagelijks even tang als 

vroeger gebruikelijk was (ba) 12. veroor-
zaken Allied foeteren op 'e kiender maekt 
àat ze Jo in 't Icste bcfcmaalc nict meer 
beaten (Pt- Dbl), eon besmettelike ziektc, 
die in pattic lanen eon protto slaach (offers 

maekte (vo) 13. doen zijn dat iets zo is, 
dat jets voldoet aan do eisen, aan hot 
verwachtingspatroon Kieran macken do 
man, 't 01cr maekt do kae (Pe-Dbl) 14. 
uitmaken, van belang zijn (El) Dat macid 
meniks, wclkeikkrieg(E1) 15. in et [dat 
enz.] nice macken kunnen onakseptabel 
zijn (ni. wat men doet of van plan is to 
doen) Dat katz 1)' niet macken! (Op, Ow) 
macker Ook maker (WH) do; -s [ms:kr/ 
'ma:...] 1. degene die iets rnaakt, vervaar-
digt 'V/at geft et hoe as wi5 d'r nut zien 
zoo go, 'le bin je cigen maeker niet' men 
kan or zeif niets aan doen hoe men emit 
ziet (Nbk, Np, b) * Een meensa is glen 
cigen macleer niet heeft flu eenmaal bep. 
eigenaardigheden die zijn aangeboren en 
waar hij dim ook niets aan kan doen (Ste) 
-macker Ook -maker (WH) - -maker 
(tweede lid in woorden als iictsemaeker, 
scbocmacker) 
inaekloon (Bu) - maakloon V/at insetloon 
mos iegevcn?nl. bijv. voor ten jurk (Bu) 
niacksel Ook maaksel (WH) et; -s; -tien 
['me:ks4l'ma:ksj} 1. produkt, bet gemaakte 
V/at year maekseJ beb ic daor in do bancn? 
(Nt), Et is grafmaeksol van brood: grof 
gebakken (Ste), Et is lien maekseI d.i. 
inzake pap (Ste), 'tlseigcnmacksol(Diz) 
2. vorm, model: hoofdzakelijk van kit-
dingstukken Dit is et maeksel van mien 
niye fart (Rdie), 1k vien dat maeksel van 
die fart niet mooi (El), Dat is niet zoe'n 
moeilik maeksei model van een bep. 
kledingstuk (Dho), Die mantel is van eon 
vremd maeksei (Sz), Jo katz an It maeksei 
zien wie de nijstar van die fart is (Obk) 
mael Ook mccl (WI-I, Diz, Nt) [me: Ifnn: I] 
- met! We bebban nog can mooie flutto 
mac) (Diz), maci baelen veurpannckaeken 
(El), cen zak moc'i blank, lien maci (Np), 
wit mae! tarwebloem (Bdie), Hzj ride mit 
maci vow do febriek d.i. brengt zakken 
med (veevoer) naar de boeren (als vracht-
rijder) (Nw), Do grand is zo druge as maci 
(Nbk), (bij vergelijking, van her binnenste 
van ecu kastanje:) Do snorrcpiepe was van  
een testanje; ecrstmos etmaei d'r wit, dan 
mos d'r ecn stakkian dour (Dhau) 
maelachtig - meelachtig: als meet 
maclauto (Diz, Nbk) do; -'s ['m...] 1. 
vrachtauto die meet vervoert (vooral: meet 
als veevoer) 



maelbak - maclen 

macibak Ook meelbak (Spa) de; -ken 
['m ... J 1. bak waarin men meel bewaart (als 
veevoer) Do mac/bak ston in do sebure, 
mit ccii doksol d'r op, mit drio tot viol 
yak/con; ccii ba/c your varkensvoer, kiepe-
voor, voor your do kalvor, mad vow-  de 
koonen (Bu, Nw), El scbepb/ik lit in do 
mae/ba/c (Np), Do mac/bak dido good uut 
[di. de inhoud ervan]; 10 hadden droug 
mad/pulp on dan waeter, dan koj't mit do 
schoppo spitten (01-NI) 
inaciballe (Bdie, Np) de; -n [m ... ] 1. bep. 
veevoer in de vorm van een bal, nI. 
gedraaid uit een mengsel van maismeel, 
Iijnmeel en water (in een ton bereid) 
Kn eden van mae/ba/len wodde dour do 
boor daon, vow- do koenen (Bdie), Mad-
ba/len icrogen do koonon as zo tongblaore 
hadden (Np) 
maelbeslag (Np) et [rn ... ] 1. beslag van 
meel 
maelboek (Bdie, Pe-DbI, Wol) de; -en; 
-len ['me:lbuk] 1. zeer dikke buik (van een 
persoon); ook wel gezegd van de dikke 
buik van een vrouw die in verwachting is 
(Bdie, Pe-Dbl) MY bet eon mae/book! 
(Wol) 
maelboel (Nbk, Np) de ['mc:lbuI] 1. troep, 
ongerechtigheden vooral bestaande uit 
meel of daarop gelijkende stof Die rood dat 
was iene mao/boo/bestond haast geheel uit 
mul zand (Np) 
maelderi'je Ook ,naeleri'je (Obk, bet. 2: 
Nbk), maalderi'je (WIT) de; -n; 
...deri'jgien [mc:1(d)o'rtjQ; z. -i'je/ma:l ... ] 1. 
bedrijf waar wordt gemalen, maalderij, 
vooral: (koren)molen Do rogge moot mar 
naor do mao/done (Ste, Nbk), Ziy bebben 
mao/derie (Np, Ow, Wol), Do mu/dot had 
mao/dono en kon ok pollen on plotton 
(Obk), Zaotordag bin we naor de motile 
west, mar do maoldorie ston stifle, d'r was 
gion wiond (01-NI) 2. (g. my., g. verki.) 
het steeds malen, ook: het tobben, het 
steeds in de war zijn met zn gedachten 
(Nbk, Nw) Die mae/dorie hej'niks an, oat 
gemaoL' (Nw) 
maelderig Ook maelerig (bet. 1: verspr.), 
meelderig (bet. 3: Spa) bn.; -er, -st 
['mc:ldçax/ ... Iarox/'mt:l ... ] 1. (van zand, 
vooral in een pad, in een zandweg) mul, 
meelachtig, pulverig Die mennike  is zo 
mao/dorij, io kim d'r niot op 'o Bets /anges 

kommon, otis iene mao/troop (Op, Ste), Et 
?aand was d'r flyer mao/derig (Diz, n) 2. 
enigszins malende, in de war (Pe-DbI, Ste) 
Die man was wat mae/derij, hi) wus 
be/emao/c met wat th5 zoo (Pe-Dbl) 3. 
(van fruit) zaeht, droog en korrelig, 
overrijp (Diz, Ma, Nbk, Spa, Ste) Appeis 
on poren kwi mae/donk  wezon, dx euge en 
al baost rottcrig (Nbk, Ste, Nw) 
maelderighied (Op) Voor -held z. -hied 
de ['me:ldpxhit] 1. het in de war zijn, het 
malende zijn Ooldc N. is niot zo good 
moor bif Zion bouf4 et begint him to 
mac/en,-  gistor baddo bij sum last van 
mae/deribeid (Op) 
maeldersloon z. mae//oon 
maeldraod (Nw) - meeldraad 
maeldraodkattien (I) ['m ... katin] - meel-
draadkatje 
maelemmer (Bdie, Bu, Diz, Op, Pe-Dbl) 
de; -s ['m ... ] L emmer waarin een mengsel 
van meel werd klaargemaakt (als veevoer), 
z. ook voeremmor El mad kwam vanuut 
de tonne in de mae/ommer; ct mael en et 
wactor wodde daor in mongen, on dan 
woddon do koon en mit do mao/ommer 
voord (Bu) 
maclen Ook malen (WIT), melen (Diz) zw. 
ww.; overg., onoverg.; maelde, het macid, 
ook: maelen (01-NI) ['me:Iii'ma-  ... Pmt: ... 
1. (overg.) met behuip van een molen e.d. 
fijnmalen Wat is do koffle Ben mac/en 
(01-NI), We /aoten do roggo molen (Diz), 
Vroegor vunnon we in iedor doip wo/ een 
meulo, en do mu/der mae/do your boor en 
your burger, vow- bier en vow- brood (Op), 
Do mu/der mae/do Ben on gro4 ie konnen 
et maci kriogon zoaj' ot bebben wo//on 
(Obk) 2. draaien van de wieken van een 
molen (Ow) 3. moeizame of diepe rond-
draaiende bewegingen maken (voorname-
Iijk: van widen in de grond) Do wio/on 
mac/en dour or nand (verspr.), ...mac/en 
d'r aorig diepo dour (Spa), Die wog is zo 
drougo, do waogons die mao/den d'r an do 
toeton too dour (01-NI) 4. met moeizame 
of diepe, ronddraaiende bewegingen van de 
widen rijden (Ma, Nbk, Obk) of daardoor 
los doen zijn van de grond (Nbk, Nw) Do 
waegon maeldo dour do reed (Ma), ffi 
macit do biele boo/ Jos daor op die reed, 
dan krioj' eon modderbonde (Nw), 
(onpers.) Dc zaandweg kon slim maoiig 
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woddan mit dnzugte in do zoemer; dan 
began et to mae/en mit de waegcns (Obk) 
5. kauwen (van eten; evt.: Iangdurig) lang 
(Nbk, Ow, Sz) Hi)' macit zien den good 
neemt de tijd bij het eten, kauwt bet good, 
langzaam (Sz, Ow) 6. met watermolens 
e.d. water naar binnen of naar buiten een 
gebied, eon afwatcringskanaal e.d. doen 
stromen Mit can wiendmeuie kzzj' wacter in 
do polder macion (Obk), 't wader ant do 
polder mae/oil (Wol) 7. woolen met z'n 
gedachten, voortdurend onrustig zijrt met 
zn gedacliten, steeds door het hoofd spelen 
(van bep. gedachtcn), ook: en daarbij 
voortdurend op het zetfde onderwerp door-
gaan, steeds maar zeuren over jets Die 
macit de heM day over 't zeide (Wol), Wat 
katz hi)' toch mac/en voortdurend eon 
probleem aan alle kanten bekijken on 
afwcgen, aanhoudend piekeren over een 
probleem (Ste), Hi)' zit mar to mae/en, dr 
koint glen snide an hij zeurt maar door 
(Ow), Dat bin dingen die kim je we/ con 
jaor dour de kop mac/en vcurdaJ' It  kwiet 
binnen (Nw), Et macit him dan toch mar 
dour 'tbeufd(b) 8. (ook onpers.) zich druk 
om iets maken, kunnen schelen, in mac/en 
omme (verspr.): Daor maci 1k nict ommc't 
kan me niet scheten (01-Ni, Ste), Daorkan 
ik niet ammo macion (Obk), Da c do malta 
nio4 daor fig 1k niet am to mae/en (Diz), 
verder onpers.: Et macit me ni/cs, zo wi'k 
niet ]anger (Ow, Wol, Dfo), Et macit me 
rn/cs, wat ze d'r van zcggcn (El), ...wat 
daor gebeurt (Dfo), Et macit me glen 
biikscm (Np) 9. (onpers.) malende zijn, 
niet good bij bet hoold zijn, voortdurend in 
de war zijn Et macit him wat (Nbk, Np), 

wat in It boald (Dho), Et macit him hij is 
malende (alg.): As at vrese/lk drok is 
argens on ic kun et haost niet year me/leer 

j

ien dan begunt ot Jo baost to mae/en 
e, Et macit him aoriln dekap (Dfo), 
beg/ntJo to macion je wordt keunetijk 
lende (Ste), Die vent was ai iange net 
odder mar hI)' Is now he)emaoio 

/ende(Sz) * Die 'teerstckomt, eteorsto 
eit (Bdie, Pe-Dbi), ook: Wie et cerst 
mt die et cerst macit (El) 
clenbri'j (verspr.) Ook melenbri'j (Nt) 

 [me:li'b.../mt:h'b ... } 1. pap van meet 
et name van bockwcjt on tarwe) 

maeicri'je z. mac/dense  

maclerig z. maeidcrig 
maelt'cbrick (Np, Obk, 01-NI) - meel-
fabriek 
macigang (Bdic, Ld, 01-Ni, Ow) de; -en 
[m...] 1. pad op de stal: voor of ook wel 
achter het vce Dc mac/gang daor stonnen 
vroeger do mae/ba/c/con (Ow) 
znaelhaandel (flu, Np, Ow) ['m...J - 
meelhandet (vooral: bedrijf van een 
partikulier (Bu)) Jo badden do koperaosie, 
mar d'r wercn ok moons/con die eon 
mae/haande/ hadden (Bu) 
matlig (Db, Diz, Ma, Nbk, Pe-Dbi, Spa, 
Ste) In.; -or, -st ['mi:lox] I. (van zand, 
vooral in een pad, een zandweg) rnul, 
meelachtig, pulverig (Db, Nbk) Et pad 
naor oons butts katz toch zo maeiig wezen 
(Nbk) 2. (van fruit) zacht, droog en 
korrelig, overrijp (Diz, Ma, Nbk, Spa, Ste) 
Die appcis bin mac/il  (Pe-Dbl, Nbk), Dc 
peren... (Ste) 3. melig: flauw in bet 
grappig zijn (Nbk) Doe niet 20 mac/ig, je 
(Nbk) 
inaeling (verspr.) Ook mating (WH, Diz, 
Pc-DbI) de ['me:lujf'rna: ... ] - mating, in 
icne in do maeing nemcn iemand in dc 
maling nemen, voor de gck houden 
(verspr.), verder in ma/ing hcbben an (Sz), 
vgl. Ikheb ma/lag an iedcrione, ikzct toch 
mien zin dear (Sz) 
maelkaaste (Db, Dhau, Obk, 01-NI, Wol) 
Ook mualkaste (Sz) de; -n ['m ... j 1. 
onderdeel van de molen waarin bij het 
malen het meet belandt (Obk) Et zaod dat 
flog macid woddcn moot, komt dear dc 
tree/item on de mac/kaastc (Wol), Mitpupen 
en ofs/titera kon at maci in do zaickcn 
/open ant do mae/kaaste weg (Obk) 
maelkalk (fidie, Pe-Dbl) - ineelkalk 
maelkistc (flu, El, Ma, Np, Nw, Obk, 
01-Ni, Wol) de; -n; ...kissien ['me:lksto3 
1. kist (met vakjes) waarin men meet 
bewaart (voor veevoer) 
inacikiadde (Op) de; -n; -gien ['m...] 1. 
papieren meelzak 
maelklutien (flu) et ['m ... ] 1. het 
meelgcrecht potstro Aoficn bet mar gauw 
even ccn mac/kiuticn kaokt (Bu) 
maelkoeke (fidie, flu, Nbk, Nw, Pe-Dbl) 
de; -n ['m ..j 1. veekoek van meet 
Ma e/ko c/len wcren iangc koeken mit 
ribbeis; daor koj' zo a/broken (flu), Do 
koanen kregen maci/coo/len (Nbk) 
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macikoekien Ook ineelkoekien (WH) et; 
...koekies ['m...] 1. eenvoudig biscuitje Doe 
zag ze Battus en bacide gauw nog ccii 
baickien thee mit ccii macikoekicn d'r bij 
a) 
maelkoopnian (verspr.) - meelkoper 
maelkost (verspr. OS, Bdie, Bu, Dho, Np, 
Nw, Op,  Pe-Dbl) Ook ,neelkost (WIT, Diz, 
Nt, Pe-Dbl) - meelkost (nl. pankoeken, 
bofferd en posstro) 
macikupe (Bdie) ['me:lkypo] - meelkuip, 
vooral: kuip waarin meel voor het vee 
werd bewaard 
rnaefloon Ook maeldersloon ( Spa), 
,naaldersloon (Spa) [me:lô:nJ 'ms:ldrs.../ 

- maalgeld We mosscn et mad- 
loon nag betacicn (Obk, Bdie), We mossen 
macBoon gcven vcur et mae/en (Ste. Nw), 
Ze nammen nogal wat niaeiioon (Np), 
Hoevuie is et maeiioon de 10 kilo ok a! 
weer? (Bu) 
maelmeule (Bdie, Pe-DbI) de; -n; 
...meultien {'m...} 1. koffiemolen e.d. 
waarmee men in de oorlog klandestien 
rogge of tarwe maalde Aj' kaffic en 
baicniaeinao mekaermacidcn, dan smaekte 
et bakmaei naor koffle, wat n/ct de 
bedoelige was; dan ha! /c de maeimeuie 
appat year et maci (Pe-Dbl) 
maelnappe (flu, Ma, Nbk, Np) de; -n; 
...nappien ['m ... napo] 1. kom am meel mee 
te scheppen Dc macin appe in de maeitonne 
was vacke ccii iekicc schaoie (Nbk) 
maelpeil (Op) - maalpeil (bij bemaling op 
een boezem) 
macipoede (verspr.) Oak meelpoede (Spa) 
de; -n; -gien ['me:lpudo/'mi:l ... J 1. 
meelzak Dc macipoedc is iecg (Diz), HIJ 
bet ccii kiap wit dc macipoedchadhij is in 
verstandelijk opzicht niet normaal, hij is 
malende (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Ld, Ma, 
Np, Nt, Ste, b, j, be: flu, Nw), ook ...ecn 
slag... (Db, El, Np, 01-Ni, Op, j), (gezegd 
van boeren die de koeien veel voer gaven, 
vooral in de vorm van krachtvoer:) Ze bin 
aorig rejaai daor mit de maeipocdc (Ste), 
MY zaktc as ccxi macipoede in mekecr d.i. 
nadat de desbetreffende persoon veel 
sterke drank had gedronken (fi, oak fig.: 
was geheel ontdaan (Nbk), biocdcn as ccii 
macipocdc heel erg bloeden (Spa, Bdie) 2. 
bijnaam voor een mulder (Nw) 
macipong (Ow) - meelzak, z. ook pang 

maelpot (Bdie, Pc- Dbl, be: flu) Oak ,neel-
pot (Bdie) de ['m ... ] 1. geheel van droog, 
nil zand (Bdie, Pe-Dbl) ? Is zo drcugc 
west de iaeste tied, de tutu, is i macipot 
(be: flu) 2. potstro (Bdie, Pe-Dbl) 
maelprics (Op) de; ...priezen ['m...} 1. 
prijs van het meel (vooral: als veevoer) 
maelreken z. macirekunge 
maelrekening z. maeirekingc 
maelrekinge (Bu, Np) Ook nuseirekening 
(Nbk, Nw), maelreken (Nbk), meelreken 
(Spa) de; ...rekens, rekeningen ['m ... ] I. 
rekening voor het geleverde meel en evt. 
ander veevoer dat aan de veehouder wordt 
geleverd Ic kregcn ecrst een br/ellen waor 
op stan waj' krcgcn badden an maci, en 
iaeter krcej' de maeirekungc (Bu), Dc 
macirekenung moet betacid woddcn (Nbk) 
macireurder (Np, Op)  de; -5; -tien 
[ms:lrA:fdf] 1. houtje, stok e.d. waarmee 
men het meel voor de koeien roert (rd. in 
papvorm) 
maelrieder (Bu, Nbk, Nw, Ow) de; -s 
[mc:lridr] 1. vrachtrijder die veevoer 
(meel) van de fabriek naar de boeren 
vervoerde Dc waeiricdcr brocbt vroeger et 
maci, mitpcerd en waegen (flu) 
maclrondbrenger (s: oost.) de; -s ['m...} 
1. degene die het meel (van de molen) naar 
de afnemers bracht 
niaelseheppe (Dfo, Diz, El, Ma, Ow) Oak 
maelschoppe (Ma, 01-Ni) de; -n; 
...scheppien ['m ... J 1. schep waarmee men 
meel schept (hoofdzakelijk inzake veevoer) 
maelsehoppe z. mac/scheppe 
macisel (Bdie, Db, Dho, Obk, Pe-Dbl, 
Spa) Oak maalsel (WI-1) et ['mc:lsJ/'ma: ... ] 
1. dat wat gemalen is, vooral: meel; verder 
bijv. oak inzake gemalen koffiebonen 
(Db)); oak: de hoeveelheid die in éón keer 
gemalen is Etmacisci doen zc in dc tonnen 
(Dho), ... vocrdcn we op an dc kocncn 
(Pe-Dbl), Ic badden eon lien of cen grof 
mac/se! (Obk), Dat maaJsei is me grof 
genoeg is me eigenlijk te grof (Sz), Ze 
bcbben mi3i et macisci thuusbrocbt (B die) 
maelsjouwer (Diz, El, Obk) de; -s {'m...] 
1. arbeider die zakken meel sjouwt Dc 
mac/sfouwer had b/el wat zakken op 'c 
nckkc had, zo dciii dc tied bcnnc (Obk) 
maelslobber (vo) de [m ... ] 1. hetz. als 
/ienn,aeis/obber, z. aldaar 
maelstien - maalsteen 
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macistoel - maendags 

niacistoci (Db) - maalstoel 
macistof (Bdie, El, Ma) Ook ,neelstof 
(Spa) et [rn ... ] 1. stof van mccl (in con 
korenmolen, in een lege rneelzak c.d.) 
macistok (Bdie, Dfo, El, Ma, Ow) de; 
-ken ['me:lstak] 1. houtje, stok e.d. 
waarmee men het meel voor de koeien, 
varkens, kalveren roert (nI. als veevoer, in 
papvorm) 
macistroom (Op) - maalstroom, in de 
maolstroom van do tied het verloop van de 
omstandigheden in de loop der tijden (Op) 
maeltanc (Op) - maaltand, kies 
macitied (Op) de; -en [rn ... ] 1. tijd orn to 
malen, dat men maalt 
maeltonnc Ook moe/Ionize (Spa) de; -n; 
-gien ['m...} 1. meelton In do maoltonne 
boruurde ic et maci (veus et vet) (Nbk) 
maeltroep (Nbk, Ste) de ['me:ltrup] 1. 
troop bestaande uit mccl of daarop 
gelijkende stof, vooral: mul zand Die 
mennige is .zo maeiderig, ie kim d'r niet op 
'a fiats Janges kommen, at is ieEe mac!-
troop (Ste) 
inacltrogge (flu) de; -n; ...troggien ['ms:l 
trogo] 1. trog vooral voor de varkens, 
waarin ze het mccl kregen (in papvorm) 
naeltromme (Bdie, Dfo, Pe-Dbl) de; -n; 
-gien ['rnc:ltrom} 1. trammel waarin men 
bakmeel bewaarde 
anaelwacgen (Diz, El, Ma, Np, Ow, Ste) 
de; -s ['m ... ] 1. grate wagen waarmec men 
mccl vervoert (ni. als veevoer naar de 
afnemers: de boeren) 
niacizak (verspr.) Ook mee/zak (WI]) - 
mccl zak Maelzakkcn daor kwam et maci in 
(flu), do maeizafckon dichtebiencn (Db), J. 
boofdo nict zwixq to wezon mit huj en 
Jcuiivoer on bif spoorde do macink ok niet 
gal in voldoende mate meel als bijvoeding 
(v 0), ccii Hap van do macink had hebben 
enigszins malende zijn (flu, Nw, Ow, Spa, 
Ste), Hiy kikt zo wit toe, al bar hi bij do 
muidar aacbtcr do maeizak scheten (Ow), 
opschiatan as eon moos in do macizak 
nauwclijks vorderen, nauwelijks opschieten 
(Ow, n), zo oak MY avasoort as con moos 
in do maeizak (Ow), 't Gaot zo viogge as 
con moos in do maeizafc (Ma), biooden as Fen macink erg bloeden (Sz) 
en  (Diz, 01-NI) de; -s; -tien 
'mc:lso:ldrJ 1. zolder met opslag van 

Mccl, met name boven een winkel  

macrn Z. onder toot 
maendag Oak maandag (WH) - maandag 
(eerste dag van de week) eon bfauwc 
maendag de situatie op maandag dat 
iemand bij moet komen van het thank-
gebruik op de zondag crvoor (Obk), 
overigens: een zeer korte periode (verspr.): 
Hij bet daor ok con biauwo maendag west 
slechts heel even (Bdie, Dfo, Nbk, Np, 
Pe-Obi, Ow), nog eon biauwe maendag 
ioden nog maar kort gelcdcn (Ow), 't Is 
mar your eon biauwo maondag voor een 
korte periode (Np), Vroeger woddo d'r 
zundagsaovcns daanst on foasthuion on zo, 
an as et dan iaeta woddo, baj' do maondags 
wei es fast van do maendagziakte de 
maandag die crop volgdc (z. ook 
maendags) (Nbk, Nw), '5 maendags op 
maandag, elke maandag; oorspronkelijkcr 
lijkt maendags to zijn, z. aldaar (verspr.), 
can kwaoie maendag een maandag die 
ongeluk, slechte resultaten opleverde (Dfo, 
Ld, Nbk, Nw, k: Ste), vgl. nl. D'r bin 
kwaoio maandaogon on 4'  zoo'n dag 
treffen, dan bi31' nict geiokkig; eon massa 
boeren waeren d'r vroggcr die op macSag 
nooit watnis bogonnen (Dfo, Ld, k: Ste), 
Koonen moch ie nooit op maendag 
uut!aoten, want as or es eon kwaoie 
maendag was, konnen zo do potan (of de 
rogge [Nbk]) wel broken; mit grOsmien 
moob ie we! op maendag beginnen (Nbk, 
Nw), Aided vow- do maendag begin 
maeken mit miyen (van et zaod); nooit op 
o maendag boginnon, want as at kwaoio 
maondag was, dan kwaun at mit et zaod 
niot good, dan kreog ie et niot drougo 
(Nw), maendag boion niet werken op con 
werkdag (Bdie, Pe-Dbl) 
maendagaovend Ook maandagaovend 
(WH) - maandagavond Bij do buurt-
varienings weron do vergaderungs do eorste 
maendagaovend nao nijjaor as at Jocbte-
maone was (Ow) 
maendagmiddag Oak moandagmiddag 
(Sz) - maandagmiddag Maandagmidag 
gaon we fietsen (Sz) 
macndagmorgcn Ook maandagmorgen 
(WH), voor var. van morgen z. aldaar (I) - 
maandagmorgcn 
macndagnaacht Ookmaandagnaclit (WH) 
- rnaandagnacht 
maendags bw. ['rn:ndaxs, ...das (vcelal)] 
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niaendagsaovens - inaggiteblet 

1. maandags Ma en dags zoien ze bij  
mekeor komjnen op die maandag (Nbk) 
maendagsaovens Ook maandagsaovens 
(WH) - maandagsavonds 
maendagsnilddags Ook maandagsmiddags 
(WH) - maandagsmiddags 
maendagsmorgcns Ook maandagsmorns 
(Spa) - maandagsmorgens 
maendagssteke (Np) de ['m:ndaxstt:kW 
...dosti:ko] 1. left.: steek die men maakt bij 
bet breien op maandag, in * Zundags war/c 
is niet stark/Eon maondagssteke duurt glen 
we/ca/Mat dcensdag snel/Dan gaot at do 
hicle we/ce we! (Np) 
maendagziek (Ste) bn. ['m ... ] I. in een 
toestand waarbij men 'S maandags niet fit 
is om to werken doordat men zich in het 
weekend heeft uitgeieefd (Ste) Zone die 
zwidagaovend an do boemel west bet Is 
maondagzlck, dan wil at war/c niet (Ste) 
maendagziekte (ZW, Bu, Nbk, Np, Nw, 
01-Ni, Ow, Wol), maandagziekte (Spa, 
Sz) de ['m ... ] 1. de toestand waarbij men's 
maandags niet fit is om te werken doordat 
men zich in bet weekend heeft uitgeieefd 
(Nw) of waarbij men gewoon geen zin 
heeft na bet vrije weekend (Nbk, Op) 
Vroegar wodde d'r zundagsaovens daanst 
en feesthullen en zo, on as et dan laete 
wodde, baj' do maendags wel es last van 
do maendagziekte (Nw) 2. maandagziekte: 
bep. ziekte bij paarden die optreedt wan-
neer de dieren piotsehng weer aktief wor-
den na een eerdere zware belasting 
gevolgd door een rustperiode en een 
overvioedig gebruik van voedsel (er doet 
zich een teveel aan verbrandingsprodukten 
voorop) As een peerd do maandagziokte 
bet, moef' Zion daf' do vecarts d'.r rap bi 
b-logan (Spa), Maendagzlekte, daorbo'kal 
es eon peerd an dood kregen (01-Ni), As 
bljigieks do koperaslepeerdon do hiale 
we/ce in do zille ]open barren en ze stonnen 
dan zaotardags en zundags op 'c stai, dan 
mossen zo die beide daagcn nict veuie to 
vroton hebben, aanders baj'groto kaans dat 
ze maendagsmorgcns zo stiaf as eon deure 
weran en haost nlct wit stee komin en 
konnen, dat was do maendagzlekte; as S 
poordan wat good In 't vials zatton on zo 
lupen In geil grös, dan baj' cizeide 
godonder; macgore voonnaansp cardon bad-
den d'r baost glen last van (Ow), B1/  

maandagziokte begon otpeerd to zwetcn on 
to tn/len van jo wobste; aj' dan niot as do 
b/iksoni et Evug dr weer ofha olden, kon et 
best gobeuren dat at peerd d'r zo dood 
benno vu! Et was dus do kombina tie van 
zwaor work, rust on extra kracbtvoer (Spa) 
macnc z. maone 
maenckani(me) z. maonokaznzne 
maenckaojne z. maonelcainme 
macnen z. maode, maoncn I, II 
maenske z. means/co 
maenskelcefticd z. nieonskaloeftled 
macnskepraot z. mcanskopraot 
macnskescbouw z. rneenskesebouw 
macnzaod z. maonzaod 
maffen ['mafipj - maffen, siapen Dc/cia/ne 
jonga lag zo bcldcer to ma/Ten! (Nbk) 
maffla ['mafija] - maffia 
maftig Z. macbtii  I 
magazine (spor.) - magazine 
mage z. macge 
mager z. maeger 
magerachtig z. maegeracb4g 
magezien (spot.) et; -en; -tien [mago'sinj 
1. pakhuis, depot 2- magazijn in bep. 
vuutwapens 
magezienebef (spot.) - magazijnchef 
magczicnjasse (1) - magazijnjas 
magczienknecht (I) - magazijnknecht 
magezienmcestcr (spot.) - magazijn-
meester: opziener in een magazijn 
magezienrek (spor.) - magazijnrek 
magczienruumtc (spor.) - magazijnruimte 
magezienstcliing (1) - magazijnsteliing 
magezicnveurraod (spor.) - magazijn-
voorraad 
maggelen (s: Obk) zw. ww.; overg.; mag-
gelde, het maggeld ['magi (?)] 1. door 
eikaar mengen, knoeiend door eikaar doen 
Dat mooj' too/i niet dour me/coon maggelon 
(s: Obk) 
maggen z. meugon I, II 
maggi ['maxi] - maggi 
maggiblokiden - maggiblokje 
maggiflessien - maggiflesje 
maggiplaante - maggiplant, lavas 
maggisaus (spot.) - maggisaus 
maggisoep - maggisoep 
maggistraal z. maggistraol 
maggistraol (1) Ook maggistraal (spor) 
[maxi'stro:aIJ ... stra:l] - magistraaL zeer in-
drukwekkend van prestatie 
maggitchiet (spot.) - maggitablet 
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magneet - Majorlia 

magneet de; magneten; magnetien 
[max'nct] - magneet (kunstmagneet, elek-
tromagneet, stukje ijzcr met magnetische 
kracht) 
magneetbaand (1) - magneetband 
magneetkraclit (1) - magneetkracht 
magnesium (spor.) [max'nusijm] - mag-
nesium 
magnetisch - magnetisch (met de kracht 
van ccii magneet) Oonze schere is magne-
tiseb (Nbk), can magnetisch veld (1) 
magnetron [maxna'tron, ook maxni:'tron] 
- magnetronoven 
magnifiek (spor.) [mãpji'fik, ook mâjo...] 
- magnifiek 
magnolia (spor.) [max'no:alija] - magnolia 
magnet (Bu, Bdie, Db, Nbk, Obk, Pe-Dbl, 
Spa) Ook margriet (Db, Ld, Nt, Nw, 01- 
NI, Op), megriet (Bu, Nbk, Obk, Wol) 
[ma'grit/mar... /ma...] - margriet 
maharadja (spor.) [maha'radja] - maha-
radja 
mahonie (spor.) Ook mehonie (spor.) [ma 
hô: ni/moh...] - mahonichout, van ma-
honiehout 
mahoniehoolt (spor.) Ook mehoniehoolt 
(spor.) - mahonichout 
mahonichoolten (Bdie, Spa) Ook meho-
niehoolten (spor.) [mah ... /ma'h ... ] - ma-
honiehouten 
maien z. maodc 
maillot [ma'jo.....joM, ook ma'j ... ] - 
maillot Waor hej' je maillots laotcn? 
(Nbk), I/c wi/glen mel/lots meer an (Nbk) 
mais Ook mais [majs] - mais We vooren 
de kiepen maXc (Np), Nec,,, Jo even ccii 
bilk/len mals wit de win/ce) mit (Nbk), eon 
hoe/cc maTs een stuk grond, akker met 
maisplanten (Nbk) 
mafsbrood (spor.) - maIsbrood 
maIsbulte (Bdie, Spa) de; -n [majzbAlth] 
1. berg, bult geoogste mais 
maisems z. maitse 
maisen z. maitse 
maisgluten (Bdie, Pe-Dbl) ['majsxlyti] - 
maisgluten 
maiskneuzer (IA) [rn ... ] - maisbek 
maIskoeke (Bdie, Pe-Dbl) - maiskoek 
(veevoer) 
maiskoif - maIskoif 
maiskorrel - maIskorrel 
maismael (Bu, Np) et ['m...] 1. maismeel 
maispannekoeke (vo) de; -n; ...koekien 

['m...] 1. pannekoek met mais als belang-
rijk bestauddeel In et broodtroniniegien zat 
glen brood, mar maSpannekoeken (v o) 
maIsplaante (Nbk) - maisplant 
maisveld (ba) [rn ... ] - maisveld 
maisvlokken (Bdie, Pe-Dbl) [majsflolq]] 
- maisvlokken (vooral bekend als bestand-
deel van bep. kippevoer) 
maisvoer (Bdie, Pe-Dbl) - maisvoer 
maits(en) z. maitse 
maitse (Op, Spa, bo: Bu, Nw) Ook malts 
(Ma, Obk, Ow), maitsen (my.: Bu, Diz, El, 
Nbk, Wol), maitsens (my.: Obk), maisen 
(my.: Diz, El, Nbk, Np, Nw, Op), maisems 
(my.: 01-NI) de; -n; maitsien (Diz, Ma, 
Obk, Ow) ['majts(o)/rnajtsi(s)/'maj Si?,  ook 
wel ...zn (Nbk)/'majsrns, ...sqis] 1. (z. ook 
maode) made, maai: bep. larve, worm in 
dode of zieke dieren, in bedorven vlees, 
ook: meelworm (b: In) en larve in de 
tuingrond (Nbk) D'r zitten maisen in de 
scbinke (Np), Soms zat d'r nog mar eon 
in/ce/do malts in (Ow), D'r zatten ailemao/ 
maitsen in de schaopen (Bu) 
maitsens z. maitse 
maitsensschietcr (Obk) de; -s ['m ... skitr] 
1. insekt dat de maitsen(s) voorbrengt, nl. 
de blauwe vleesvlieg Do blauwe moggen 
bin maitsensschietors, die moe'i, niet op 
eten en in slaacbterswinkeis kommen 
(Obk) 
maj. - afkorting van majoor, majeur 
majem I (Bdie, Dhau, Nt, 01-NI, Spa, Sz, 
Wol) et, de ['ma:j 5m, ...jip] 1. water (in 
een vaart, sloot enz.) (Nt, 01-NI, Spa, 
Wol) Thy reed mit de lets in ? majem 
(Wol), Thy scheut zo 't majem in (Spa) 2. 
sterke drank (Bdie, Sz) Thy bet tevuie 
majem op is dronken (Bdie), H15 Is van 
majem is dronken (Dhau) 3. in Dat wutien 
bet nogal wat majem an 't gat verbeeldt 
zich nogal wat (Sz) 
majem II (Ld) bn.; pred. 1. dronken Thy is 
majem (Ld) 
Majesteit - Majesteit (titel en aanspreek-
vorm van koningen on keizers) 
majeur [ma'jA:r, ook ...'zjA:or] - majeur 
(bep. toonsoort: het tegenovergestelde van 
mineur) Dat meziekstok staot in majeur 
(Nbk) 
majoor z. mejoor 
majorette [majo:a'rcta] (I) - majorette 
Majorka [ma'jorka] - Mallorca 
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Majorkaan - makkelik 

Majorkaan (I) [rnajor'kâ:n} - Majorcaan 
Majorkaaus (1) [major'kâ:s] - Majorcaans 
mak bit; ivakker, -st [inakl 1. niet wild, 
tam 'us we) zocn maicpcerd, d'r tan we) 
con k/end onderdeur ki-oepcn (Bu, Obk), 
Dat peerd is dear al/es bernie mat door en 
door (Die), Die is mat in al/c then 
gezegd van een volgzaans paard dat in al 
hot work prima voldaet, soms ook gezegd 
van voigzame en handige personen (Nit), 
ccii matte doove (Bu), iene onder de 
matte doeven scbiclen op sen ander z'n 
terrein komen en dingen afnemen e.d. 
(Ste), ccii matte bije bij die niet gauw 
steekt (bs: Ow), Dat mocipeerd is to mak 
as ccii henne (Sz), (bijv. van een paard; 
oak wet in bet. 2:) to mat as ccv )aom 
(Bdie, Bu, Die, El, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ste), ...as con lam (Udie, Dho, Op, Pe-Dbt, 
Spa, Sz, Wol) ...as con scbaop id.: oak wel 
in bet. 2 (Db, Die, Di; El, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Obk, Ow, Wol), (van een paard:) to 
mat as ten zode (Nbk, Ste), Die koc is to 
mat as ccii sot/ce (Np) 2. (van personen) 
meegaand, handelbaar Daenk d'r amine, 
hi5 is nicE mak hear (Die, Wol), Die is 
n/el to mat niet bep. mak (Nbk, Nw), Die 
is nict (to) mak op 'c baud id. (Dhau, Ma, 
Nbk, Ow), ...op 'c lever id (Dfo, Obk), 
Hi5 is niet to mak op t yeas/en durfi wel 
wat aan, is pittig on doortastend, is snel 
kwaad (Np, Nbk), Hijissomak, ickun 'iii 
in a//c [aug bndcen (Sz) 3. (van planten:) 
tarn, gekweekt, veredeld Frasthozen bin 
letter, mar de wi/den die bin war kit/ncr 
as do matten, mar to bin ickicerder (Nw), 
mat/cc kestanjes (WS), matte ba/st 
(verspr. WS), eon mat/cc bra an dv ettci 
dovenetel (Nw, Ste, Wol) 
makadam (Nbk, s) Oak mekadam (Nit), 
mekadens (Nbk) [niaka: dam/rnn'k../me'ka: 
d öm, ...dm] - macadam 
makadamweg (01-Ni, s) [maka'damwsx] 
-. niacadaniweg 
make-up (spor.) - make-up: schoonheids-
midde Len 
makelaar do; -s, makelaren; -tien 
['ma:kla:ar] 1. makelaar, tussenhandelaar 2. 
smal, vanuit hot ntidden recht ornhoog 
stekend deel van eon uilebord (vaak: met 
aan weerszij den dekoratieve figuren, veelal 
zwanen, vanouds aok paarden (Die, Ma, 
Nw, Obk, 01-Ni, Ow, Spa) Een oeicbod 

her eev makelaar in de rn/dde,, (01-NI), 
11/5 badde tend rae/clan de zwanen van de 
makelaar (Obk), Eon makelaar op ecu 
odebod wodde we) et mannegien nuumd 
(Obk), As van ten ulebod do makelaar to 
kot is, staot dat si/in ffluik 1k bebbe we) es 
hoard daj' vroeger an de )engtc van de 
makelaar zicn konnexi hoc de we/stand van 
de boer was (Spa) 3. (van een klokkestoel) 
elk der reeht omhoog stekende balken 
waarop de toppe/balke rust en waartussen 
do schommeibaike draait met do luidklok 
eraan (bs: Die, Nw) Dc makelaar tan 
versehiiicud van lengtc wezen: soms hangt 
bij tot v/ak boven de grand, mar patE/c- 
toeren at we) tot zoe'n tea ventig em; hi5 
bangt niet a/tied, mar staat at we] es 
haven op ten dwasbalke (bs), Tegenwoc'r-
dig her de t/okkestoei van Dc Foebtel lw/c 
makelaars die lot v/ak baven de grand 
hangen: do daddc, de rn/dde/sEe, is con stat 
kolter (bs) 
makelaardij (Nw) - makelaardij 
makelaarskantoor (spar.) - niakelaars-
kantoor 
make(aarskosten (spar.) [m  ... kost] - 
makelaarskasten 
inaken z. macken 
(-)maker z. (-)maeker 
makbied Voor -heid z. -hied - makheid 
Makk. - afkarting van Maickabenen 
Makicabenen z. Maccabenen 
makkelik Ook gemakkelik (verspr.), mak-
Ilk (OS, Diz, Nw, b, p) bn., bw.; -or, -St 
['rnakak/g'm ... ..maklok] 1. zonder veci 
moeite, weinig inspanning vereisend, 
eenvoudig em to doen, op gemakkelijke 
wijze It Was vusen to makkciit (Nbk), Dat 
Is vri5 mattel/k (B die), Lien taken is 
makkdik genog, aj' mar ccv kookboek 
hebben (b), Etgung noga/ matte/it mit die 
koekaiveri5e (Po-Dbl), Dat ]opt daor n/ct 
to mat/cc/it dear de bos (Nbk), Dat gaot 
ailemsole mar n/ct to matte/it (Nbk), 
Dam,  is bij mafckclik an kommen (Np), 
Hi5 ton ctmafckelik of(Nbk), ...an (Nbk), 
It bin d'r op eon makkeitc men/crc an 
kommen (Np), ccii mat/cc/ike som (Nbk), 
Dat tan it flog ma/c/cc/it dccii (El), Ic kim 
flog mat/cc//k op 'e tied kommen (Db), Ze 
hebbcn or 'iii we) matte/it mac/ct (Dha), 
Die meensken ]even to mattel/k, ze 
trekken hear naargens wal van an zonder 
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zich druk to maken, zonder zich om allerlei 
zaken to bekommeren (Obk), Do beide 
pelisiemannen hadden or makkelik hadden 
geen moeilijke klus, ook: hadden weinig to 
doen (Nbk, ba), znakkelikpraotcn bebben: 
Jo bebben makkelik praotcn! (Nw), Da 's 
makkelik, bear! wel j a, zo kun je je or 
gemakkelijk afhiaken (Nbk, Nw), (verb.) 
op 'ii maJckeliksten op de gemakkelijkste 
wijze (ba, Nbk), ook op 'n makkelikst 
(Nbk, bI): Zo gong or op 'ii makkelikst(b!) 
2. konifortabel, geriefelijk Et is makkelik 
aj' wat[nl. geldmidde!en] aachtcrdebaand 
izebben (Obk), Dat die dew-c wat brederis, 
is slim n,aicke/ik (Spa), con makkelilce 
stool, eon makkclikc holing (Nbk), con 
niakkclLtc jurk een prettig zittende jurk 
(Nbk), zo ook Die jw-k zit mi gcmakkclik 
(Dho), eon maickelike stofzocgcrhandig on 
geriefelijk in het gebruik (Ste), et Jo 
ma/c/ce/uk mae/con, d'r (nict) makkelik van 
at/common, Et wodt Jo aorik maickeliker 
gezegd wanneer de pijn aanzienlijk 
afneemt, bijv. nadat men zich gebrand 
heeft (Nbk), I/c hoof niet moor de bide 
weke to warken, on dat komt me wel 
ma/c/ce/i/c an (Ow, Nbk) 3. niet gauw 
geneigd met bezwaren to komen, de dingen 
doorgaans !icht opvattend, inschikke!ijk 
Hij is nogal maickelikje kunt good met 
hem werken, hij maakt niet snel overal een 
punt van (Ma), zo ook MY newt et 
gcniakkelik op hij doet er niet moei!ijk 
over, ook: hij vat het !icht op, hij neemt 
et niet zo vreselijk serious (Dho, Ld, 

k), Hij is makkelik in de omgang (Nw), 
Jo man is makkelik in a//es! (El), (in 
ntkenning, van voiwassenen en kinderen:) 
iet makkelik we--cu niet snel tevreden-
esteld, vaak dwarsliggend, ook gezegd 
an iemand die snel op zijn poot speelt: I/c 
in gien gcrnakke/ik mese (Bdie), Aj' over 
e dungen beg/men, dot th nooit zo 
akkelik (Nbk), N. is nict makkelik je 

oet het N. niet gauw naar de zin, N. gaat 
ne! tekeer als het niet is of gaat zoals 

lij/zij wil (Nbk), (verb.) 't Is niet eon 
4nakke/ikenieneid. (Nbk), Daorisbijbie/ 
ca-k/ce/i/c in in zulke gevallen doet hij niet 
4ioei!ijk, werpt hij geen bezwaren of 
çroblemen op (El, Nbk), ook: dan neemt 
1i j. een helder, eenvoudig besluit zonder 
4ch nog in to spannen voor alternatieven 

die hij meer ziet zitten (Nbk), Hij her et 
d'r niet ma/c/ce/i/c mit hij tobt er veel over, 
is er erg gespannen door (Nbk) 4. z'n task, 
opdracht e.d. niet heel serious nemend, 
gemakzuchtig Die is zo makkelik, die kan 
d'raltied uathij/zij vat zijnlhaar work licht 
op en gaat er gemakkelijk even tussenuit 
(Dhau), Th7 is (vcrrekte) ma/c/ce/i/c, bear 
hij spant zich niet zo snel in, maakt or zich 
vaak gemakkelijk af, is lui (Bu, Nbk, Spa, 
Nt), zo ook Die is 00 zo ma/c/ce/i/c (Ow) en 
(zelfst.) Da's eon ma/c/ce/ike, hour! (Bu) 5. 
niet of nauwelijks bezwaren of problemen 
opleverend Hij kay dat makkelik oven an 
oons lien en (Nbk), Hij woont argens 
aacbter Oosterwoo/de, et is niet zo 
niakkc/i/c to vienen (Nbk), As zo in et 
Nederduuts van over de greens praoten, is 
or acrig makkelik to vo/gen (Ow) 6. (bw.) 
heel wel, mogelijkerwijs Ze kim nog 
makkelik kommen! (Nbk) 
Makkem (1Db, El, Ma, Nbk, Ow, b) et 
['maköm] 1. plaatsnaam: oude naam voor 
Mak/cinge 
Makkcmer (Nbk, Ma, Obk, Ow) bn. 
['makmr, 'makijir] 1. van, met betrekking 
tot Ma/c/cern, d.i. Ma/cJdnge, vg!. Makke-
mer ma-at was basems de twiede maendag 
in november (Ow) 
Makkeznniark (Ma) Ook Makkingeinaat 
(Dfo) de; ...marken [...'mar(o)k/ ... ] 1. markt 
to Makkinge Vroegor mit Maic/ceinmark 
gong or d'r soms rent ow weg (Ma) 
Makkcnster z. Ma/ckingesterll 
makkcr [makç] - (niet veel gebruikt) 
makker Dat is nog eon oolde rna/cker van 
mi (Nw) 
makkeroni {mako'rö: öni, maka...] - 
macaroni (bep. spijs, gerecht) 
makkie (spot.) ['maki] - makkie Daor bet 
hij con mathe an! (Nbk), 0th, dat is eon 
ma/dde! (Nbk) 
Makkinge et ['makgo, 'makx] 1. plaats-
naam: ni. van een bekend dorp in OS (z. 
ook Ma/kern) In Makkungc hadden ze ok 
een p/ettorie, ow hacverm out te p/etten, 
cm baeverm out to macken (Nw) * Ma/c-
kinge is can c/itesta&Tronde is eon mod-
dorgat/Else is eon lange strcek/Bui/ is eon 
boge bait/In Riesberkaarnpc is nooit gion 
proc/c (Nbk) 
Makkingemaat z. Mak/cemmaat 
Makkingestcr I (Nbk, Obk) de; -s ['mak 
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gost} t. iemand geboortig uit, woonachtig 
in MaJckingc 
Makkingester II (Nbk, Np) Ook 
Makkensler (Ma, Obk) In.; attr. 
[makgst;/'maksty} 1. uit, m.b.t. 
Makkinge; a.m. in Makkingester 
koekevretcrs sehimpende benaming voor 
inwoners van Makkinge (Ma, Nbk), oak 
...koekebieters (Np, Nbk); z. oak Maicke-
mar en Mat/cam 
ivaklik z. mah*efik 
makree) z. mekreel 
makremee (spot.) [inakn'mt:j - macrame 
makro (spot.) - makro 
makrostruktuur (I) ['ma:kro.  .... ... krow ... } 
- makrostruktuur 
mat I (verspr.) de 1. in jane vein- de mai 
holen voor de gek houden 2. z. maRe 
mat II bit-, bw.; -let, -der (spor.), -st 
[mall 1. raar, mallotig, aanstellerig, dwaas 
Och wet is 't can malic hoe] daor (Bu), 
Jow moe'n Jo niet zo mal anstellan, want 
iederiene bet now de gek mit jaw (Op), 
lily dcc ccxi ma! verbaci (Ma), DII is ok 
aen mal spu!, dat ze now lack vot is ten 
eigenaardige bad (v), Doe tech nict zo 
ma!, mane vent! (Ma, Wol), Bij'nowmaf! 
ben je gek! (Nbk), Hiy bet ovenl de gck 
mit en bi5 tan d'r ma! NJ kommcn (Bu, 
Op), Die hot et meRe fat an doet wild, 
mallotig (Ste. Wol), ook: is humeurig 
(Ste), Hiy bet et ma/le i-tI an doet 
voortdurend mallotig, overdreven gek, erg 
uitgelaten (Dhau, Ow, Spa, Sz, b: Im), 

vessien an hij door mallotig, maakt 
gekheid (Bu, Nbk, Np), Et is wear mal on 
mooi mit 'm hij is wel weer grappig maar 
wat sehiet je daarmee op (Wol, 01-Ni), 
Mafia Appien eon eigenaardig, gek iemand 
(Bdie, Np, Pe-DbI), Die kcrei bong de 
ma/lc Jan mit op 'c brul!oft was cit grate 
loibroek, deed voortdurend mallotig (Ow, 
Obk), Now, dat is can aarigc mane Jan, 
hew eon gekke pias (Sz, 01-NI), mal 
tieren zich dwaas aanstellen (p), Ma!lc 
jonge! ondeugende jongen (bo: Bu, Nw), 
Ic moe'n niet a! to ma) doen gezegd bijv. 
wanneer men bij hot kaarten to viot 
uitkomt met de kaart of wanneer men zn 
partner niet good toespeelt (Ste), Hi) ken 
mal en mooi raar, to ver gaand on oak 
good, ni. zoals het moot (Bdie) 2. 
bespottelijk Man, wat liekt dat toch ma!, 

die oo!de jasse an! (Nbk), Zct die rare 
hoed tech of dat flakE zo mad! (Nbk) 3. 
(In.) zeer ingenomen met, in mal wezen 
nit my is mal mit dat kiend ( aig., Ste, 
Ze bin mal mit mekacre (Wol), 1k bin zo 
mal mit die katte (Nt), verder in It was zo 
mal van dat meisien, it was d'r weg van 
(Sz) 4. (bn.) onaangenaam gestemd, bijna 
malende door ontzetting of boosheid (Bu, 
Nbk, Np, Obk, Op, Sz, j, v) 1k wodde op 
et feste mal van hew gezeur (Op), Jim 
moe'n opbo!en mit datgedonder, ikkan d'r 
we! mal van wodden (Sz, Obk), Toch 
schrok H nag es ten teer zo slim dat ze 
d'r deegen mal van was U). Duet hct me 
tech zo felt emma macla, ik was d'r ma! 
van (Bu), Dear wor ik niat mal van niet 
boos (Np) 5. verontrustend, beroerd, in ten 
ernstige of slechte situatie ? Staot d'r deer 
ma! veur(Ow), Aj'zo deurgaon, kon 'tnog 
wel es mal mit ft  dflopen (Op), Hij hat 
con meRe tweak eon lastige, beroerde, 
ernstige ziekte, kwaal (Ma, Np, Dho), Et 
!igt d'r mal henna in de were!d (Np), Wat 
hej'een ma/la tied bad! (Bu), Die is zo mal 
an zien aende kommen (v), It Is tegen-
woordig ten mafia tied een tijd waarin veel 
beroerde dingen gebeuren, waarin hot vaak 
s!echt gaat (Nbk, Obk), Ze zitten d'r mal 
tee in kommervolle omstandigheden (Np), 
Gister bat die striekgeidscbriever wear can 
groat buus an de kant kregen, deer zit bi5 
now mar weer mal mit in do macge (Op), 
Et zag d'r mal wit vanmorgen mit dat 
enge/ok(Ste), (zclfst.) A! datmeoi en ma! 
beurt d'r ok biJ hot en bed (Ow), de ma!!e 
beta soort boeman die in bitt karen zou 
zitten en waarvoor men de kinderen bang 
maakte, nI. am ze ervan to weerhouden in 
het karen to komen, ook web: boeman die 
's avonds uit het bos zou kunnen komen 
am je moo to nemen, ni. bedoeld om 
kinderen binnen to krijgen voor hot al to 
donker word (Ma, Obk) 6. vervelond, zeor 
onaangenaam, moeilijk am to ondergaan of 
door to komen 't Is ccii ma! k/end ( Ma), 
Wet can ma) ding eon vervebend, wispel-
twig meisje (Nw), War is dat can meRe 
vent, hij liekt wel niet good snik (Ow, Ste, 
Sz), Wet con mal wief is hij mit trouwd! 
(Nbk), Watbangt d'r can mafIa foebtin de 
kelder (Ow), We hebben gister ccxi ma/le 
dag had (Ow, Ste), Dat was year hew eei, 
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ma//c tied om dour to kommen ecu 
vervelende, lastige tijd (Np), Ft wodde 
bialcmaole mal doe ze zee dat ze ok flog 
beter iana nameii kon vat or zelde slag (j), 
Ft is ma] zeggen, mar zo on zo bet b15 
daon (Nbk, flu), Dat staot mal aj' zoks 
zeggen tagen zofla mecnsken onaan-
genaam, brutaal (Ow), ma! wear, Et weren 
mafle dacgen mit dc kast met erg slecht 
weer (Nw), Dat gezicbt staot op mal weer 
hij kijkt boos, onaangenaam (Ow), Dc 
k/okkc bet or ma/le weer in de kop loopt 
itiet goad op tijd (to suet of to langzaam), 
klinkt anders dan gewoon (vaak: waarbij 
men invloed veronderstelt van onbestendig 
weer dat op komst is) (Diz, Ow), D'r zit 
cci, ma/le Joe/it ecu tucht die slecht weer 
voorspelt, vooral: met onweersbuien (Nbk, 
Ste), Ft leap me allemaol tegen, et was ecu 
ma/lc dag (Sz), Zoe'n ongelokkien v/ak 
veurdat ze OP vakaansie zollen. . - 't was 
mar cci, ma) geval (Op), (bijv. gezegd van 
ondeugende dingen die kinderen uithalen:) 
Ja, at is meer as ma) (Nbk), Is at now n/ct 
wat al re ma/?gaat dat niet wat al te ver, is 
dat niet veel to gek? (b), (zelfst.) D'r is me 
wat ma/s o verkominen (Np), Die jonge 
zegt alias hake ma], to zolien d'r folk van 
wodden (Dfo) 7. (in negatieve zin:) hevig, 
'it hoge mate Aj'je breand bebben, dan 
an 

 
do worn/c ma] bietan (Np), (bij 

nweer:) Dat was eon ma//c idap! (Spa), J. 
at N eon ma/lc flap go von! (01-NI), Hiy 
et can ma/le klap had left. (Nbk, Ow) en 
ig.: hij heeft ecu jeer ernstige gebeurtenis 
e verwerken gekregen (Bu, Nbk, Ow), zo 
ok Dc boar had can ma/lc Hap, hij van 
on koc dood in do s/oat (Dhau), Dc 
okke is ma) op 'c rittel (Db), Th1 maekte 

an mal/agiesel een onfortuinlijke val, eon 
lingerende beweging c.d. (Ow), Die kiap 

am mar ma) an jeer onfortuinlijk 
ooral lett) (La), zo ook Hij kwazn daor 
a] to va/an (Obk), Die auto zat eon ma//c 
cake in (Sz) S. onprettig, ongunstig of 

1 lijk van uiterlijk, kleur, vorm Die k/k dr 
min vat, die bet aen ma//c kievi (Ste), 

• her eon ma/lc kleur van pa/c kocbt 
hau), Wat hCk /6 ma/ toe, big' we] 
éd? (Nbk, Np, Obk), War staot die hoed 

tochmai!(Bu, Nbk), Die ooldo auto 
I e ze daor de h/oftied op 'e dick staon 

tan, v/en 'keen mafgezicht(Nbk) 9. in 

de ma//c moar Ieggende wcrkbij die de 
funktie van de bijenkoningin moot over-
nemen (Dfo, Ow), vgl. Dc /aeste maniere 
van perberen om at vo/k to redden is at 
extra vocren van con warkbie, die dan 
eigias leggen gaot; dat is dan do ma/la 
moer (bs: Dfo, Ow) * Hoe maider boa 
gekkar steeds maar dwazer, gekker (Np) 
Mal. - aficorting van Malachias (bijbel-
bock) 
malaria (maIa:rija] - malaria 
malariakoorts (Dfo, Obk, Ow) de [ma'l...] 
1. koorts behorend bij de ziekte malaria 
sna(arialieder (1) [mat...] - matarialijder 
malbek (Np)  de; -ken; -kien ['malbek] 1. 
icmand die het raar, vervelend kan zeggen 
maibroek (verspr.) de; -en ['malbmk] 1. 
grappcnmaker Die maibroak ha] we] van 
/ol/cgics (Ow) 
Maleier de; -s Ima'lejrJ  1. (met hoofd-
letter) Maleier (1), verder in zo dronlccn as 
aen mallaicr in hoge mate dronken (Bdie, 
Bu, Diz, El, Ma, Nw, Ow, Spa, Sz, Wol) 2. 
vreemde, eigenaardige man (Nw) 
Maids I (spot.) et [ma'lejs] 1. Maleis 
Maids II (spor.) bn. 1. van, behorend tot 
de Malejers do Ma/visa taal (1) 2. in of 
behorend tot het Maleis con Ma/a/s woord 
(1) 
Maleisië (1) [ma'lejzij - Maleisië 
Malcisier (1) [ma'lsjzijç] - Maleisier 
Maichisck (1) bn. [ma'tsjzis] 1. Maleisisch 
inalen z. mae/en 
maiiënkoider ['ma:lijrk3ld1] (1) - ma-
liënkolder 
maling z. maaling 
maikieken (v) onbep. w. ['malkikD] %. 
verveeld zitten kijken A/tied mar /iakem 
a/liend thaus zitten to malkiakan (v) 
maikop (Op) de; -pen; -pien ['malkap) 1. 
iemand met rare buien, iemand die erg 
driftig kan zijn Mit die man macf gian 
ruzia kriegen, want at is aen malkop, daor 
he'/c onderviening van (Op) 
malic (bet. 1: alg., bet. 2: Nw, Spa) Ook 
mal (bet. 2: 01-NI, Op, bs, spot. elders, 
bet. 3: spot.) de; -n; -gien ['mal(a)] 1. mal 
iemand, persoon die zich op grappige wijze 
aanstelt 2. mal: gietvorm, model waarnaar 
jets gemaakt wordt ed., bijv. voor het 
maken van eon uilebord (Op), ecu 
wagenwiel (Nw) on eon bijenkorf, vooral 
voor ecu boogkorf(bs) Bi5 at macken van 
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eon körf wodt inkoid we] as gobruukmaokt 
van ten ma!, dat is con iezercn raemwark 
daor de körf aininehenne viochten wodde 
(bs), A//es wat vlooibaar is on con vaste 
vonn kriogen moot, wodt in eon ma//c stat 
(Spa), Af' con k/ok/cc macken, moeJ' daor 
c/c eon mafia your hebbon (Nw), Oonze 
buumian do timmonnan bet ccv mat, daor 
stot bij dan baton in on dan wodt dat con 
iaandroi/c (01-NI) 3. tekenmal (spur.) 
mallejan (El, Ma, Op, Ow) Oak that 
aaneen geschreven do; -nen [mala'jan] 1. 
mallejan: tweewieler met disselboom (El, 
Ma, Ow), vgl. Do hymen kwammen onder 
do mallejan to hangon bij '1 vervoer (Ow, 
El), . ..Jaggen op do mallejan (Ma); ook: 
lange wagon, boerenwagen met opzetstuk 
your vervoer van burnett, Lange balken e.d. 
(Op) of voor talhout (Ow), z. oak onder 
Jan 
mallemenle Ook malmeule (Nw) de; -n; 
...rncultien ['rnalorn&:l3/'rna1m&:to] 1. inal-
lemolen, carrousel Et peerd van de 
maf/omeulo had eon jok an mit si/Jo-
stringcn an do drimeuie vaasto; daor waor 
do bender rattan wacren boolton peorties 
en baankies (Sic), Do maliemoulo kay 
vrocger we! hadde in do ronto gioscien 
(Op), Ben yang ponnogion tick do ma//c 
movie,-  do orgeiman drijda zion dean tics 

eon rittien in do ma/iem eu/e (b), 1k bob 
do hick middag in do mafiemevie zoten 
(Np), Zo hat can Hap van de maiiomouio 
had ze is eon beetje getikt (Sz) 
mallcinenlebaos (Np, Nt, 01-NI, Op. Sz) 
de; ...bacizen [rn ... ] 1. baas van do 
mallemolen Do mailemcuiebaos rogeida at 
spa], on zion kiendor baa/don de canton op 
(op) 
maliemeu!epeerd (Dho, Ste) at; -en; 
...peertien [rn ... ] 1. paard dat de malle-
molen aandrijft Et ma/Jomeulepeerd lop 
vow- do movie; at leap an do binnonkaante 
van do movie in do ran to; at had con jo/c 
an, mit ziilcstringon an do dnmeuie vaaste 
(Sic) 
tuafteur (verspr.) Ook meleur (Bu, Dfo, 
El, Nbk, Np, 01-NI, Ow, Spa, Ste, Wol) 
et (lidw. zelden gcbruikt) [ma'IA:r /m'l..j 
1. tegenslag door pech, mankement, eon 
ongelukje of door onhandig optreden 1k 
had (aorig) ma/Jour vandaege (Spa, flu), 1k 
mos anpezen am k/a or to kommon, now 

ha k a/c flog wat maiieur mit do moJkoric 
(Pe-Dbl), Hijhad ma//our mit do Hots, hij 
kwam to /aeto (Obk), Die bet ok aorig 
ma//car mit zion spa/Jon (Nw), 1k bebbe 
me/our an do fiats (Wol, 01-NI), 'k Had 
ma//ear an do trekker (Bu, Obk), Hej' d'r 
me/ear mit? (Ste), 't Is al/ogaer ma//ear 
(Ste), D'r is a/tied ma/Jour mit him, as d'r 
wat to dean is (Dfo) 2. ziekte, tijdelijke 
tegenslag door eon lieharnelijk gebrek 
me/our in buys of stal di. bij de mensen 
zelf of onder hun vee (Nw, Ow), 't Is 
aiiomaoio me/eu, in huus (Wol), Op dat 
bedriefhadden so eon protto ma/Jour onder 
't vat (Obk), Th7 had ma//our mit ? yea 
(El, Ma), ..in 't vec (Ma), We baddon dit 
jaor woinig ma/Jour mit do kaivoriyo (Op), 
ma/Jour in do stat (Bu, Uhau), ...in do 
pecrdostai(Ste), Zohebbon aachtcren vow-
meieur, mar ie kim beter aacb tar meleur 
hebben, as Y mar aaehtor do middendoure 
b/i/I di, als or ziekte bij hot yea is, is dat 
zo erg niet dan wanneer do mensen zelf 
ziek zijn (Np), vandaar: Jo kim hater 
mat/oar in de stat bebben as in 't veuriiuus 
(Diz 
maftighied Voor -held z. -hied do 
['mahxhit] 1. het mal zijn 2. gekheid, 
verruakelijk, dwaas gedoe J)th moen mar 
as uutscboidon mit die ma/Jigbeid, daor 
sebicton Jim ni/cs mit op (Op), Dat is toch 
zeker wel ma//ighoid! dat is toch niet éeht 
zo, dat is toch in ernst niet zo (Spa), Et is 
allomaoJma)Jigbcidgekheid (Ste), .. .kia ore 
mallighiod id. (Ma, Ow), Dat is n/ks as 
ma/lighoid hot is één en at gekheid, hot 
zijn niks dan rare fratsen (Np), ma/Jig/reid 
vutbac/en rare of grappige streken uithalen 
(Wol) 
maflu(den) z. maniadon 
mailudcachtig z. man/udeacbtig 
nialludewark z. manludowark 
mahneule z. ma//emevlc 
maloor (Np, Nw, Op, Ste, Sz) de; ...oren; 
-tien ['mM... 1. iemand die overal gekheid 
over maakt Dat is we] zoc'n maioor! (Nw), 
oak wet gezegd van can koppige koe: Dat 
was cen goeic ma/oar! (Np) 
malorig (Db, El, Np, Obk, 01-Ni, Ow) 
be., bw.; -or, -st [rna'lo:r9x] 1. gekheid 
en plezier niakend, uitgelaten, inaliotig eon 
ma/ong man (01-NI, Ow), Doe niot so 
maiorrg (Obk), Do kiender bin zo maiorig 

- 

-200- 



mats - man 

(El) 
mats (Bdie, Nbk, Ow) - mals: van vlees, 
vgl. Aj' eon jonge koc slaacbtten dan haj' 
ma/s vials, at vieis van eon ooide koc was 
zo taoi as geelhaor (Ow), ook gezegd van 
weldadige regen, vgl. Eon ma/se meiregen 
mackt al/es mooi growi (Bdie) 
malstaepelig(bied) z. maltaepelig(hcid) 
Malta ['malta] - Malta 
maltahel z. maitaepelzj 
maltaepel (b: In) de; -s [malte:pj; aks.: ?J 
1. aansteller (b: in) 2. z. maltaepe.11g 
maltaepelig (verspr.) Ook maltaepel (Dho, 
Diz, Nw, Obk, Op, Ow, n, bo: Bu), 
maltaepig (Bdie, El, Obk, Pe-ObI), 
mal/aeperig (Dhau), bals:aepelig (Nbk), 
malstaepelig (Nbk), ,naltabel (Sz), ma!-
tierig (Obk) bn., bw.; - er, - st [mal 
'te:pi(ox)/ ... te:pox/ ... ts:pçax/bal'ste:plox/ 
mal'st ... /mal'ta:b/...'ti:anx] 1. gekheid en 
plezier makend, zich wild en gek gedra-
gend, uitgelaten Die jongen bin zo 
malta epelig, we icriegen griT nader wear 
(Np), De  jaoriken  stonnen vanm organ to 
daansen op S stal, zo maltaepel waeren ze 
(Op), Dc jeugd is ma/ta op dig maakt 
gekheid (Bdie), Wat is oat peerd ma!-
taepclig (Obk), Die koenen waeren zo 
zna/taepelig doe ze in It laand kwaynmen! 
(Pc- Dbl) 
mattaepeligheid (Nw) Ook malstaepe!ig-
Isied (Nbk) de [...'t ... /...'st ... J 1. het maken 
van gekheid, hot maltacpehj zijn Dat was 
mar wat maltaepeligheid gekheid (Nw) 
maltaeperig z. maltaepthj 
snaltaepig z. maltaepe/i 
Maltees I (1) et [mal'tt:s] 1. de Maltese 

Maltees II (1) de; ...tezen; ...tesien 1. 
Maltezer, iemand uit Malta 
Maltees III bn. [mal'tt:s] 1. Maltees: van, 
m.b.t. Malta 
Maltezer 1(1) do; -5; -tien [mal'tuzç] 1. 
Maltezer, Maltees: inwoner van Malta 
Maltezer II bn.; niet tegelijk na eon onbep. 
lidw. en voor een onzijdig zn. 1. van, 

.b.t. MaltA ook Ma/tees 
altiederig (verspr.) bn. [mal'tidpx] 1. 

van het weer) slecht, vooral: koud en nat, 
egenachtig, vooral in ma/tiederig weer 2. 

V i  gelaatskleur) bleek, ongezond (Sz) 3. 
h niet good, niet gezond voelend (Bdie,  

maltierig z. ma/la epe/i 
mamma z. mamma 
mamme (Dho, Np, Nw) Ook mamma 
(Nw) do; -s; - gien ['mama/'mama] 1. 
mamma, moeder (recentelijk ontleend en 
evt. aangepast; vooral als aanspreekvorm 
door kinderen gebezigd; gewoner is mom 
of moeder, z. aldaar) Mamma, ma 'k can 
snoepien? (Dho), Et is now allemao/c 
pappe en mamme! d.i.: zeggen de kinderen 
nu haast algemeen (Np) 
mammoet - mammoet, spor. ook gezegd, 
bij vergelijking, van bijv. een mammoet-
tanker 
mammoet- ['mamut] - mammoet-: eerste 
lid van bep. samenstellingen (die hier niet 
alle zijn opgenomen), zoals mammoet-
bedrief,' mammoettanker 
mammoetbedrief (verspr.) ['m ...J - mam-
moetbedrijf 
mammoettanker (spor.) ['mamuteijkrJ - 
mammoettanker 
Mammoetwet - Mammoetwet 
man de; -nen; -negien [man] 1. (g. verkl.) 
mens, persoon (zowel man als vrouw; ook 
als aanspreekvorm, z. bet. 2) Ze mossen 
zes golden de man betac/en per persoon 
(Nbk), 1k kreeg vesite, vuof man stark 
(Np), 1k wil graeg lick man wezen ik wil 
graag alles verrekend hebben, goon schul-
den hebben, nog (lang) geld terug moeten 
betalen (Nbk), de man per persoon: Ze 
mossen can half bonder de man per dag 
mijen (D We beta a/den et eten mit 
mekeer, viefbj golden de man (Nbk), do 
gewonc man, tic rite man, de k/cine man 
beta alt de minder draagkrachtige moet al- 
tijd betalen (bI), do man in de straote id. 
(spor.), de mindere man do mensen die tot 
do lagere sociale klasse behoren, die het 
nooit voor het zeggen zullen krijgen (Nbk), 
as ion man, man an man staon vlak naast 
elkaar (in een nj of menigte) (Nbk, Ow), 
Ft leer van de leerklompen wodde vroegcr 
vastezet mit b/au wkoppies, man an man 
viak naast elkaar (Spa), Mit boevuu/ man 
biwwc?, op S man of Jo moe'n et op de 
man of zoggen hoe at zit, d'r nict om 
henna lu/len (Nw), Hi5 vreug et op S man 
of (Op), op 'a man of wezen hot wel 
durven te zeggen (Np), wat an do man 
brengen verkopen: Ft vaa/t nict mit om 
tegenwarrig eon huts an de man te 
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brengen (Op), As de noad an dc man kamt 
(Nbk, Np, Op, Ow), ...is (Nbk), de gaonde 
on dc kamrncnde man de mensen die 
komen on gaan: 7k rake niet meer, mar ik 
hebbc a/tied wel wat in bzms year do 
gaondc on kommende man (bi, Op),  ook 
enkelvoudig op to vatton, zo ook de 
komrncnde en gaunde man (Np), de laeste 
man do laatst to passeren verdediger (bij 
voetbal; ook bij damesvoetbal) (Ow), 
aanderhalvc man cii ten peerdekop heel 
weinig mensen (met name: die op eon 
bijeenkomst zijn) (Bdie, Nbk, Fe- DbI) 2. 
voiwassen persoon van hot tnannelijk 
geslacht (00k als aangesproken persoon, z. 
ook bet. 1; voor de genitief z. ook maans) 
Zovcule as hij d'r van was, he!, ik noait 
leerd; dat was ok ten kwcstie van jaoren 
slvdie die de man macArt haddo die die man 

), Da's ccv bcstc man eon gocie kerel 
(Spa), 'tis ten appat man een eigenaardige 
man (Ma), ten man wit duzend eon 
voortreffelijke man (ook in bet. 4) (Bdie, 
Fe- Dbl), ook ...uat duzendon hi. (Nbk), 
ten man van nacmc met aanzien, die zeer 
bekend is (door positieve aktiviteiten) 
(Bdie, Pe-DbJ, Nbk), de man mit do canton 
de man die over het geld gaat (Ma, Nbk), 
de man van de blocmcn de verkoper van 
de bloemen (Np), do man mit do haul de 
man die over het geld gaat, lett.: do man 
met de geldzak (Np), do man mit et 
balckicn de njarskramer: hetz. als bakkics-
man (Nw), de man mit pak reizend 
manufakturier (Nw), ccv man van sta vast 
eon ferme kerel, eon Jan Stavast (Bdie), do 
man mit do zende de dood (Nbk, Np), 't Is 
ccv man wit ion stok ten man op wie Jo 
kunt rekenen als hij zich erachter stelt, eon 
man die vol weet to houden on daarbij 
eerlijk is (Nbk, Ow), 't Is eon man van zien 
woord hij houdt attijd z'n woord (Diz), cen 
man van do dig wezen (Op), lit is mar ten 
manncgicn een kleine man (flu), Ze kan 
met zonder eon man ze is manziek (Ow), 
Die yrouw is vow- iedere man papt in 
principe met elke man aan, doet nauwelijks 
onder voor ten hoer (Ste), Dam-  is hi5 do 
man wel naar dat Iigt wet in z'n aard, do 
lijn die hij gewoonlijk volgt (Np), ...nict 
naor dat ligt niet in zijn aard, dat is niet 
overeenkomstig zijn nianier van doen (Ma, 
Nbk, Np, Op), Hij is mien man hij is  

degene in wie ik vertrouwen heb, do 
persoon die ik zie zitten, ook wet: degene 
met wie ik tot zaken wit komen (Nbk, Ow, 
Wol), vandaar ook ic bin mien man dat 
past me nu net, wat jij wilt (ver)kopen/als 
dienstverlening aanbiedt (Nbk, Ow), man 
en peerd nwnen openlijk zeggen om wie 
her gaat, Etpecrdmact ondor do man moot 
worden beleerd: door or op to zitten, 
zonder wagon of sulky (Dfo, Np, 01-NI, 
Wofl, moot worden bereden (Dho), zo ook 
Is ct pecrd al andcr de man bereden? 
(flu), ccv man over ctpccrd tillen iemand 
die zich wat verbeeldt extra prijzen, zodat 
hij zich nog meer voelt, eigenlijk: om met 
zo iemand do gek to steken (Dhau, Nbk), 
Hein man macken eon kopjo kleiner maken 
(vo): Duutslaand is in 1918 Vain man 
maekt (vo), ook: geheel nuttigen (Nbk, 
Spa): ccv panne mit snot klein man 
macken geheel nuttigen (Nbk), Die taarte 
zuwwc oven Vein man maken geheel 
opeten (Spa), D'r is glen man overboard or 
is dan wel iets vervelends gebeurd, maar 
echt erg is hot niet (aig., Nw), MY is de 
man wear hij is z'n tegenslag, z'n inzinking 
to boven, ook: hij doet weer volop moe, is 
weer geheel in beeld nadat ze hem eon 
poos niet zagen zitten, nadat ze eon 
negatief beeld van hem hadden (Ld, Nbk), 
HiY is bielemaol dc man wodden hij heeft 
aanzien verworven (Ma), Daor zullen ze 
wel ccv man van je macken! daar zul Jo 
wel gehard worden (met name inzake 
militaire dienst) (Nbk), (bij vergelijking:) 
naekcnde mannen gesohildo eiken stokken 
met de dikte van eon duim (die men als 
brandstof met mocht nemen voor eigen 
gebruik) (n: Ot): qo et zcttcrstee stan de 
ieksscbcllcr in ccv ondiepc kocle, mit dc 
knijen op ten takkebos of no con bos 
naekcnde mannen vow- et blok en hij 
warkte mit con klopbaemer (n: Or), (als 
aanspreekvorm, soms ook wel tegen 
vrouwen of tegen mannen en vrouwen:) 
Man, hoe kuj'me dat tack andoen (Ld), As 
't wat wil? Net man! (b), Och man, loop 
vaor do pompe (Ld), Now, man, ie moe'n 
et weten (b), Hi7  stan me daar tack te 
koren, man! (Spa), Man och man, daar 
kwammcn ze an, de bruun verbraande so!-
daatcn op hew-  dacverende tanks (vo), 't 
Leven lcgde him ccii kruus op, mar bij 
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dreug or as eon man (b) 3. jongetje, vooral 
in kicinc man en als verki.: mannegien, 
vgl. 0th, watis 'tnogmaz- eenmannegicn 
(Bu, Nbk) 4. echtgenoot 1k bob con goeie 
man troffcn eon goeie echtgenoot gekregen 
(Sz), Mien Jongste doebter gaot do acre 
macnd ok de lange bure in, dan bob ik alle 
kiendor an do man (Op), an do man raekon 
eon echtgenoot krijgen (Nbk, Np): Hoe zol 
't kominen, zol ze toth nog an do man 
racken op bow- oolde c/ag? (Nbk), an de 
man kommon Id. (Np), Man on vrouw bin 
lone (spor.) 5. iemand die tot een 
legereenheid, eon bemanning, een partij in 
eon sportwedstrijd, een geveeht e.d. be-
hoort Mit vörkcn en zonden, wel dik 
duzcnd man d.i. aan gewapende Stelling-
wervers die optrokken naar her bissohop-
pelijk slot te Vollenhove (v), mit man en 
moos met man en muis: Ft schn is mit 
man en moos vorgaon (Nbk, Np), Etgaot 
man tegen man zeer intensief veehtend 
waarbij men persoonlijk tegenover één of 
meer vijanden staat (Nbk, Np), HiJ staot 
Zion mannegien wel hij kan zn mannetj e 
wel staan, is tegen moeilijkheden, moei-
lijke tegenstanders wel opgewassen (alg.), 
ook: Histaot zion man wel id. (El), op 'c 
man speulen op de man spelen (spor.), Jo 
man degene tegen wie men persoonlijk 
speelt, bijv. in eon korfbalwedstrijd (Nbk), 
vg!. Jo inoo'n good em je man daonken! 
d.i. zorg dat je tegenspeler niet in een vrije 
positie komt zodat hij kan schieten (Nbk) 
6 in mit man on niacbt met nieerdere of 
zeer veel betrokkenen en op krachtige 
wijze: Mit man en macbtperbeerdcn ze do 
waogen weer uut do sleet to kriogen (Nbk), 
Mir man en macht bin ze mit die dikke 
boom an 't ommokappcn (Spa, Db), mit 
than on macbt d'r op los (M), Ze gongon 
d'i-  mit man on macbt benno (Nbk) * Eon 

an eon man, eon woord eon woord men 
oet nakomen wat men heeft beloofd, op 
et eenmaal gegeven woord moet men 
unnen vertrouwen (verspr.), ook wel Eon 
an eon man, eon pcerd eon peord id. (Bu, 

z), Do man is et bould, do vrouw do 
ok/co do man is do bass (ni.: hot hoofd 
aait immers op do nek) (Bdie, Pe-Dbl), 
on lick man is eon rick man wie geen 

chulden hoeft, moot daar zeer tevroden 
Tee zijn (Nbk, Np, Obk, Ow, bo: Nw), 

Lick man is rick man (Nbk), (in de tweede 
naamval:) Mans haand bovende man is do 
baas (en niet de vrouw) (Bdie, Pe-Obi), 
Woes eon man en kom es an je moot 
beslist eons bij me langskomen (Diz), 
Kleron macken do man (Bdie, Dfo, Nbk), 
Hoe klcinder do man, bee groter do Jan nI. 
het geslachtsdeel (Nw), vandaar ook 14/at 
niet an do man zat, zat an do Jan (Sz) en 
Zit ot met andeman, dan zitet wel ande 
Jan (Obk), As de draank is in do man/Is de 
wiesbiod in do kRnn' (verspr.), 't Is gien 
man die niot rokon kan eon man hoort te 
kunnen roken (Pe-Dbl), (raadsel:) D'rleup 
con mannegien over do dick/Zion ogios 
gongon van kiekerdekiek/Zien baortics 
gongon van kxoldedekrol/Ic kim It niet 
raoden al woj' ok del antwoord: eon 
mannelijk schaap (Np) 
-man - -man: laatste deel van samen-
stellingen als kraantoman, gruwitoman en 
portj)than; ze zijn in dit woordenboek niet 
alle opgesomd 
management (spor.) - management 
managementteam (spor.) - management-
team 
manager (verspr.) - manager 
managerziekte (spor.) - managerziekte 
mand z. maando 
mandag (Op) - mandag 
mandaot (Ow, Ste) et [man'do:at (Ste), 
ook 'mand... (Ow)) 1. volmacht, volledige 
zeggensehap 1k bob daor vrij mandaot 
over daar mag ik zelf over beslissen (Ste), 
Die notaris bet vrij mandaot over dat hole 
husien (Ste), mandaot govon bijv. om  op 
een boeldag voor een ander to kopen die 
zich niet zo zeker voelt (Ow), mandaot 
bebben bijv. om  voor een ander jets te 
regelen, te kopen (Ow): Hij her mandaot 
vow- die aanderc man (Ow) 
mande z. maande 
mandeel (Nw) et; mandelen f'mandt:l} 1. 
aandeel in eon gemeenschappelijk bezit Zo 
hadden vroeger do laandroie of do ledder 
mandoli; gong d'i-  ione vet, dan mos dat 
mandoel d'r wit (Nw) 
mandegoed z. maandegoed 
mandekking (El, Nbk) - mandekking 
mandelig z. mandielig 
mand emaker z. maandemaeker 
manderijn [mando'rjn] - mandarijn (bep. 
citrusvrticht; ook: Chinese ambtenaar) 
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wandiclig (Db, Dfo, El, Nbk, Ow, p. b: 
lm) Ook mandelig (verspr. WS, Dfo, Ow) 
bn. [man'di:laxf...th:bx} 1. mandelig, in 
gemeenschappelijk bezit Ze bin mandie/ig 
hebben het bedrijf in gemeenschappelijk 
bezit (vooral gezegd inzake een boerderij 
(El), vandaar ten mandelig bedrief(Bdie) 
en Do p!actsc van N is nog mandelig or 
zijn meerdere eigenaren (Ste), Dat stok 
laand is mot bolomaol zion elgendom, bi5 
hat et mandelik  mit eon paer breurs (Ste, 
Op), eon mande/ig stok Iaand nt. in bezit 
van versehillende erfgenamen (Pe-Dbl, 
Db), As d'r dan a] goon end van dood 
gongen, dan was do strop temeenson 
man Selig (b), Ze hack/en vroeger do 
laandrolle of do ledder mandelig; gong d'r 
ione vot, dan mos dat mandeel d'r out ni 
wanneer zo iemand verhuisde (Nw), Die 
mi5rncsiene hadden we man dth (Np) 
mandoline do; -s, -n [mando(:)'Iino] 1. 
mandoline 
mandolineorktst [.1...] - mandoline-or-
kest 
mandolinespeulcr - mandolinespeler 
mane z. niaone 
manege Oak menege [ma'nv.zj/m3'n...I - 
manege 
manegehoolder Oak menegehoolder 

- nianegehouder 
manen Z. maonen II 
maneuvel Z. meneuvel 
maneutre z. meneiivel 
mangaan (spar.) {maifg:n, mãxã:nJ - 
mangaan 
mangat (Op) - mangat (van een stoont-
ketel) 
niangel (Bdie, Bu, Db, Ld, Nbk, Np, Nt, 
Nw, Obk, Ow, Ste, fp) de; -s; -tien 
['niaq(g)fl I. niangetwartel: bep. soort 
voederbiet (Bdie, Bu, Ld, Np, Nt, Nw, Ow, 
Ste) Wat moot d'r in? [ni. am to veT-
bouwen] Mange!s? (Ste), Die hot mangels 
verbouwd (Nw), We bin in de mangels 
(Np) 2. mange!: soort wringer, oak wel 
bep. waskuip met zwengei (Bdie, Bu, Db, 
Np, Nw, Obk, Ste) Do mango! daor wodde 
de was dour hae/d (Np, Ste, Nw), Do 
mange] was eon wastobbe wit eon twingel, 
daor to vroeger mit wusken (Obk), Do 
/aekens haelde it dear do mange! (Nw, 
Bu), Vroeger hadden ze in do herenhazen 
ccii meisie appat year de mangolkainer; 

wij stricken tegenwoordig bet wasgoed, 
mar doe gingen de /akens dear do mange] 
(Sz) 3. in in de mange! nemen kiem lapen, 
vastpakken zodat men kiem zit (Nbk), oak: 
in de maling nemen (Ow), dear c/c mange] 
baelen in de maling nemen (Ow), Th 
wodde in de mange! neanien klein gelopen 
(met name bij voetballen) (Nw) 4. (mv) 
amandelen (Nbk, Np, Ste) 1k had last van 
do mangels (Np), Do mangels moe'n knipt 
wooden (Ste) S. bep. boom: amandel (f) 
mangelakker (Ld) de; -s; -tien ['rn ... ] I. 
akker met mangelwortels 
mangelbak (01-NI) de; -ken ['rn ... ] 1. bak 
waarin de mangeiwartels werden gesneden 
mangelbult z. mange/butte 
mairgelbulte (verspr.) Oak man gethult 
(spar.) de; -n; ...bultien ['rn.] 1. hoop 
ingekuilde mangeiwortels 
mangeten (Bdie, Bu, Dfo, El, Ld, Nbk, 
Nw, 01-NI, Ow, Pe-DbI, Ste, b) zw. ww.; 
overg. (bet. 1, 2), ook onpers. (bet. 3); 
mangelde, hot mangeld ['maij(g)i 1. 
(overg.; inzake wasgoed) met een niangel 
gladmaken (Dfo, El, Ld, Nw, 01-NI, Ste) 
Do was wodde vroegor mangold in do 
mange/kaomor (Dfo, Ste, El) 2. (overg.) 
iemand met het !ichaam Men lopen, 
iemand stevig, hardhandig aanpakken, 
stevig knijpen (Bdie, Bu, Nbk, Nw, 
Pe-Dbl), oak fig.: in financi€le zin to 
pakken nemen, uitpersen (01-Ni, Ow) Ze 
bebben n year eon bult geld wat an et gat 
smeerd, to bebben 'in mangeld ..! (Ow); 
oak: ongeoorloofd hard op de man spelen: 
vooral bij voetbal (Nbk), vgl. Ze hebben 
M dan toch mangeld, jong! (Nbk), verder 
in MY woddo mangeld hardhandig door 
twee personen vastgeklemd (tussen hen in) 
(Nw), verder in Ze he/then 'in d'r tusson 
mangeld van beide kanten aangepakt 
(doorgaans fig.) (Bu) 3. (onpers.) een 
beetje onnozel, malende zijn (b) Et man-
go/t him (b) 
mangeihutte (ZW, elders spar.) do; -n 
['in...] 1. deels in de grand gemaakte hut 
am mange!wotte!s in to bewaren (van 
zaden opgezet, met eon dak van stro on 
aan éón kant een Iaag deurtje) 
mangelkaemer (verspr.) Oak mange!-
kamer (Sz) - mangelkatner Vroeger had-
den to in do herenh attn ten incision appat 
year do mangelkarner; wi stricken tegen- 



mangelkamer - mankement 

woordig et wasgoed, mar doe gingen c/c 
la/cons dew-  de mangel (Obk, Sz), con 
mangclka em or veto- et ofwarken van de 
was (Obk), Dc lacken en slopen wo'n in c/c 
mangelkacmer mangcld (Dfo, El), N. ston 
de hole middag in c/c mangclka em or (Wol) 
mangelkamer z. mangefkacmer 
mangelkliere (Dfo) de; -n; ...kliertien 
['rn ... ] 1. arnandel: bep. amandelvormige 
klier Dat kicnd bet last van c/c 
mangelklieren (Dfo) 
mangelknippen (Bu) onbep. w. ['m...J 1. 
knippen van de amandelen Die moetbenne 
te mangelknijopcn (Bu) 
mangelkoele (Op, Ste) do; -n [rn...] 1. 
kuil waarin do mange/wotte/swerden ingo-
kuild Ze kwarnmen eerst in c/c mangel-
koele mar et wodde cen ba/to; eerpels kim 
op doze/dc wieze in c/c koele (Ste) 
mangelkorf (Sz) do; ...korvon ['m ... ] 1. 
korf voor hot vervoer van mangclwottels 
mangelmennen (Ld) onbep. w. [rn ... ] 1. 
met paard en wagon de geoogste mangel-
wottels van hot land halen 
mangelmeule (Bdie) do; -n; ...moultion 
['rn ... ] 1. molen waarmee voederbieten 
(mangels) in plakken worden gesnoden 
mangelmoes z. mingelmocs 
mangelplaante Ook mangelwottelplaante 
(Wol), mangelpiante (Spa) do; -n; 
...plaantien ['m...] 1. mangoiwortol (als 
plant) 
mangeiplante z. mangelplaante 
mangelrooien (Ld) onbep. w. ['m...] 1. 
oogsten van mange/wottels op hot land 
mangeisnieder (Sz) do; -s ['m ... J 1. molen 
met behuip waarvan voederbieton (mangel-
wottels) in plakken wordon gesneden 
mangelvoeren (Ld) onbep. w. ['m...] 1. 
voedoron met rnangelwortols 
mangeiwieden (Ld) onbep. w. ['m ...J 1. 
wiedon van eon akker met mangelwottels 
mangeiwottel (verspr.) - mangelwortol, nl. 
voedorbiet (spor. ook wel voor eon bep. 
soort vooderbiot (Bdie, Obk), met name 
cen lang soort voedorbiet (Obk)) D'r staot 
eon mooi veld mangelwottels (Wol), We 
verbouwden a/tied eon bander mangel-
wottels (Diz) 
mangelwottelplaante z. mangelplaante 
mangelzaod (Op, Ste) et ['rn ... ] 1. zaad 
van de mangelwortel 
mangs (Bu, Obk) bw. [rnaijs] 1. soms Dat 

doct,bij mangs wcl (Bu) 
manhaftig (verspr.) bn., bw.; - or, - st [man 
'hafthx] 1. manhaftig: klookrnoedig, zeer 
flunk en vastberaden Dear manhaftig op-
treden van c/c braandwcer is oons huus 
nog veto- c/c vlammen red (Db), Ze bebbcn 
hear manhaftig gec/reugen (Wol), Thj bet 
'in nogal manhaftig holen (El), Woes es 
manbaftig! (Nt), can manbafbge redding 
(Bdie), Hi5/cwam c/'rmarthaftigmit year 
locbt(Ma) 2. zich overdrevon flunk voor-
doend (Ste) 
maniak (spor.) [mani'jak] - maniak 
manier(e) z. meniere 
manifest (1) [manifest] - manifest (van 
eon politieko partij onz.) 
manifestaosie z. manncfestaosie 
manifesteren z. mannefesteren 
manipulaosie (spor.) [manipy'lo:osi] - 
manipulatie: beinvlooding 
manipuleren (spor) [manipy'lt:9r4] - ma-
nipuleren (fig.: van porsonen) 
manjaor (spor.) - manjaar 
mank z. maankl 
mankeer z. mekcring 
mankelement z. mankement 
mankeliek I (Diz, El, Nt, Obk, s: oost) 
Ook mankoliek (Nt, 01-Ni, Op, Pe-Dbl) 
bn.; -er, -st [rnaijka'lik/maijkoa)'lik] 1. 
rnolancholiek Van c/at tricstc weer zoj' 
man/ce/ic/c wodden (Obk), Aj' hioem en 
dregen bin ie ja lange met man/ce/ic/c (s: 
oost.), Die man is c/c leste tied slim 
manlcolick (01-NI, Op), Hij is aorij 
mankeliek (Diz) 
mankeliek II (Dhau, El, Obk) bn. 
[rnal)kolik] 1. menselijk en dus niet ongo-
woon zodat men zich zou moeton scharnen, 
in de verb. * Eon betien brick is mankeliek 
(Dhau, El, Obk), gozegd bijv. wanneer eon 
muur oen beetje uit hot lood hangt (Obk) 
of wanneer men zich niot zo lekker voelt 
(El) 
mankelment z. mankement 
mankement Ook mankelement (Ow), 
mankelinent (Db), mankeretnent (Nw), 
inaankement (spor.) et; -on; -ion [rnako 
'mcntl ... kjo'mcnt, ...kal..i ... kra .... ... 
/rnä:i] ... ] I. lichaamsgebrok Meensken die 
eon man/cement an c/c voeten bebben, 
laotcn hear soms sob oenen anmeten (Obk), 
Die hcuicelt c/'r aorig over, c/ic hot grit 
man/cement an zien bienen (Ow, Obk), I/c 
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manken - manludekracht 

heb mac/cement an mien baacd (Diz), De 
verkoper van vee boetI niet in to staon 
veur ccxi ziefither mac/cement (Op), MY lid 
nogal wat vec an/cachE, on now kommen de 
man/cern en ten (Ow), Dat peerdhadzovcule 
man/cern cxi 4  dat et was biefemaole van de 
piles (Obk) 2. gebrek, hinderlijke onvol-
komenheid aan ten apparaat ccii manke-
incat an de ficts bebben (Nw) 
inanken z. maank 
mankennig (verspr.) ['mftl3kenox} - cen-
kennig: van dieren die slechts één persoon 
willen gehoorzamen Die icne koe zat 
Beppe nao, die was wat maizkenn4' (Nbk), 
Etpeerd is mankennig, zinrng (Np) 
inankerel (verspr.) Oak muansherel (ZW, 
Dho, Diz, Ld, Ma, Nt, Nw, Ow, Va), 
manskerel (Diz, Pe-Dbl) ['mai ... /'mä:s..., 
oak wel ..'k... (Diz, Nw, Op)/'mans..., ook 
wet ...'k...] 1. manspersoon, vooral: flinke, 
brat man Daor komt can grate maa.nskerol 
or pardon dae/c; wic kan dat now wezen? 
(Ye), In al zien wark was 't ccxi man/care! 
(Np), flat is ten hide man/corel, die tan 
dat wel ti/len (Obk), J. is Each flog eon 
11kw man/corel woddon (Db), De vrouw 
van N is stark en bandig, ze mae/ct in 't 
war/c con mackerel teat is in het work 
evenveel waard als eon man (Op), Dat 
vrommes is ccxi mankerel geiek (Db, El, 
Ma, Obk), Dour hear force veurkommen on 
gedrag lie/ct N. wel ten halve mankercl 
(Db), Et is net ten mankerel ze is nogal 
groat on sterk (Dhau, Diz, Obk, Nw), evt. 
oak: ze heeft ten zware stem gelijk ten 
man (Bu) 2. grate on sterke vrouw (ni. 
gelijk een man) (Obk, Ow, Wol) Ben 
man/corel is ccxi grate vrouw, ten maans-
kcrel eon force man (Ow), Jan lien van N 
was ccii mackerel (Wol) 
mankerclswark (Dfo) et ['mar3kL:çjsw...} 
1. zwaar werk, work (ala) voor can man 
Dat is zak zwaar wart, dat is mackerels-. 
war/c! (Dfo) 
mankerement Z. man/cement 
mankeren z. mekerni 
mankerig (Nw) In.; -er, -at [maifkrax] 
1. ziek zijnd 1k bin mankerig, it bin niet al 
to good (Nw) 
mankering z. mekering 
niankoliek z. mankeliek 
inankrackt ['marjlcraxt] - mankracht 
(menselijke kracht) 

manL - alkorting van manna/i/c 
manlik z. macnelik 
mantikbied z, macnell/clued 
manlu z. macladen 
manludeaehtig (Nbk) Oak malludeachtig 
(Nbk) bn., bw.; .-er; -st ['màlydaxbx 
/'malyda ... l  1. (van ten vrouw) manachtig, 
met mannelijke karaktertrekken en/of ui-
terlijk Ze kan warken as ccii keref, ze is 
wat manludeacbtig (Nbk) 
ntanludebaank (Dfo) de; -en ['mãlydo 
bä:ijk} 1. elk der banken in ten kerk die 
bestemd zijn veer cit mannen, mamrnenbank 
manludeheweging (I) Oak ,nannebewe-
ging (1) de ['mälyth ... /'mana ... ] 1. man-
nenbeweging 
manludeblad (I) ['m...] - mannenbiad 
manludebroek (Nbk, Obk) ['m...] - heron-
brook 
manhzdeinancipaosie (1) - mannen-
eniancipatie 
manludetiets (Die, Nbk, Np) ['m...} - 
herenfiets Ben man/ado/Jets bet ccxi stange 
(Np) 
nianludegek (Diz, Nbk, Ste) Oak 
mannegek (Ld) de; -ken ['m5lyd3gsk 
/'mana..] 1. manzieke vrouw 'tis ccii grate 
man!udegek (Nbk) 
manludehaand (Nbk) Ook mannel,aand 
(Nbk) ['m...} 1. mannenhand 
nianludehemd (Db, Nbk, Op) Oak snanne-
hemd (Db) ['m...] - herenhemd 
inanludehoed (Nbk) Oak mannehoed(Ste) 
de; -en; ...hoetien ['in...] t. heed van het 
soort dat door mannen wordt gedragen 
manhidekaante (Ow) de ['m...] 1. kant 
waar cit mannen zaten, waar hat manvolk 
zat Mit ni7jaor, as d'r aovendpraoters 
weren, mossen do manlike gaastcn an de 
manludekaante van de kiomkacbel waach - 
ten tot et nijjaorsslo/ckien hour anrckt 
wodde, ze konnen et dan even op do vaen-
storbaank year et glas daelezetten (Ow) 
manludekieren (Nbk) Oak manlukieren 
(Nbk, bo: Nw), manneklenn (Nbk) ['in...] 
- mannenkleren 
nianludekost (Nbk, Ow) cia ['m5lydok3st] 
1. voedsel vooral voor mannen, vooral 
gezegd van niet bep. licht verteerbaar 
voedsel Dat zwaore etcim van bruce bonen, 
veal spekvet en zo was nzanludckos4 mar 
vrouwluden lasten or a/c we!! (Ow) 
man!udekracht (Nbk) Oak mannekracht 
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manludemaotschoppi'jc - mannegien 

(Nbk) ['rn ... ] - mannenkracht 
manludemaotsclioppi'je (1) Ook manne-
maotschoppi'je (1) [rn ... ; z. -ije] - man-
nenmaatschappij 
manluden (Db, El, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ste, Wol, b, bo: Bu, Nw) Ook manlu 
(Bdie, Dfo, Ld, Nbk, b, p, k: Ste), maan-
luden (01-NI, Op), mallu (Nbk), malluden 
(Ld, Nbk) my. ['maly(d;)/'ma ... ..rnaly/ ... ] 
1. manlui, de mannen, het manvolk, in het 
bijzonder: de boer met zijn zoon(s) en/of 
de knecht(en) Mazijuden badden can on-
derbuisien an (Np), Roep de manluden 
even, we moe'n koffledrinken (Nw, Ste), 
Wil ie do manJuden even om thee roepen 
(Nbk) 
manludeofdieling (Nbk) Ook nzanneof-
die/big (Nbk) [rn ... ] - mannenafdeling 
nianludepraot (Nbk) Oak mannepract 
(Dhau) et ['rn ... ] 1. gepraat van mannen, de 
typisehe wijze waarop mannen informed 
praten (buy, over vrouwen) Dat is ecbt 
mannepraot, hew (Dhau) 
manluderol(Ie) (Nbk) Oak mannerol(le) 
(Nbk) - mannenral 
manludesehoc (Nbk, Np) ['m...] - heren-
schoen 
manludeschone (Np) bn.; pred. [rnãlyth 
tskô: 5n, oak 'm...] 1. niet zo schoon, niet 
za proper 
manludesport (Nbk) Oak mannesport 
(Bdie, Nbk) [rn ... ] 1. sport speciaal voor 
mannen 
manludestemme (Nbk) Oak mannestemme 
(Nbk) ['mâlydo ... ..mano ... ] - mannenstern 
manludevicis (Nbk, Ow) ['rnalydoflejs] - 
mannenvlees, vaornamelijk in de verb. D'r 
zit glen ivanludevleis an zij heeft kennelijk 
geen behoefte aan een relatie met een man 
(Nbk, Ow) 
manludevolk (El, Ma, Obk, Op, Ste) - 
manvalk, de mannen, vooral: de baer met 
zijn zoan(s) en/of de knecht(en), z. oak 
man yolk, vgl. 1k zal even at manludevolk 
roepen (El, Ma), Et manludevolk is op at 
laand(Ste) 
manludcwark (Nbk) Oak malludejvark 
(Nbk), inannewark (Nt, Wol) ['rnâlydQ... 
/'malyth ... ..mano ... ] - kerelswerk, man-
nenwerk Ze spit zels de tuun we] omme, 
mar at is aenlik majludewark (Nbk) 
manludewercid (I) Oak mannewereid (1) 
['rn...] - mannenwereld 

manludezael (spar.) Oak mannezaei 
(spar.) - mannenzaal 
manludeziek z. manziek 
manlukicren z. manludekieren 
manmachtig (Bdie, 01-NI, Pe-Dbl) bn.; 
-er, -st [mâ'maxtx] 1. (van persanen) 
talrijk Ze waeren nogalmanmacbtig(Bdie, 
Fe- Dbl) 
manmoedig (Nt) [rnA'mudax] - manrnoe-
dig, manhaftig 
mannebeweging z. manludebeweging 
mannefakturen [manofak'ty:açi] - manu-
fakturen (vaartbrengselen van weverij) In 
de masse zatten vaeke mannefakturen en 
zo; k/dna venters uut Noordwoo/dc hadden 
vaeke eon bakkien op 'a rogge, die 
noem den we bakkieslopers of bakkies-
mannen (Op), ondor de mannefakturen 
naar bed, in bed (Db, Dha, Ma, Pe-DbI) 
mannefakturewinkcl (Obk) [manofak 
'ty:oro ... ] - klerenzaak 
mannefakturier [manfakty(:o)'ri:or] - 
rnanufakturier Do mannefaicturiers bruuk-
ten vroeger do maotstok bi5 at ofm attn 
(Wol) 
manncfcstaosic (spar.) Oak manifestaosie 
(spar.) [manofa'sto:asilmani ... ] - mani-
festatie: grate bijeenkamst of publieke 
gebeurtenis anderszins 
mannefestcren (spar.) Oak manifesteren 
(spar.) [manfa'stt:orv/ ... ] - manifesteren 
(zich vertanen, openbaren) 
mannegek z. manludegek 
mannegien et; mannegies ['manoxin] 1. 
jangetje, kleine manspersaan (oak als 
aanspreekvarm), oak: manspersaan op 
grate afstand gezien Et bin ok nog mar 
van die mannegies, en now moe'n ze zels 
3/ op 'a fiets naor 't zwembad! (Nbk), Jo 
konnen nog krek eon peer mannegies 
onderscheiden in do veerte (Nbk), at 
mannegien van do maone (Nbk, Ow) 2. 
(met bep. gevaelslading) manspersaon 
Daor be'k we] een mannegien vow een 
geschikte, handige rnanspersaan, vakman 
die de kius kan kiaren (Nbk), (ironisch-
dreigend:) Now mannegien, dan zo'k mar 
war oppassen (b), zien mannegien staon 
kordaat weten op te treden, niet over zich 
been laten lapen (aig.): Die staot zien 
mannegien we] (Obk, Wol, Nw), Weetfe 
mannegien to staon, as at gaot om ooldc 
recbtcn! (ba), ff15 zal zien mannegien 
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mannegies- - mannie 

(nag) we] (cell toot) vienen hij is nu steeds 
haantje de voorste, maar hij komt flog wel 
can keer iemand tegen die nog starker, 
gewiekster, meet gebekt enz. is (Nbk, Ow), 
zo ook HJJ komt zien ma.nnegicn nag we) 
as tegen id. (Nbk) 3. mannelijk exempIaar 
(irizake dieren, planten) Wat rear voegel 
ut c/apr? Een ante? Eon niannegion of can 
widen? (Nbk) 4. penis van can jongetje 
(Die) As jongies vrocger pissen mossen, 
see do morn we): 'Ecrst at maim egion 
apsuken!' (Dfo) S. dat onderdeel van hap. 
verbindingen dat in het andere deel wordt 
gestoken, vooral: mannetjeskoppeling van 
can hydraulisehe aansluiting (Bu, 01-Ni) 
An c/c trekker zitten den mannegien an can 
wit/Yen - mit euh'edrok (Bu) 5. makelaar 
als onderdeel van an uilebord, z. rnaicclaar 
(Obk) 
niannegies- ['manoxis] - mannetjes-, in 
sainensteilingen als mannegicshon4 man-
negiesdier, it zijn in dit woordenboek niet 
alit opgesomd 
mannegiesbi'je (Diz) ['manexizbej] - dat 
mannegiesdier (Nt) et; -en; -tien ['in...] 1. 
mannelijk diet 
mannegieseend z. mannogiesente 
mannegiesen te (Obk) Ook mannegieseend 
(Die) ['in...] - mannetjeseend 
mannegiesgaauze (Dfo) de; -it; ...gaansien 
['in...] 1. gent 
mannegieshennep (Dfo) ['in...] - man-
netj eshennep 
mannegieshond (verspr.) - mannetjeshond, 
rekel 
mannegieslcnien (Nbk) ['in...] - man-
netjeskonijn, rammeiaar 
mannegiesmaute (Obk, Sz) de ['manexis- 
mo:eto] I. (van het eten) can portie, hoe-
veeiheid eten of drinken, vooral: can niet 
te grote hoeveelheid Doe mar manne-
giesniaote (Sz), Hi3i dronk can barrel mit 
manncgiesnnaote (Obk) 
mannegiesputter de; -s ['in...] 1. man die 
flunk an sterk is, die zich behoorlijk kan 
weren, die zich altijd goad weet te redden 
Th3 tan 'iii goad redden mit at wart, at is 
can mannegiesputter (Nw) 2. heel klein 
mannetje, liliputter (Spa) 
mannegiessehaop (Nbk, Np) et; -en ['in...] 
1. mannelijk sohaap 
mannehaand z. manludehaand 
ntannehemd z. manludehemd 

mannehoed z. manludehoed 
mannekieren z. man!udekicren 
mannekoor (}4bk) Ookmannenkoop (Nbk) 
['maneko:r/'mav: ... ] 1. mannenkoor 
,nannekracht z. manludckratht 
niannelik (verspr.) Ook nwniik (verspr.) 
bit.; -or, - st ['manolok, 'manik/'manlok, 
'mãlok] 1. van het mannelijk geslacht, man 
zijnd Op die kiadde moej' invulIen aj' 
mannelik of vrouwelik bunnen (Nbk) 2. 
(van planten) met meelciraden an zonder 
stampers can manlike p/sante (Dfo) 3. 
behorend tot can woordklasse die volgens 
de taalkundige aanduiding niet als 
vrouwelijk of onzijdig geldt (1) 4. in 
mannelik riem staand rijm (1) 5. cigen aan 
de man, kenmerkend voor de man, vandaar 
ook: greet, fors eon manlik type (01-NI), 
17 kim Zion dat hij voider wodt, hij krigt 
al can mannelik veurkommen (01-Ni, Db), 
Die joage dot a) mannelik an rear zion 
lee/tied (Obk), Th3  is mannelik rear Zion 
jaoren (Np), can man/i/c kaif greet, fors 
(Dhau) 6. funk, manhaftig (Bdie, Pe-Dbl) 
Gedreeg Jo mannelik, woes klookmoedig 
(Bdie, Pe-Dbl) 
mannelikbied (verspr.) Ook inanlikhied 
(verspr.) Veer -held z. -hied - marine-
lijkheid 
mannemaotschoppi'jc z. manludemaot-
schoppijc 
inannenaeme de; -n ['mane...] 1. naam 
van can man 
mannenkoor z. marine/coot 
manncofdieling z. manludeofdieling 
mannepraot z. man/udoprsot 
mannequin - mannequin (vrouwelijk mo-
del) 
mannero((Ie) z. man/ac/eraf 
mannesport z. maniudesport 
mannestemme z. maniudostemme 
mannctaal z. mannctael 
mannetael (Nbk, Obk) Ook mannetoal 
(Woi) ['rnanetc:IJ..,ta:l] - mannetaal, vooral 
in Dat is mannetae/ kraohtige, flinke taal 
(Wol, Obk) 
mannewark z. maniudewart 
mannewereld z. maniac/c wereid 
mannezael z. maniudezael 
mannie I (spot.) - mannie Zc stan mar to 
sjerpslikken, rnarmannie wol ot nict kopen 
(Nbk), 'Mannie' is d'r we/goad rear, want 
ze wi//en vanzels ok gien boor of 
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mannie - maode 

zackenman trouwen, nee, 't moot can beer 
wezen (..) (b) 
mannie II (Nw) bn. ['manh}, in mannic in 
de top een beetje gek, niet geed wijs, 
gezegd bijv. wanneer men, om aan to 
geven de ander gek to vinden, met de 
vinger naar z'n voorhoofd wees 
mannig (Nbk) bn.; -or, -st ['manax] 1. 
(van een man) op parmantige, eigenwijze 
manier fUnk, stoer Walls hij loch mannig  
(Nbk), War dot hlj loch mannig (Nbk) 
mans Z. niaans 
manschappen z. maanscboppon 
manshoge z. ma.ansbogo 
manshoogte z. maansboogte 
mansjet(te) z mesfette 
mansjet(te)kneupe Z. mosjotteknope 
mansjet(tc)knope Z. mesjotteknopo 
manskerel z. mankerel 
manspersoon z. maanspersoon 
mantel z. maantel 
mantelbuse z. maantelbuse 
mantelgespe z. maante!gaaspc 
mantelkachel z. inaantelkacbci 
mantelpak z. maante/pak 
mantelpiate Z. inaantelplaetc 
mantouxtest (1) - mantouxtest 
manure (Db, Op) - manuur 
manussien-van-alles (Dfo, Ow) et [m:na 
stfrnaiQs] - manusje-van-ailes Do vrouw 
bulp op et bodrief vaeke mit as man ussien-
van-a/los on duvelstoejaeger (Ow) 
rnanvaaste (Bdie, Np, Ow, Pe-Dbl) bn. 
[maf...; aks. wisseit] 1. (vooral met betrek- 
king tot honden:) zodanig van karakter dat 
degene die gepakt is, niet ontkomt (Np, 
Ow) Die bond is nianvaasto (Np, Ow) 2. 
iemand die zich aan z'n woord houdt, 
iemand op wie men aan kan (Bdie, 
Pe-Dbl) 
manvolk (verspr.) - manvolk, de mannen, 
in het bijzonder: de beer en zijn zoons 
en/of de knechten (z. ook manludevo//<) 
Dat ze vrouwluden trek !icke voule reeb-
ten geven wlJJen as 'tman volt, nowja, war 
zuf' daor veule van zoggen (b), It Was 
zneerst manvolk in do kroeg (Np), I/t zal 
even et manvolk roepen (El, Ma), Et 
manvolk koint aanst in huus to koffie-
drinken (Ld) 
manwief (Bdie, Nbk, Nw, Op, Ow, Ste) 
Ook manwuuf (01-Ni) et; ...wieven; - len 
['màwif/ ... wyf] 1. vrouw die als enigszins 

mannelijk wordt ervaren 2. vrouwachtige 
man, keukenpiet (Ste) 
manwunf z. man wief 
manziek (verspr.) Ook manludeziek (Obk) 
['rnâsik/'m ... ] - manziek N. bet et wel 
aorig to pa/c/con, ze is mar reor manziek 
(Db), Dat wuuf is zo manziek, as ze eon 
brook zict llgt ze a! (Sz) 
maod (Bu, Man, Ld, Ma, Obk, Ow; elders 
my.) Ook maode (Ste) de; -en; maotien 
[m3:ot/'mo:odo] 1. (vaak my.) made, hooi-
land (ook voorkomend als voornaamste lid 
in veidnamen) De maoden laggen tegen do 
Kuunder on do Londe an (Obk), It bin 
naor do maoden (El), Hij trot bier alit 
jaorcn benno om do maoden to niljcn van 
con boor uut do Westboeke U), mit cssen 
en mit maodon (b), N. zion maod (Bu), In 
do maod gruuide gaegel (Db, Ld), Ze bin 
in do maod an It huffen (Ma, Ow), We 
hebben pinkon in do maoden ]open (Diz), 
H.ibptok nog landin do maoden een stuk 
land/in het gebied met hooilanden (Spa), 
zo obk In do maoden bewwc ok nog /aand 
Jjggen (Nw), Aachtcr in do maoden bi 
oons is in do ooriog eon bom 
dae/ekonimen (El), A achIer Ool/aemor 
liqgcn do oolde maoden (01-NI), 'I huf 
uut do maodcn (Ma), ...van do maoden 
(Bu), Mit ?ni)grösgongon dokoonon naor 
do maoden (El), Do weg 'Mczriomaoden' 
gong naor do vroogere maoden an do 
Lende (Op), Op 't oost van Berkoop baj' 
eon 'Feppen,aod' (Obk) 
maode (Db, Dfo, Man, Diz, Ld, Nt, Nw, 
Obk, Op, Ow) Ook made (WH, Bu, Man, 
Dho, El, Ld, Ma, Obk, Op, Wol, p), macde 
(ZW, Dho, Nw), ,naenen (my.: Bdie, Bu, 
Nw, hi), maaien (my.: Nt, 01-NI, Wol), 
maien (my.: Wol) de; -n; maedegien (Nw) 

(0I-N1)/majr] 1. (z. ook malts) made, 
larve van de aasvlieg; ook wel: lane in 
tuingrond (Wol) In or losto stokkien 
schinko van et vcunjaor zat al eon maode 
(Op), As do maedon in 't spot zitten, kuj't 
we] weggooicn (Nt, Pe- Dbl), In bovrow-on 
dong vunnon we we! Jevendo maodcn, 
zommors kwarnmon d'r dan a/Jo soorten 
insekton on worms uut (Ow), visken mit 
maoden (Ow), Do maoden va/en van 
wee/dc uut et sock ze leven in hoge mate 
in weelde, het gaat hen zo good dat ze 
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dornine dingen doen (uit luxe) (Ste), Albin 
ze now rick, It kan wel wezon dat d'r nog 
con keer tIc macnon wit c/c kcze valon dat 
ze, doordat ze leveel hebben uitgegeven, in 
armoede komen te verkeren (bi) 2. z. maod 
maodegrond (Db, El, Ld, Ma, Obk, Op, 
Ow, Wol) de ['in...] 1. grand gevormd door 
hooilanden, madeland 
maodchooi z maodehuj 
maodehui z. maodchuj 
maodehuj (Db, Dfo, Dhau, Ld, Obk, Op, 
Ow, Pe- Dbl) Oak maodenhuj (Db, Diz), 
macdine) (1Db), macdehool ( Spa), macdo-
Jzui (Wol) ci ['mo:thhAj/'m:adv  ... ..rno:t.., 
/ ... ho:j/ ... hj] 1. hooi van hot lager gelegen 
hooiland, vooral: langs de riviertjes (vaak 
grof, van mindere kwa!iteit (Obk)) 
maodclaand (Db, Dfo, 01-Ni, Op, Ow, 
Pe-Db!) Oak maodlaand (Ma) et ['rn3:cb/ 
'rno:at ... 3 1. bag gelegen hooiland, vaak 
drassig grasland (veelal in de buurt van 
eon riviertje) 
xnaodeiieflen z. madeJiefien 
maodenhuj z. maodehuf 
maodereed (01-NI) Oak ineodreed (Obk) 
do ['m ... mo:t ... ] 1. zandweg naar de 
laaggelegen hooilanden Do maodreod 
moss en ze allemaol hinges, am et huf op to 
haclen (Obk) 
tnaodhuj z. maodebuj 
maodlaand z. maodcla.vjd 
maodreed z. rnaodereed 
maodsloot (Obk) do; ...sloden [rn...] 1. 
sloot tangs, bij do maodcn, z, maodl 
maoge (Nbk) bit ['rno:ga] 1. in verrnolmde 
toestand Ft oo]de karnmenet wodt song 
maoge (Nbk) 2. z. moege 
maul I do; -en ['mo:l] 1. (keer is 
gebruikehjker) keer dat jets plaatsvindt In 
ion maol bo']c a/Its opeten (8db), Mit die 
grate griepo be'k do maande mit ion mao! 
vol (Sz), Wi5 atten vroeger 1w/c maol 
daegs waarrn (Obk), It Is verscheiden 
maol(on) gebeurd (Db, Dhau, Diz, Ld, Nw, 
Op, Spa, Ma), .. . verscbillendc mao/en... 
(Dhau, Nt, Ste, Ow), . ..moerdcre mao/ca... 
(fidie, Spa), Dat/s ottoilke maclen gebeurd 
(El), Thor bin we ten maol of wat west 
(flu), 1k bebbc eon par maol op 'e ficts 
naor Do Kuander west (Si), Et is can maol 
of wat gebourd (Spa, Nw), Hooveul maol 
be)' dat daon? (Diz), Eta niyme!kte koc 
moo)' c/tic maol mo/ken (Np) 2. (keen is 

gebruikelijker) gezegd am aan to geven dat 
jets vermenigvu!digd moot warden: dde 
mao! dr/c (flu) 
maul II et; -en; -lien 1. maaltijd die men 
nuttigt, ook: hop. hoeveelheid den: vooral 
van hop. groente, fruit, d.i. veelal eon 
flinke hoeveclheid geschikt voor édn of 
twee maaltijdcn 1k bob 'in ten maol eten 
geven (flu), Daor kite)' allied eon good 
maol eten (Nw, Obk, Ste, Ow), 1k hot' 'm 
con good maol veurzet (NI), ten best maol 
eten eon flinke maaltijd (El), We haddon 
vanmiddag eon dik maol eten (Db), eon 
waarm maol (Op), Do vos toogde d'r mit 
vot on bar d'r con good maol an (b), We 
moe'n mar Cs an et maol (Nw), Doe we 
krek an 't maol woren, kwam d'r vofic 
(01-NI, Obk), Wezitten an otmao)(Dhau, 
Ma), Thor hot hi5 zion maol an die portie 
eten is meer dan genoeg voor hem, dat kan 
hij nauwelijks aliemaal op (Diz, El, Ste), 
oak: her spant erom of hij hot redt, dat is 
wel genoeg work voor hem, meet kan hij 
voorlopig toch niet aan (Np, 01-N!), zo 
oak: Daorha'kmien maol an, datgosjouw 
mit et bcddcgood daar had ik wel genoeg 
aan (1Db, Ow), Hij hot zien maol we) an 
die kere) tegen hot opscheppen, do sterke 
verhalen van die kerel kan hij nog niet op 
(Ow), Ft smackt him a/tied, MY hot nooit 
eon mis maol hot smaakt hem altijd good, 
het gebeurt nooit dat hot hem niet good 
bekornt (Dfo, El, lxi, Ma, Np, Nbk), Dat is 
wel eon knaop, bij hot oigonlik nooit eta 
mis mad hem mankeert nooit jets, het gast 
altijd good bij hem (Dhau, Ld, Ma, El), 
We n/Ion d'r we! eon maol an bebben 
genoeg groente, aardappelen voor eon 
maaltijd (Nbk), 1k bob eon macIllon 
boontios krcgon (Nbk, Nw), Dc buren 
brochten oons oen flunk maoI boa en (Obk), 
1k dochto d'r zitton n/ct zovule bonon moor 
an c/c pc/Ion, mar ik hebbe nog con bool 
maol p)okt (01-Ni), Dr zat nog eon dik 
maol bonon an ni. aan de planten (fidie, 
Nbk), eon maol brwnme!s eon flinke 
hoevee!heid bramen (Nbk), Zak Jo ten 
maol oerpo]s mitdoon? (Nbk), We bebben 
ten mcci maol vis vongcn (Wol), (bij 
vergelijking:) D'r was ten Heine botsing 
west, zoo'n daegdfiks maoltion uut do 
keukcn eon alledaags gebeuren (ba) 2. do 
hocyceiheid meik die men in éón keer 
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melki van éôn diet Vrocgcr was JO liter 
melk per kecr van ccv Eat ten gocdmaoi, 
tegenworrig bin cI'r a/ koenen van veer 
over de dattig liter per dag (Op), Die Eat 
geft ten diE mao! walk (Ow, Dfo), ...een 
mcci maoi melk (Bu, Ld, Ma, Nw), ci 
halve maol melk (Np), ccv best maci melk 
(Spa), Die koc is .zo evenredig op 'e melk, 
die het nec/i eta mis maci geeft altij U 
ongeveer dozelfde hoeveetheid melk on 
nooit ten veel geringere (01-NI), As ten 
koc elks/Id haddc, was ci cerste maoitien 
melk veur or pasgeboren kaif as stalL 
wissciing, on ci twiede macit/en ken in dc 
buushoiing brizukt wooden ni. bijv. om 
munnikc van to niaken (Dfo), ten macit/en 
boost (Oho) 3. do hoeveetheid urine die 
men in één keer loost (Nbk, Ste, bo: Bu, 
Nw, Op) Wat con groat maci eon grote 
plas (urine) (bo: Bu, Nw, Op), Mccj' ccv 
mao/i/en docn?urineren (Ste), Dc bond bet 
eon hiel maci daonl (Nbk) 
maoltied (verspr.) - (wseh. recente, 
aangepaste ontloning) maaltijd We moe'n 
an do macit/cd (Nw), De macit/cd is k/a or 
(8db), We zatten vanmiddag vroeg an de 
maoiticd (I'e-.Dbl, Ld) 
maond do; -en; maoritien [rn5:nt] 1. elk 
der rnaanden van eon jaar Nag even, en 
dan bewwc weer eon nic maond (Bu), An 
or tack van de maond kuv,we weer beuren 
aan het cind van doze maand ontvangen we 
weer salaris (Wol), Dc maond is omme 
(Ma), It Is baifwcg dc maond (Ow), We 
s/tEen now in de kotsie maond van ctjaor 
februari (Obk), ook It Is eta kotte maond 
id. (Nw), Dc r is in de macnd, ic moc'n 
ievertraon bebben de letter r maakt dod uit 
van de naam van do maaad, her is dus de 
periode dat hot gebruik van levertraan 
nuttig is (Bu) 2. tijdsduur van eon rnaand 
...cn nag gien maond cfzouven lacier (b), 
Mft ccv maond of wails ci zommer Nbk), 
Feral/ic die mokoer in maondcn, in jaoren 
n/ti zion hot (v), Ft  Zeuven macndcn-kalf 
gong we] dead het kaif van zevon maanden 
(Ow), Die bet dc maonden die koe staat op 
her punt om to kalven (Ma, s: Ste), do 
maond ammo hebben menstrueren (Ste), or 
icon van eta maond werkloon voor do 
poriode van eon rnaand (Nbk), Hij krecg 
acht maondon at. om ats gevaagonisstraf to 
ondergaan (Nbk) 

maondabonnement - rnaandabonnernent 
maondbelaans (1) - maandbalans 
maondblad - rnaandblad 
maondcicfers (I) - maandcijfers 
inaonddeposito (1) - maanddeposito 
,naondeliks ['rn5: nd1aks] - maandelijks 
We mac/den maondeiiks dat bedrag over 
(Nbk) 
maondenlaank(spor.) [m5: ndv1:i)k; aks. 
wisselt) - rnaandenlang Maondeniaank 
kwamanen ze dr n/ct moor (Nbk) 
maondgcld (spor.) - tnaandgetd: rnaaade-
lijkse uitbetaling 
maondhurc (Ld) - maandhuur 
maondkaorte - maandkaart 
maondketcnder (vorspr.) Ook inuond-
ketinder (Bu, Dhau, Ma, Nbk) ['m5: kt 
k($lendç / ... k(o)ltndç) 1. maandkalender 
ntaondkeiinder z. maondkcicndor 
maondiastcn (1) ['rn5: nt1astil} - maand-
las ten 
niaondliest(e) (1) Oak maondtisq'e) - 
maandlij st 
maondlist(e) z. maondi/cst(c) 
niaondloon - rnaandloon 
maondneurder z. maonnourder 
maondncuren z. maonneuren 
maondnuurder z. maonncurder 
maondofrekcning (01-NI) de; -s, -en 
['ni...l 1. maandelijkse afrekening 
maondomzet (1) - maandomzet 
maondoverzicht (1) - rnaandoverzicht 
maondperduktie (I) - maandproduktie 
maondpremie (spot.) - rnaandpremie 
maondrappot (1) - maandrapport 
niaondrekening (El, Ld) - maandrekening 
maondrcnte (Np) de ['rn ... ] 1. rento die 
men over een rnaand berekerit 
maondrosien (Nbk, Op) et; ...rosies 
['rn ... ro:asin] 1. maandroos 
maundselaris - rnaandsalaris 
maondstonden (Dhau, Dho, Op) my. 
['m5:ntstow....dn] 1. menstruatie 
tnaondtcbel (1) ['m..iobel] - xnaandtabel 
maondverbaand Oak maondverband (Sz) 
- rnaandverband 
maondverband z. xnaondverbaand 
niaondverslag (1) - maandvorslag 
maondziektc (Nw) do ['m5: Sntsiktaj, in do 
gezonde niaondzicktc menstruatio (Nw) 
maone Ook macne (Wol), mane (Sz) do; 
-n; maontien ['zn3: 9nG/m: 5ria/'rnâ:na] 1. 
maan (bep. hemelliehaarn) Do maone gact 
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op (Nbk), ...komt op (Bdie, Nbk), ...is a] 
lange op (Pe-Dbl), ...zithogo an do locbt 
(Dhau), do ondergaonde maone de maan 
die ondergaat (Ld), Do maone stiet d'r 
mool bij (Db), 't Kan we] as vriezon gaon, 
do maone staot d'r holder bly (El), ...staot 
(zo) holder an de Jotht (Nw, 01-NI), Do 
maone kay fiat dear de woikon kommen 
vanaovendis als gevolg van het wolkendek 
met te zien (Sz), Do maone ontzitde maan 
wordt kleiner, het is afnemende maan, ook: 
de maanstand is zodanig dat de maan niet 
zichtbaar is (Dho, Np, Nw, Obk, Bu), voile 
maone, halve maone (Diz), wassenda 
maone (Db), ankommenda maone id. (Op), 
opkommondo maone (Dhau, Dho, Np, Obk, 
Op, Spa, Sz), olnemende maone (Db, Nt), 
ofgaonde maone id. (Dhau, Ma, Np, Obk, 
Op, Pe-DbI, Spa, Sz, Wol), do ondergaon-
do maone (Ld), donAcre maone de maan-
stand waarbij de maan met te zien is 
(verspr.): As d'r vroegor vergadoring van 
de buartschop was, doden ze dat niot bi5 
donkere maone, mar M5 loch temaone, dan 
konnen do meonsken zion waor ze Jeupen 
(Nw), Do aol Jopt mit donkero maone 
(Np), duustera maone id. (Obk, Ow), 
vorduastordo maone id. (Nt, 01-Ni), nijo 
maone (Bdie, El, Ld, Ma, Np, Obk, Sz, 
Wol): We hebben gauw nije maone, dan 
zulien we wel sander wear kriegen (Ld), 
beldero maone voIle maan (Diz, Op), Do 
maone staot d'r holder your id. (Diz), Do 
maone zit dr mooi in er zit een rand van 
nevel, wolken om de maan (Ow), ook: 't Is 
voile maan, It is zo good als on be wolkt 
(Bdie, Pe-Dbl), Be maone zit in do baord 
is door bewolking omgeven (Nbk), zo ook 
D'r zit eon rad am do maone (Ld), Do 
maone zit in 't nust gezegd als de maan 
ingesioten Iijkt door hamerslag (Nw), do 
maone griopen willen het onbereikbare 
nastreven (Bdie), HIy mast naor do maone 
praat zonder duidelijke struktuur in zn 
verhaal, bazeit maar wat (Np), Et bela 
zwikkion gong naor do maone raakte 
verloren, ging kapot enz. (Wol), A/Jo geld 
is naor do manna (01-NI, Wol, El), Loop 
naor de maone loop naar de pomp, je kunt 
do boom in (Dho, Diz, Np, Ow), ook 
gevolgd door ...on plok do steorns (Nbk), 

en plok sterron (Db, 01-Ni) * Voile 
maone, voile zoo gezegd wanneer de wind  

naar hot westen draait (Obk), Do maone op 
'a tippe, varon do scbijopon op 'e kliope/Do 
maone op 'o roggo/Veron a togen de 
brogge als de sikkei van do maan op eon 
punt staat zal or droog weer zijn, iigt de 
sikkel achterover dan is er regen (El), Eon 
tad on, do maone zal wel gaon voorspelt 
redelijk weer (Dhau), Eon kring am do 
maon kan vorgaon (Pe- Dbl), zo ook Eon 
kring am domaonozaJ wel gaon (Ld, Ow), 
vaak gevolgd door Eon kring om do zon 
trouron vrouw on kiondor om (Ow) 
maoncfoto (i) - maanfoto 
jnaonekam z. maonekamme 
maonekamme (Diz; bet. 1: Bu, Np, Nt, 
01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz, bet. 2: Wol) 
Ook maonekazn (Ma, Nbk, bet. 1: Dhau, 
El, Nw, Obk, Ow), ,naonekaom (Sz), 
,naenekaome (Ld), maenekainme (bet. 1: 
Ste), ,naenekam (bet. 1: Db, El, Ld, Ow) 
de; -n ['m ... J 1. kam voor het kammen 
van de manen van een paard Do maonen 
van do peerden woddon kamd mit do 
maon okay, (mit iozeren tanen on eon kot 
baandvatsol) (Obk), Mit do maon ekan, 
kamde hij do maonen uut (Ma) 2. het 
geheel van manen van een paard (met een 
kam vergeleken), de met manen begroeide 
nek van eon paard (Diz, Ma, Nbk, Wol) 
Shotlandors hobbon zoo'n zwatte, rochta 
streop: do maonokam (Nbk), 't Frieso poord 
hot 'ii mooio gebeugon maonokammo (Diz) 
maonekaom z. maonokain 
maonekappe (Dfo, Diz, Ow, Spa) Ook 
maonkappe (Dfo, Ow) de; -n ['m5: 5no 
kapo/'m3: 5tj ... J 1. maankap, kap om de 
ogen en oren van een paard, tegen do kou 
As or vrdst knit  et poord do maonkappo 
am do oren, dat is tegen do koo]do (Dfo), 
Do maonkappon wooden eon hoop bruukt 
your meikriederspoerdon (Ow) 
maoneklips z. maoneklipse 
maoncklipse (Ld, Nbk, Np, Obk, Pe-Dbl, 
Spa, Sz, Wol) Ook maoneklips (Bdie, Db, 
Dfo, Diz, El, Nt, Op, Pe-DbI, Spa, Wol), 
maonklips (Ld, Nt) do; -n ['m5:5nakltp 
5(0)!...] 1. maaneclips, maansverduistering 
(vooral gebmikt indien gedeeitelijk) It Is 
maonaklijnse! (Nbk) 
maonclaandschop (1) - maandlandschap 
maonclocht (Db, Nbk, Op, Wol) - 
maanlicht: het lieht van de maan Bij 
maoneiocbt rodon we vroogor nog wel on 
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, venopetten (Nbk) 
Inaoncmannegicn (54 at; ...gies [rn ... ] 1. 
hat mannetje in de maan, fiktief rnannetja 
dat op do maan zou zitten 
maoneii I (flu, Dho, Diz, Ld, Ma, Nbk, 
Np, 01-NI, Op, Opa, Sz, Pe-Dbl, Wol) 
Oak macnen (ZW, flu, Db, El, Nw, Ow, j, 
ba) [m55i:/rnti:] 1. manen, Lang haar 
(vooral inzake paarden) Dc macnon van at 
pecrd wapperen in do wiond (8db), Eon 
Fries peerd heart can lange stat on macnon 
to be/then (Op, 01-NI), tt Pecrd bet lange 
macnon (verspr., Nbk), Eon leouw hot... 
(Pe-DbI), 't Feord het can mooie bcs 
maoncn (Pe-DbI, Op, Nbk), As ze mit at 
peerd naor de kouring gaon, doen ze him 
vlocbics in do macnon (Ld), Th) bad de 
rcsics in do macnon (Diz, Dho), As tie 
macnon to lang binnon macf' ze cerst 
uuttrekkon er haren uit halen (Ow), Mit do 
macnokam kamdo hij do macnon uut(Ma), 
Len poerd kan vaorons in do macnon 
be/hen, an do wottol van do macnon (Ste), 
can vos mit witte macnon (El), (van can 
persoon met tang an onverzorgd haar:) Die 
hat do maanon ok aorlk cm at heuld (flu), 
oak Die bet ok lange macnon (flu) 
maonen U (Db, Nbk, Obk, Op) Oak 
maenen (Bdio, El, Wol), manen (Nt, Spa, 
54 zw. ww.; overg.; hot maond 
['in ... ! ... . ma:...] 1. aanmanen As hij mit 
veertien daogen nog met betacid bet, mccj' 
'vi daodolik wear macnon (Db, Op), Do 
be!asting kan je macnon cm geld (B die) 
maonenaacht (1) de ['rn ... ] 1. nacht waarin 
de maan schijnt con macic, lccht,e 
macncnaacbt (1) 
maonepak (I) - maanpak 
maonepracht (01-NI) de ['m5: ãnopraxt] 1. 
pracht, schoonheid van de manen van eon 
paard Vearaf do Friose poerden stacn 
bekond am bear macncpracbt (01-NI) 
maonereize (1) - maanreis 
mauncreiziger (1) - maanreiziger 
maunesateiliet (1) - rnaansatelliet 
masnesebien do ['m5: nskt(:)n] 1. 
schijnsel van do maan We bcbben 
gistcraovend in do maonoschien lopon 
(Bdie, Pa- DbI, Nbk), We bin d'r dear do 
maancscbion henna Jcpon (fidie, Pe-Dbl, 
Nbk), 't Gfimt as can peerdekeutef in do 
macnescbion (verspr.), oak .. .as can 
bcnnekeutol... (Obk), Er blinkt as can 

peerdekeutel in do macnesohien (Db, El, 
Nbk, Obk, 01-NI, Np, Ni, Op, Ow, Sz, 
Wol), Et bfinkt as can koatol in do 
macncscbien (Dhau, Np, 01*), so glad as 
con pcerdekoutel in do maonoschien (Nw) 
maonestaand (1) Oak maonestand (spar.) 
[rn...] - rnaanstand It Gobeurdo we] dat at 
gier opzwaldo bi5 can bepaaldo macno-
stand; bliok sat d'r dan met in, mar an 
gier to zion wcj' dan con paer dacgen 
bliode macAct mit can kalve pinke, mar as 
de macno weer eon aandere stand badde, 
gins at gier wear vat (01-Ni) 
rnaonestand z. maonestaand 
n,aonestraul (ba) do ['rn ... ] 1. straal Iieht 
van do maan 
maongier (Nt, 01-NI) at ['in..] 1. uier van 
can to vroeg neurende pink (dit verschijn-
sal word wel toegeschreven aan do stand 
van de maan), z. oak maonneurdor, macn-
uttorexi 
maunkappe z. macnekappe 
maonklips z. maonekhose 
maonneurder (SW) Oak maondneurder 
(Ste), maonnuunier (Dfo), maondnuurder 
(Ow) at; ...tien ['m5:n(tn)&:ardy 
/ ... (tn)y:ordç] 1. (vaak verki.) pink die to 
vroeg neurt, eon verschijnsel dat toe-
geschreven word aan de stand van do 
maan, z. ook maonuttorcn 
maonneuren (Ste) Oak maondneuren 
(SW) onbep. w. ['rn5:n(tn)A:014] 1. hetz. als 
maonutteren, z. aldaar 
maonnuurder z. maanncurdcr 
maonoge (Dho) at; -n [rn ... ] 1. oog met 
maanblindheid Dat peord hot eon macnage 
(Dho) 
snaonopkomst (Ld) de ['in...] t. hot 
opkomen van de maan 
inaonsverduustering (Diz, El, Ma, 01-NI, 
Op, Ow, Wol) [m:s...} - maansver-
duistering 
maonutteren (Ste) onbap. w. ['m5:ntp] 
1. opzwellen van do tiler bij pinken die 
voor her eerst moeten kalven, sorns at twee 
maanden voor hat eigenlijke aficalven (ni. 
wanneer do maan in hot eerste kwartier is); 
hat versehijnscl neemt geleidelijk weer af 
maonzaod (Db, Ow) Oak maenzaod (spor. 
WS) at ['m:5so:t/'m: ... ] 1. rnaanzaad 
maonziek (Db, 01-NI) ['rn5: sik] - niaan-
ziek: aan maanziekte lijdende Sommige 
nieonsken bin we] as via onziok (Db) 
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Maori [ma'o:ri1 - Maori 
njaos (Obk, Op) Ook muas (Pe-DbI) do 
[rnr:s/ma:sJ 1. achterwerk, in Likmi9 de 
macs bekijk hot maar, loop naar do pomp 
(Obk, Pe-DbI, Op) 
maot do; -en; -ion ['mo:at]  1. vriend 0 
kirk maot, bet/eel io dat! (Diz), 'k Hob 
mien maot vandaege ok nog zion (Ma, 
Nbk), Hiy is mien maot (Ma), Ocnzojonge 
bet een vaaste maot (Diz), Die bait/c bin 
maot mit mekoer (Op, Obk), & bin ditto 
mactics (Ow), Die man zocbt zion oclde 
maot van schoele nog graeg es op z'n 
vriend van vroeger (Obk), Dior bet bif eon 
goeie maot an (Diz, Op), As ie van do 
drank of wi/len, moej'diemaotkwiot, bear 
(Sz), Jan Rap en Zion maot, ...macton id. 
(Ma, Nbk) 2. compagnon, partner in eon 
onderneming of ape1, iemand die helpt bij 
eon bop. aktiviteit of bij hot work, 
motgezel Dat smaokte oonzo maot best (b), 
eon maot hebben eon kompagnon in eon 
zaak, onderneming (Dho, Dhau), Mien 
want hot d'r can pat van mijn kompagnon 
(Np), eon goeio maot hebben mit /caort-
spoil/on (Ow), 1k moot eon maot mit 
bob/ion, want 1k kan et a/head niet redden 
iemand die me heipt (Nw), (bij do jacht:) 
Oonze maot zoo: '1k bob him beslist rae/ct' 
(Nbk) 3. (aanspreekvorin, oak ironisch) 
vriend Nec maot, dat gaotniet dour (Nbk), 
1k zat daci- mar to gniozen, on zee. 'Hoe 
vualt dat, maot?' (hI), 1k weet niet, maot, 
mar et ken we] as min wear woddon (Nbk) 
4. degene die tegen Jo op kan, sterker of 
beter is (01-NI) Dacr hej'jo maot vannen, 
togen die knaop woof' et ctieggen (01-NI) 
5. Z. maote 
mautbaand Ook maotband (WH) - 
maatb and 
niaotband z. mactbaand 
maotbeker (Bdie, Bu, Nbk, Nt, Obk, 
01-NI, Wol) - maatbeker (oak wet anders 
dan van glas) 't Koffielotien was et maot-
bekertion; 't zit in et bakkien van do 
kofiTem eu/c (Nbk), eon maotbokor vein- at 
kokon (Bu) 
maote (aig.; bet. 4, 7: spot.) Ook maot 
(verspr.) do; -n; maotien ['mo:ot(o)] 1. 
vast; aangenonien ecuheid waarmee men 
afmeet, ook: bep. Iengte, oppervlakte, 
inhoud anderszins waarrnee men vergelijkt 
om af to meten Zo kleufden vroeger 

braandhoolties die op 'o maote ofzaegd 
waeren nog eon keer dear do middon (Op), 
macten en gewiebten, s/ichte macE do 
nauwkeurige oppervlakte van eon stuk 
land, d.i. do sloten, greppels e.d. niet 
meegerekend (Obk) 2. vat e.d. am vloei-
stoffen, droge waren in af to meten Len 
kofflolotien zitten twit macton an, cci, 
groto on con kleino (Ld), Eon dikkop is eon 
glaozcn maote (Nw), Bij do snertaictie 
bruken ze nog eon maot (Db), Bij eon 
maot [met] bonen wodt eon stokkien 
bruukt cm of to shicbten, cm eon shichte 
maot te kriegon (Db), Do maote is vol 
(verspr., Nw), mit twie macten meter; 3. 
afgemeten hoeveelheid In die winko] kriog 
Jo a/tied do gocie maote (Spa), Jo moe'n 
die vuuflccp good vol doon, want ik vii 
we] do maote hebben (Ste), I'Jmoo'n maot 
geven precies do goeie maat, hoeveelheid 
die gevraagd wordt (Ow), slichte maot(c) 
precies do af to meten hoeveelheid (en ook 
niets meet of minder), vooral do hoeveel-
Mid die precies gelijk is met do bovenkant 
van hot vat e.d. door over do oppervlakte 
van do waren to strijken (Db, Dhau, Dho, 
Diz, El, Ld, Ma, Np, Op, Ow, Spa, Sz): 
Bij roggo ofhaever wodde et be c/ton kwat 
vol daon on dan mit con sEek ofstreken, 
dan baf' slichto maot (Dhau), 20 ook Mit 
often on bonen krocf' vrooger slicbto maot 
ii (Np, Spa), Aj' vrcegor eerpels of appols 
bij do vuvikop koch ton, dee de ionc 
gruuntebcer eon kop d'r op en do aandorc 
gal mar slichte maote (Op), Die krudonior 
geft oon s/ielite maot, gion krwnme/ 
teveufe on niet to win (Sz), Hi5 gal she/itt 
maotprecies dejuiste hoeveelheid (en dus: 
hij was nogal krenterig) (El), Af' s/ic/ito 
maot hebben wY/on, macf' do reumel shicht 
vol doen (Dhau), Hij geft cfgostreken 
maot (Diz), ... vlakke maot (Diz), Die man 
geft do maote niet iii. niet hot volledige 
gewicht, do volledige hoeveelheid bij hot 
kopen van waren (Dho, Nt), Die gal niet 
an do maote nauwelijks do gewenste 
hoeveelheid (met name bij verkoop van 
drank of andero vloeistot) (Nw), zo ook De 
mclkvorkcpor dee do meensken mo/k ondor 
de maot (Obk), waartegenover Die gal 
nekehi/c maote jets meet dan do af to meten 
hoeveelheid (Nw), (met name tegen eon 
verkoper:) Jo goven wel 0011 goeie maote, 
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maoteloos - maotglas 

vioL9  de gevraagde hoeveelheid, her ge-
vraagde gewicht (Nt), Jo kriegcn do macto 
do voile maat (Np), Do macto is d'rpercies 
(ldie), Do ceipelkoopman geft eon goeie 
maot de gewenste hoeveelheid on vaak icts 
moor (Obk), zo ook HI)' gal gocie macto 
(El, Np, We!, 01-NI), ...goed macto 
(Bdie, zo ook Hi)' get1 aided flinko maot 
(Diz) 4. afmeting, grootte, omvang, opper-
vlakte do maot vernon opmeten, met do 
banodigde afmetingen uitmeten e.d. (Bu, 
Nw): 4/'  wat maokcn gaon, macf' cerst do 
macten yemen (Nw), We zulien even do 
macto opnorncn van dat stok laand (Obk), 
eon pak kieren op maot macken van do 
juista afmetingen (Op), ccv krabber cvi do 
turf op maot to kricgen em turf volgens do 
juiste afmotingen to produceren (Sz), Wat 
your maot furk woof' hebben? wat veer 
maat van do k!eding (Bu), War your macto 
zukon few? (v), Zion maot [nl. van 
klodingstukken] was d'r niot nicer, die is 
ok nogal gangber (Nbk), 1k bob 'vi wet es 
corder Ic/k zion, mar niet in die mactel 
(Nbk) 5. do vereiste hoeveelheid, afmeting, 
emvang Thj  hot moor had as zion macto 
heeft teveel gedronken (Np), Hi)' ken zion 
macto niet, NJ was acrig over do streop 
had teveel gedronken (Ld), Hi)' kent gien 
mactv drinkt of cot teveel (Nbk, Ste), 
... kontzien cigen macto aloud. (Ste), Hi)' 
is boron do macto heeft teveel gedronken 
(Dhau), Mit roggo on lien zaod mas ci 
ommebouwdo laand oerst wat licbt 
veureided wodden, kick wat op niaotc 
zodat et zaod d'r tech nog ondor do grand 
komt; as ot liggon b/itft vrctcn do co/do 
kri)'en et op (Ow), Jo woten, oat do 
wottelike macto 18 is do toegestane 
greotte, iii. van do vis die men mag vangen 
(b), an do macto van do gewenste greotte, 
vooral: greet geneeg, haast jets to greet 
(Bu, Die, Np, Op, Ow, Ste): Die via is an 
do maot greet geneeg (Dho, Ste), Die jurk 
is mcci an do mact mit do Jengte (Obk), 
...ok we] an do macto eigenlijk jets to 
greet (Ste), Dat vrommes is aorig an do 
maotnogal lang, groat (Obk, Nw), flinkan 
do maot greet genoeg, haast jets to greet 
(El, Ma, 01-NI), Die brook was goédau do 
macto (Bdie, Diz, Pe-Dbl, Wel), ...knap an 
do macto Id. (Spa), Dat sick land is niurn 
an do maot (Sz), beneden do maot (Nbk), 

Et weer is now ck an do macto hat is nu 
welletjes geweest met hot wear, nu meet 
her maar veranderen (gezegd bijv. inzake 
do vole warrne dagen in juti 1994) (Nbk), 
Die jonge was wider do maot, hi)' wcdde 
ofkeurd vow do dicnst (Ld), Thor goof 1k 
gien antwccrd op, die vraoge vicn ik onder 
do macto (Obk) 6. niet to grate hoeveel-
heid of ernvang, hot gematigd zijn Hi)' kan 
gion macto helen drinkt vaak toyed 
alcohol (Ma, Spa, Nt), 4/' bi)' do macto 
b//even gebeurt d'r niet zcveuie (Dhau), zo 
ook Dat mcej'rnit mactegebruken, aanders 
kcmt ci niet good Nbk, Bu), Et weer oat 
kent gion macto gezegd buy. wanneer hat 
vetl to warm is (Ste) 7. muziekmaat, ook: 
regelmatige bewegingen met vaste tussen-
pezen, vgi. in do maot ]open, vut do 
maot... (Nbk), op 'e maot of dusken met 
gelijktijdig slag van do dersers (Nw) * Do 
maote is duur do precieze maat dient to 
warden gegeven (anders ni. is die maat 
duur) (Nw), A//es mit macro, zoo do man, 
on hi)' sleug Zion wuaf mit do eJiostck 
(Np), ...zee de sniedor... (8db, Dhau, 
Pe-DbQ, AYes mit macto, zee de sniodor 
[ook: kleomiaekoij on doe gal hi)' --ion 
wiof wat mit do oh'cstok om 'tjak (Ow), 
(gezegd wanneer men zeer nauwkeurig 
meet toevoegen, mengen em do smaak zeer 
good to krijgen:) De maot iskcstolik(Bu), 
zo ook Do macten bin kostoJik id. (Dm1), 
Maci is kcstelik ' t is meeilijk am bet 
precies altijd zo to krijgen als je hot wilt 
habben (Nbk), Do maot is kcstolik zcas do 
sniodor zoo, doe hi)' Zion yrcuw con waand 
mit do e//ostckga.f(ve) 
maoteioos (spor.) bn., bw. ['mo:at1e:s]  1. 
mateloos Th5 is maotciccs stark (Nw) 
maotemmer (Bdie, Dho, Nw) do; -s; -tien 
['m...] 1. emmer waarin verschillende cen-
heden zijn aangogeven, zedat men er dus 
versehillende duidehjko hoeveelheden mee 
kan afmeten 
maotflesse (Op) - maatfles 
maotgevend (!) [mo:t'xt:bipt] - maatge-
vend 
maotgeveul(te) Z. mactgovuui 
maotgevuul Oak maotgevuulte (sper. 
WS), maotgeveul (WH), maotgeveulte (Nt) 
[rn ... ) - maatgevoel 
maotgevuulte Z. mactgevuul 
maotglas - maatg!as Eon diidccp (vow 
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dreank) is at can maotglas (Nw) 
maotholen (Nbk) onbep. w. ['in... 1. 
maathouden Kuf' we! meotholen? (Nbk) 
ntaotien at; maoties ['m3:Gtin] 1. kleine 
meat, maode of maotc in diverse bet. 
(waaronder enkele van de hierna volgende) 
2. vriendje Dat bin gocie maoties (Np) 3. 
jongmaatje (Nbk) Dc onderknccbt was can 
jong meotien, die was vacke b-ak van 
sehacic (Nbk) 4. koffieloodja of de 
daarmee afgemeten hoeveelheid (verspr.), 
oak: dubbel koffieloodje veer keffie, met 
aan de erie kant can grate en ann de andere 
kant can kleine mast (Dhau, Obk, Sz, We!) 
Doe mar cen meat/en to/lie in depot (Bu, 
Pe-Dbl, Spa, El), Dc koffie die in de 
tame dean wodde, wodde wit con meotien 
ofmeten (Op), Mew, hoevuul meoties 
kaffiemoc'n d'r in? (Ol-NI, Bu), 'tldcinc 
maotien de kleine xnaat van een dubbele 
rnaatbeker (Bu, Dhau), waarnaast at grate 
mactien (flu, Dhau) 5. cenheid van hap. 
vleeibare stoffen: van 1, 114 1, 112 en 
vooral: 0,1 liter sterke drank (vcrspr.) 
Vroegcr koj' bepaoide dingen M5 et 
meat/en top en (Pa- Dbl, Obk), We 
vcrkoehtcn vrocgcr grune cuBe per dubbel 
meotien (01-N!), Gee]' me cen want/en 
culic (Np, Nt), cen meat/en pieterculie 
([the), Eon mactien dreamt is de heite vat, 
can dikkop (Ow, Op), eon want/en draank 
Me/en Wj de kastelein (tib, El, Nw, Spa, 
Dhau), can rnaoticnjenevcr 1/10 liter (flu, 
Np, Nw, Ow), ccii meat/en hi-anew/en 
(Dhau, Sz, We!), cen dubbel meat/en 0,2 
liter (verspr. OS, fidie, Dho, 01-NI, Op): 
Ben dubbel maoticn is can dikkop, die 
vroeger as xnaotc your lone drank gui 
(Op), ni. vreeger als maateenheid voor 
lease (sterke) drank' (Op),  vandaar oak Ze 
toe/item flog wel gauw es ccii dubbel 
weotien drank (Nw, Obk) 
inautienitied (1) - maateenheid 
niaotig bn., bw.; -ci, -at ['m3:ataxJ 1. niet 
meet dan in redelijke mate, vooral: met 
mate genietend, gebruik van jets makend Ic 
nioc'n cigcnhk in tiles maotig wezen 
(Spa), Hij is cen meat/ge drinker (Bdie), 
cen maoti' persoon itmand die gematigd 
leeft (Edit), die zich matigt met name wat 
taken en drinken betreft (Nt) 2. middel-
matig, niet erg groat of anderszins indruk 
makend, niet in hoge mate 1k vim die 

uutvocring mar maotik (Viz), Dc zeal was 
maotig bezct (Dho), fit zaod staot mar 
maotig (Dhau, Ma), Dc maik steot d'r mar 
meotig bi (Ld), Dc ceipels hebben mar 
maotig leverd (Np), con maotig gewas 
(Ow), ccxi meat/ge wiend (Np, Nw), ccxi 
meet/ge vast (Nw), fit zal vannaacht 
maotig vriezen (Wol), Et weer is mar 
maotig, hew-  (Nw, 01-NI), fit is mar 
maotig (mit et weer) vandacge (tifo, Nbk), 
Hoe is et? Now et gaot mar maotig (Nw), 
Et stiet him mar maotig an (Ld), cen 
meoti persoon iemand van wit niet veal 
uitgaat (Ow), oak: bep. geen uitblinker 
(Edit, Pe-Dbl), niet iemand die opvalt 
hetzij in positieve hetzij in negatieve zin 
(Dho), can meat/ge leerling leerling die nu 
niet direkt uitblinkt (El) 
-maotig - -matig: Iaatste lid van aflei-
dingen ala doelmeotig, genmlsmaotig ze 
zijn niet alle in dit woordenboek opge-
no rn en 
inautigen zw, ww,; wederk.; maotigde, hat 
maotigd ['mo:thgJ 1. zich matigen, meer 
maat houden inzake attn on drinken, met 
het uitgeven van geld e.d. AJ' wat licbtcr 
wit eten wooden willen, macf' ft wet 
maotigen (aig., Obk), HJy is vuul te erg an 
de drank, hiy mos 'm wet maot/gen 
(01-N!), It was rn/f weer xnaotigen wit 
roken van do dotter (Obk), Do tieden wo'n 
winder, we zullen oons wet maotigen 
macten nI. in financiele zin (a!g., Nbk) 
tnaotigies (verspr.) ['rno:otoxis} - matigjes 
Et grös stan mar meotigies (Ma), Dc 
smack was maotigies (Db), fit is mar 
meotigics, hew-  (Nw, Ste), Hoe pot et? 
[met ala antwoord:] Och, maotigies! (Spa), 
Et gaot mar maotigies mit beppe, et Ian 
gian peahen heden (fidie, Op. Dhau) 
znaotkanne (Nw, Obk) - (niet veal 
gezegd) maatkan In ccii maotkanne ken 
cen liter, ccii halve liter, eon kwat liter of 
driekwat liter in (Nw) 
maotkleding (spot.) - maatkleding 
maotlattc (j) de; -n; .lattien ['a..] 1. 
maatlat, vg!. (inzake het aanbrengen van 
ten dak:) As de spenten dr dam op 
kwarnmen, spiekerden we de binnenlatten 
d'r tegcn, en den kwemmen de rietdekkers 
am et hekdak d'r tussen to leggen en do 
butenletten d'r op te zetten; we baddcn ze 
do meotlatties dan al geven veur de fuste 

'-'[.5 



maotlepcl - maotwark 

ofstaand van do latten (j) 
mautlepel (flu, Nbk) - maatlepel, ook: 
gewone lepel die men gebruikt am een 
vloeibaar medicijn mee af to meten en in to 
nemen 
maotnappe (Obk) do; -a; ..nappien [tzn..J 
1. kom, schaal c.d. am bep. hoeveelheid 
met at to meten 
maotpak (Db, Op, 54 - rnaatpak 
maotrcgei Oak maotriegei (Obk, I, vo) de; 
-s, ook -en (Nw) ['mci:trt:g/ri(:)gJ} - 
maatregel Ft was con goeIc maotregcl 
(Dho), maotregois treffen (Op), ...nemcn 
(Ld, Ma, Nw): Dejongen kwamnnen a/tied 
to lane tbt.ws mit It ete,,, dat we bebben 
aandere maatregcls flown en: dan mar 
zonder eten naor schoele (Ld), Mar doe do 
Duatsers do aerate maotriegels tegen do 
loden nammen () (vo), We zzilleji 
aanderc maotregels non, on ni. doeltref-
fender (Ma), 1k zaf mien maotregei nemen 
ik ga iagrijpen (Nbk), (eon) Algeuniene 
Maotregel van Bestuur (I) 
mautriegel z. maotregei 
.naotschap z. inaotsthop 
niaotschappi'j z. maotschoppije 
maotschcppe (flu, Dim, Ma, Nw, Obk, 
Ow, Spa, Ste) de; -a; ...scheppien ['nt..} I. 
(vaak verki.) schep(je) waarmee men een 
bep. hoeveelbeid afmeet, bijv. meel voor 
het vee, ook wet: koffieloodje 
,naotsehop (Np, Nt, Nw, Obk, Ow, Ste, 
vo) Oak maotschap (Db, Dhau, El, Nw), 
mau:schap (Ow, Ste), voor -schap z. 
-schop de; -pen ['mo:atskopl ... } 1. maat- 
schap Tegenwon-ig hcbbcn pattle boeren 
eon maotscbop angaon, amdat do bedrieven 
soms to groat rear lone ondernemer bthncn 
(El, Obk), Be belt on de zeune rich tten eon 
maotscbop op (Np), ten maotscbop tussen 
belt on zeww of twie brazes (vo) 
inaotschoppe de; -ii; -schoppien j'm ... ) 1. 
bep. schep gebruikt bij bet voeren van 
meet aan de koeien en varkens Dan 
bruukten ze do nnaotscboppe, die kreeg 
zoveule on die zoveule, zeg mar (Dfo) 
ntaotsehoppelik (1) [mo:tskopak], in ? 
maatscboppelik ]even (I), maotscboppellk 
war/c (1) 
maotschoppi'je (Ma, Np, I, vo) Ook 
maotschappi (verspr.), maatschapp:j 
(verspr.) de; -a; maotschoppi'jgien [ma:t 
sko'ptj; z. -i'je/ ... ] 1. samenleving Wat  

woof' wit zoe'n lone in do mast- schapplj 
(El), Daor hot do maatscbappij niet vale 
an, zakken (01-NI), (verzuchtend) In wat 
vows maotschappij lct'en we togenwoordig 
(Spa) 2. maatschappij: bep. vereniging, 
vooral van vakgenoten, zoals boeren; 
vooral in do Friese Maotscbopplye van 
Laandbouw (verspr., vo) 
maotschoppi'jehenorming (1) - maat-
schappijhervorming 
maotsehoppi'jeleer (1) - maatscbappijleer 
maotslaon (Nbk) - maatslaan 
inautsoorte (1) - maatsoort 
maotstaf cit ['mo:otstafj 1. niaatstaf: norm, 
kriterium Bat bebben we as maotst4 daor 
]even we naor (Nw), Dat is do maotstg 
veerder motif' niet gaon (Nw) 
inaotstok de; -ken; -kien ['mo:tstok] 1. 
stok am de lengte race at to meten (alg; 
naar gelang hetgeen afgemeten word, 
varierend; a.m. van eon meter (flu), ten el 
(flu, Db, Spa, Ste), vier meter: voor het 
opmeten van veen i.v n. turfwinning 
(Obk)) Do keurmeester bij or stambock 
bruukte eon maotstak on, to meten of do 
ko en en groat genoeg binnen (Spa), Do 
Jappieskoopluden badden vroeger de 
maotstok buff hour, daor mattesi zo do 
verkochte lappen wit (Np), Biff et afmeten 
van Jappen staT wadt do maotstak bra u/ct 
(Bdie, Dho, El, Sz, Obk), Be maotstak 
wodde bruuict Mff et tuthnaeken, omdat do 
baggellui per roe warkten (Obk, Op), 
...  your et apmeten van laan4 ok rear et 
uutmeten van eon tur4ette (Ld, Obk, Dfo), 
It eerpellaand opmoten wit do n,aotstok 
(Ow), Do sliekmeter badde do maatstok 
vraeger ok biff him, daar mat biff do 
veenspecle mlt(Np) 
niaotstrepc (1) - maatstreep (op een 
notenbalk) 
maotstrepien (verspr.) ['m3:otstrt:pin] 1. 
maatstreep: bijv. op eon cunster, in ten 
moeteinmer 
inaottekcn (1) ['m ...J - maatteken 
maotverdieling (1) - maatverdeling 
maot'voering (Nw) de; -s, -en ['mxt 
fu:ruj} 1. maatvoering 
niaotwark (Bu, Op) - maatwerk: op maat 
gemaakt work: vooral inzake kieding en 
schoenen Fen wool pale bej7 [met als 
antwoord:] Ia, mar et Is ok rnaotwark, do 
klcermaeker bet et maekt! (flu) 
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mappe ['mapo] - map ten mappe mit te-
kenings (Nbk) 
maqucttc (1) [ma'ket] - maquette 
mar I Ook maar (Dfo, Ld, Nw, Op, Ow, 
Sz, Wol) bw. [marlma:r] 1. slechts, niet 
dan War mar can knienagien dat macglen! 
(Dfo), 1k bin mar ecn hoer (b), HI] had 
mar gewoOn legere scbocle bad CD. N. bet 
twie docbters, de lone is vn7 knap, de acre 
is mar eon fillikerd (Op), We levon mar ion 
tact! d.i. zoveel als: laten we hot or maar 
van nemen (Nbk), Et is mar eon bond, as 
et now am ten meenske gong! (Nbk), Th) 
was nag mar be/c in buns, on doe (..) 
(Nbk), Doe hi] It oolderlike huas nag mar 
in cit veerta zien ton, zag zien bcit him a] 
ankoj-nmcn (b) 2. in flinke mate, nogal, 
toch my was mar ten hick nieneer (No, 
Ma), 1k bob 'm mar a! to vat/ce waor-
schoawd, on now is or toch vcrfcaerd 
kommen (Nbk), Et was mar al to dadelik 
(Nbk), Zoks is mar knap lastig (Nbk), Wat 
MY ok dee, et wol mar plot hot won maar 
niet lukken (Nbk), Doe Ic et dan mar 
(Nbk), allicnjg mar, Et was mar so, so mit 
or weer (Nt), Hi7 was mar wat bliedo (b), 
K van 't mar can had ge/ag (b), Zo Is at 
mar gclegen, zee H. (b) 3. ter uitdrukking 
van twijfel A k et mar rear mekeer kriege 
(Nbk) 4. ter uitdrukking van een 
wenselijkheid Ha'k or now mar klaor! 
(Nbk), Af' mar kammen! (Nbk), Asje bait 
mar as thaus was! (Nbk), 1k wol mar, dat 
die sin erige dingen noolt uutvunnen weren 
(b) S. ter aansporing of waarschuwing 
Kom mar, H., reap ze, sutik mar met 
langer (b), Gee! mi] 't gefd mar! (b), Doe 
et now mar! (v), Luustor mar! (b), Pas now 
mar op, doulcgaot or mis (Nbk), Gao now 
mar vot, now bc'k at we] beard! (Nbk), 
Mar kiend, wat schilt d'r toch an, vertel or 
dan toch! (Nbk), Men so! so zeggen dat d'r 
glen ontevredcn moensken meet wezan 
boeven, mar bow mar, klaegen en Jarnipen 
glen gebrek (b), Toe niar, toe mack or mar 
lckkerties bont (ba) 6. in hoge mate, in 
hoge graad mar at to vat/cc, Th7 wol mar al 
to graeg thor can keer henna, misscbien 
zag lii] bear dan (Nbk) 7. aanhoudend Et 
wol mar met overgaon, die plane (Nbk), 
Dat ding wol mar piet zoas ik wol (b), En 
wif mar waacb ten, mar so kwainunen met 
(Nbk), Hi] kwam mar niet on hi] tram 

mar met (Nbk), Want die thkkc, grime 
kit/car kwaekte mar an Ian flak dear (b), 
En K. paetst mar op de kraentics (b), Wi] 
daanken en priezen Jaw God, dat it altied 
mar dent in oonze batten deurdrungon 
wi/len (..) (b) S. eenvoudigweg, zonder 
verdor nog belet be worden of hinder de 
ondervinden, do zekerste wag, do incest 
voor de hand liggende oplossing kiezend 
As de matte dan wat mastig was en glen 
koorts bar, wadden de biggies maci hi] de 
matte Jegd an konnen mar begunnen to 
zoegen (No), Zo kwam at dat S. do san-
dere daegs bY] N intro/c, en t gong mar 
best 09,  En doe mar an It scheppen; et wol 
eerst we] aorig good (.) (b), Mar so 
opbofen mit 't invallen van do kaortics, dat 
doen wi] toch niet?(Db), (..) as zoden die 
klokken mar an ion stat dear... (b), Die 
mos de baron mar bebben (b), 1k var-
trouwde at niet on bob him mar olsabeept 
(b), Nan et oton was it meerstal drekt do 
boa! mar of dan is It mar watt sc/zone 
(Ld), 1k sal mar flaiten mit do voegelties 
waor i/c mit in cit bas bin (b), Laot dat 
eloktriscbc spul dan mar wezen wat et is, 
d'r gaot ml] toch ni/cs haven con 
oo]derwets loser (b), Ikgao mar vat (Nbk), 
vat dan mar voornit dan maar, toe dan 
maar (aig.), Now, toe dan mar vooruit dan 
maar (Nbk, Np), mar so zomaar (Nbk, Np, 
Op, Spa): 1k /can marzo war kriegen($bk, 
Np), Hi] doe or mar zo, mar d'r was glen 
reden vow (Op), Dat kim mar so (Spa) 
mar II Ook maar (Ld, Nw, Sz) tegen-
stellend vw. [mar/ma:r; bij pauze vaak: 
ma(:)n(:)J 1. (bet uitdrukking van eon 
aarzelingfpauze wordt elk der vormen soms 
gevolgd door ek) maar: tar uitdrukking van 
verschiliende soorten tegenstellingen; ook 
gebezigd in beknopte zinnen waarin met 
wordt uitgedrukt ten opziehte waarvan do 
tegenstelling geldt, die blijkt ni. nit de 
situatie Do ne/var bet ctza mae/ct, marniet 
cit mcensken (Nbk), (schertsend over het 
versehil tussen westelijke en oostelijke 
Stellingwervers:) Is, cit wiezen kommen 
aut et oosten, mar ze wonen now in et 
westen (Nt), Babelvaaste bin d'r ver-
scheidon, tern censen dat mienen so, mar 
hobbe eon aander so Hef as joe zelf dan 
wodt ?' zwaor (Nw), D'r wodde es in de 
kraante token of d'r soms at warkvalk 
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vraogd wodde, mar mis heur! (j), Of 't 

now lag an de segaren, mar It bekwam him 
stomme win! (b), Ok al schaem Ii mi'j een 
betien, mar 1k ken glen letter Spaans! (b), 
Mar doe was ? lack, as zeden die klokken 
(.) (b), Ii zeg et mit goederbest, mar 1k 
zol daor mar met hennegaon, want die 
mcenskcn staon met zo best anschreven 
(Obk), Die centen lain wij best bruken, 
wait.. oh, is 't ci geveerlik? (b), Klein, 
mar dapper, (jezond, mar aarni: schertsend 
antwoord op de vraag hoe het ermee gaat, 
Mar, wie zien appel was t op It laest? (b), 
Mar dan dat ccItt wieuien! (b), Mar H. 
stan een aende voerder (b), Mar J., hoe 
kqj' dat now toch zeggen? (b) * 1k zal d'r 
n/ct amine Ilegem'Mar 1k moet neudig 
wiegen (14), Glen woorden mar daoden 
maraboc (1) [ma:rabu] - maraboe (hop, 
vogel) 
marathon(-) (spar.) ['ma:ratan] - mara-
thon, oak als eerste dccl van samcn-
stdllingen als marathonzltting, ...debate.d.; 
ze zijn in cUt woordenboek niet alle opge-
somd 
marathonloop (spar.) - marathonloap 
maratbonloper (spar.) - marathonloper 
marathonwedstried (spar.) ['m...] - mara-
thonwedstrijd 
Marc. - aikorting van Marcus 
marcheren z. mesjeren 
mare (Dhau, Ow) - mare: gerucht dat 
steeds wordt doorverteld 't Giet as eon 
ware deur et dözp (Dhau, Ow) 
maree (El, Obk, 01-Ni) et [man:] 1. 
(stain.) moire: gemoireerde, gevlamde zij-
do Ze maekten vroeger wel rokken van 
maree, on or wodt now ok weer bruulct 
your aovendjurken (Obk) 
maren (Bu) onbep. w. ['ma:] 1. inaren, 
in zinnen als Nib temaren!, nl. als reaktie 
op iemand die door mar to zeggen, jets wil 
tegenwerpen 
marg z. murg 
margerine [margorin] - margarine 
margerinebotter - margarineboter 
margerinefebriek (1) - margarinefabriek 
margkool (Bdie, Db, Ma, Nw, Up, 
Pe-Dbl) Oak n,ergkool (Dhau, Ld, 01-NI, 
Ow, Ste, Sz) [mar(o)x. ..} - niergkool As 
gruunvoer your et vee verbouwden sow- 
mige boeren certieds we! margkool (Up), 
Wij voeren margkool (Ma), Do koenen 

lusten do margkool we] (Pc- Dbl) 
margpiepe z. murgpiepe 
margpupe z. muigpiepe 
margriet z. magnet 
Maria-altaar (Ste) - Maria-altaar 
Maria-Boodsehap (Ste) [...'bo:tskap] - 
Maria-Boodsehap 
Maria-Geboorte (I) - Maria-Geboorte 
Maria-Liclitmis (Ste) - Maria- Lichtmis 
Maria-Ont'vangenis (Ste) - Maria-Ont-
vangenis 
Maria-Tenhemelopneming (Ste) [...ten 
hI:rnlopni:mu)] - Maria-Tenhemel-
opnerning 
Mariabeeld [ma'rija...] - Mariabeeld 
Vroeger zetten we bloemen ow et Maria-
beeltien in de ,neimaond (Ste) 
Mariadag (5th) - Mariadag Daegen zoas 
8 september, 8 december en 25 wcert bin 
Maniadsegen (Ste) 
Mariakapel (Ste. Wol) - Mariakapel 
Mariak)okkien z. angclusklokklen 
Marialegende [rna'rija ... ) - Mariakgende 
Marialied (Ste) - Marialied Marialieties 
bin d'r zat, ze bin ter are van Maria (Ste) 
Marianiaond (Ste) - Mariamaand: mci-
maand, iii. toegewijd aan Maria 
Mariaverering (5th) - Mariaverering 
Maria verering was bijv or zingen van 
Ma.nialietics in do meimaond of wit 
Mariadaegen (Ste) 
Mariaversehiening (5th) - Maria-ver-
schijning 
Marie-llemelvaort (Ste) do - Maria-
Hernelvaart (15 augustus) 
marihuana [marijy1Mã:na) - marihuana 
inarihuanasigeret (spar.) - marihuana-
sigaret 
marine Oak merine [rnarinGImrinG] - 
marine (krijgsniacht ter zoo, oarlagsvlaat) 
Hi is bi demerinegaon (Nbk) 
marine-uniform (spar.) Oak nzerineuni-
form (spar.) - marine-uniform 
snarineblauw (1) Oak merineblauw (1) - 
marineblauw 
marinchaven (1) Oak inerinehaven (I) - 
inarinehaven 
marinekommedant (1) Oak merine-
kommedant (1) [...r...] - marinc-kamman-
dant 
marinelocht-veertdienst (1) Oak nerine-
toe/it veefla'ienst (1) - marineluchtvaart-
dienst 
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marineman (spar.) Oak merineman 
(spar.) [ma'rinoman/mo'rina...] - marine-
man 
marineofficier (spot.) Oak merineofficier 
(spar.) [ma'r ... /m'r...] - marineofficier 
marincvliegtuug (spar.) Oak merine-
vflegluag (spar.) - marinevliegtuig 
marinier [marini;ar] - marinier 
marinierskapel - marinierskapel 
marinierskezerne (spar.) - mariniers-
kazerne 
mariniersuniform (1) - mariniersunifarm 
marionettespeuler (1) {marijö(: 5)'nsth...) - 
marionettenspeler 
marionettetheater (spar.) - marianetten - 
theater 
mark I (OS, WS noord. van de Lendo, Bu, 
Ste) Oak moark (ZW, Dho, Nw, Obk, 
Wol, k: 5th), muat (bet. 1: Db, Ofo, 14, 
Ow, b, p) de; -en, in bep. verb. aak -ten, 
z. bet. 1; -len [mar(a)klma:r(o)klma:t} 1. 
markt: gelegenheid op ten speciale plaats 
waar door meerdere personen verhandeld 
wardt, veelal: bep. week-, jaar-, veer- of 
najaarsmarkt (die in nicer p!aatsen dan 
thans werd gehouden, z. de verb. hierna) 
Al et aandere meet naor de maark: naor 
Stienwiek, Ooldemaark of Dc Gediek (k: 
Ste), 1k bob nag argens eon petret dat bij 
do brogge in Oosterwoo]de varkens in do 
snifc/cc Jaeden wodden year Asset maat 
(Ow), Et is vndag, et is mark in Noord-
woo/dc (Ru), Mit Gediekstcr niarkgaon we 
dried even bi5 1. an (Nbk), Hi hot wel 
belang bi dat bcsien, mar bij za] we] tot 
et ]este van do mark waachten mit bieten 
tot het einde van de markt wachten war 
hij echt gaat kopen (Obk), op 'e mark wat 
kopcn, Do mark begint, ...is ofiopen, WJy 
swurven do mark over O) my had ee,'i 
mooi dier an do mark op de markt am te 
verkopen (Np), Die kerel had con geblokt 
peerd an do mark staon (Np), vee ollcvercn 
an de mark (Nbk), BJJ et scheiden van de 
mark bin 'Ic d'r good/coop an kommen 
(Ste), As eon koc naor do mast giet wodt 
My 'a morgens n/ct mu/ken, dan teunt et 
gier veal beter (Dfo), maatho]cn in Assen 
op de markt verkeren (Ow), ...cen peer 
volon, die do boor op Norgcr mast kocht 
haddo (Va), van al/c mar/con thuus wezen 
van alle markten thuis zijn, zich altijd en 
met alles weten te redden (j),  in dit 

verband wardt oak markten gezegd (Spa, 
Pe-Dbl); in de valgende verb. wordt cen 
aantal 'vaste markten' genaernd die meren-
deels all, nag in cit herinnering vaartleven; 
de opsanuning is niet als uitputtend 
bedaeld: Vroegcr baf' h/er do Bui/iger 
mark (flu), ... was et E]sigcr mark in 
oktober (El), Do twiede deonsdag in meie 
is et mark in Oosterwoo]de echter oak 
gehauden op cit derde maandag in oktaber 
(Ow, Ld), Oosterwooldemer mast (Db, 
Dfa, Nbk, Ow, b), oak bekend als 
weekmarkt (Ma, Ow), Makkemer mast d.i. 
in Makkinge, ni. vraeger op de eerste 
maandag in rnei (Ma), aak op cit tweede 
maandag in november (Db, Ma, Obk, Ow): 
Ma/ckemer mast in november was basems 
do laoste mast van vow-al do b/iokpinken; 
dan hadden do koop/udcn al/c mar/con 
zowat ofreisdmit years! pin/con, a/stan d'r 
a/c nag we] 05 eon goeie riepe koe tussen 
(Ow), Appelscliostor mast ni. in september 
(Ld), Donkerbroekster mark (Db), Vroeger 
was d'r in Bar/coop vier keer in 'tjaor mark 
(Obk), Bet/cop or mark ni. vooral nag 
bekend uit begin augustus (Db, Obk, Die) 
en van de eerste woensdag in september 
(Np, b, Ow), Noordwoo/diger maark ni. in 
mei en in het najaar (Dha), Wo/vegester 
mast/c ni. op de tweede waensdag in mci 
en op de derde woenadag in september 
(14w, 01-Ni, Wal, Dha), oak: de week-
markt in Wo/vege op waensdagaehtend 
(Ste), Zwaogster mark ni. te Beetstcr-
zwao& op de cerste danderdag in oktaber 
(Ma, Np), feaster mark ni. op de derde 
donderdag in september (Spa) of op de 
laatste waensdag in september (Wa!), 
Gedickster mark (Db, Nbk, Obk): Gcdiek-
ster mark is a/tied in begin rneie an biy 't 
haast ni. op de eerste maandag in mei en 
op de laatste in oktaber (Nbk, Np, Obk) 
(Np), Meppelermarkweekrnarkt te Meppel 
op donderdagochtend (Ste), Norger maat 
d.i. op 24 mei, de laatste dinsdag in juli en 
de eerste in september (Ma, Ow), Diever 
mast a.m. op 11 augustus (flu, Dfa, Ow): 
Diever maat was vroegerpeerdemaat, grate 
dissiesmast, eon ecbte mallemeule mit eon 
peerd d'r in en do meziek wodde dri5d mit 
do haand (Die), St/en wieker mast markt 
gehouden op de dinsdag die het dichtst bij 
1 november was (Np, b), oak e/fduzcnd en 
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aldcrhillingmaark geheten, z. aldaar, oak 
bekend als weekmarkt (Ste), Raider maat 
ni. op de tweede dinsdag in september 
(Ow), Racier maat bekend van de derde 
dinsdag in oktober (Ow), Dwingeier mask 
iii. op de tweede maandag van oktober 
(Bu, Ow, Np), Zuudlaorder mark op de 
derde dinsdag van oktober (Ma, Np) 2. 
niogelijkheid tot afzet, verkoop van pro- 
dukten Is d'r nog ten mark veur zak/ce 
beckon? (1), In eons hand lgt dat nag 
goed in do mark (Dfo), mit ten nij type 
auto op 'c mark kommen (Ow), de 
Europese mark (spot.), de zwatto mark 
(spar) 3. mark: Duitse munteenheid (Dfo, 
Nbk, Nw, 01-Ni, Op) de Duutse mark 
(Nw, 01-NI), Ooide Duutse marken bin al 
lange met meer gcldig (Op) * Cv 'e mark 
isje gulden ten dacider weerd (Nbk, Nw), 
As de gckken it marke kornmcn, Icriegen 
de schepers geld dat zal nooit gebeuren 
(inlmers: schepers verdienen weinig, zullen 
pas als Iaatsten enig geld krijgen) (Bu) 
mark II (OS, WS noord. van de Lendo, 
Bu, Ste) Oak maark (ZW, Dho, Nw, Obk, 
Wol, k: Ste), inerk 	et; -en; -len 
{ markIma:r()kIrnerk] 1. merk: onderschei- 
dingsteken, kenteken De bornen kregen 
ten mark (Dho), Bij pinkeweiden kregen 
cit pinken con mark in de hoeve braand 
(Db), Die koe had ten mark op b icont 
(Ma), In de oorlog zetten we ten mark in 
de klompen (Dhau), Geef dat beest even 
ten mark (Nt), ccxi mark in do hotter (Spa) 
2. fabrieksrnerk, handeismerk e.d. Wat 
Year maark bet die fiets? (Nw), Staot d'r 
ok ten mark op? (Nbk) 3. koopwaar, 
produkt van con bep. fabrieksrnerk, 
handeismerk Wat year maark auto hej'? 
(Nw), Wat year mark is et, jaw niie auto? 
van welk fabrieksmerk (Nbk), eon good 
mark wien (1), con bekend mark proem- 
tebak (b), Th31 hal met van rommel on 
bruuktc daoromrne gocie [nI. tabak], mark 
't Haentien (b), Van 't oclde maark mar 
weer, zeker? dezelfde barrel als eerder? 
(ba) 
Mark. - afkorting van Markus (bijbel- 
bock) 
markandiel (1) - xnarktaandeel 
markaol z. aolpieper 
markapperaot (bs: Obk) et; -en; -ien 
['m...] 1. apparaat waarmee men ten  

merkteken aanbrengt, vgl. Et mark op con 
motto [bijenkoningin] wodt vacks mit eon 
markapperaot anbrocht (bs: Obk) 
markartikel (1) - rnerkartikel 
markbericht (spot.) - marktbericht 
markhus (Np, Sz) de; -sen [rn ... ] 1. bus 
die rnarktbezoekers vervoert 
markeenten (Dhau, 01-NI) trw. ['mark 
scnti7] 1. enig geld dat men op de markt 
kan besteden, vgl. Mien moeder zee we! 
Cs: moej' ok nag ten paer markeenten mit 
bebben? (01-NI), Dekionderkregen mark-
ccxi ten mit naor de mark (Dhau) 
markdag (verspr.) Oak maarkdag (Nw), 
maasifag (spar.: oast.) - rnarktdag Et is in 
Noordwoolde vrijdags maarkdag (Nw), Dc 
ere morgen was do knecbt d'r a! bit) vroeg 
of(..), want et was markdag ) 
marke (Dhau) de; -n ['mark] 1. marke: 
bep. gronden in gemeenschappelijk bezit 
(bekend nit Drenthe) 
markelaand (Db, Dfo, Ow) et [rn ... ) 1. 
land behorend tot de marke (z. oak aldaar), 
grand die hot gezamenlijk bezit was van 
een aantal boeren (d.i. van eon mark- 
genootschap) Et markelaand was bezit van 
ten stok of wat boeren (Ow), Et 
markeiaand is in do naotied van icderiene 
cmi it gebruken, dat bin bepaoidc stokken 
laand (Dfo) 
marken I Ook maarken (Bdie, Bu, Dho, 
Nw), merken (WI!) st./zw. ww.; overg.; 
rnurkhnarkte, het murken/markt ['mar(o)k/ 
'ma P .....me...] 1. bernerken, gewaarworden, 
vernemen 1k markte a! riekhk gauw: mit 
ten Lets kern iv d'r ok met, ok 31 trap it 
je haost blauw (Nbk, Np, b), Hij bet niks 
murken hij heeft or niets van vernornen, 
het is hem niet opgevallen (Nbk), ...d'r 
niks van marken Id. (Nbk), Oonze heft, die 
ken It a! gauw an mien tappet we! marken 
(b), Hi5 doe et am zien inneriik te 
verbargen. Dc mecnsken mocbtcn es 
marken hoe stoer as bij 't d'r mit had (b), 
Mar trots as 't rnaegien ok was, Jeut ze d'r 
niks van marken (fl, Zion heit zag d'r wel 
es wat van, mar doe net o!bij daor niks 
van murk 09, Laet an oons to marken 
wozen, dat wij cons vertrouwen op Jew 
steld bobben (b) 
marken IL Ook maarkcn (Bu, Dho, Nw), 
merken (bet. 1: Spa) zw. ww.; overg., 
onoverg.; markte, het markt t. (overg.) van 
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ecn merkteken voorzien Dc koenen moen 
markt wodden (Bu), .. veur It marken van 
't vee en your tie naenie in Ft  ark to branen 
(Obk), Do bomen die kapt wodden macten, 
sullen we even marken (01-NI) 2. (overg.) 
naar de markt brengen van vee (of evt. 
andere handelswaar) em It verkopen, op de 
markt staan em vee (cut) Ic verkopen 1k 
had disse weken twee koenen to marken 
(Diz), HJJ bet die koe vein- mij markt 
(Spa), 1k zai es Zion as dr nag war is te 
mar/con It verhandelen (Diz), We mae'n 
mar es mar/con wit dat peer4 dan kvwwe 
at misscbien verkopen (Obk), Die koe, 
daorgao ik zels mit marken (01-NI, Wet), 
Th) staot do hieie morgen daor mit die koe 
to mar/con en hij loan 'm niet kwict (We!), 
Et woort we tegen, It Joan mergeD in 
Liwwaddon we] es win marken (Db) 3. 
(onoverg) ecu markt bezoeken Ze gaon 
even to mar/con (Oho, Np. Nw, Ow), Mien 
buumian gaot iedero woensdag naor 
Woivegao, die wag graeg marken (Op), 
We gaon even gozelJig mar/con (Np) 
mattering (spot.) - marketing, vooral: 
wegm ark ering 
marketaenster (Bu) Oak marketenister 
(Nw) de; -s; -tien [markat: sty/ ... ] 1. mar-
ketentster Zone die vroeger bij de soldaa-
ten mit ten vattion mit dranak mitioup, 
wodde ten marketaenster nuurnd (Bu) 2. 
eigeuaardige persoon War is the appat, war 
eon marketaenster (Bu) 3. vrouw die vaak 
een markt bezoekt (Nbk, Nw) 
marketentster Z. marketaenster 
marketing (1) - marketing 
markganger (Bu) Oak maarkganger 
(Nw), maatganger (spor.: east.) -. mark-
gauger, iemand die (evt. veel) naar ecu 
markt gaat, oak wet reinter: iemand die 
altijd weg is D'r weren noga] wat mark-
gangers (Nw) 
markgaoren (Bu) Oak merkgaoren (bet. 
3: Bu) et; -s [rn ... ] 1. garen van ecu goed 
inerk Ft is goed markgaoren (Bu) 2. garen 
dat men op de markt koopt Nowja, ot is 
a/c mar markgaoren (Bu) 3. garen em mee 
to borduren (Bu) 
markgeid Oak maarkgeld (Dho, Nw, 
Pe-Dbi) et Cm...]  1. marktgeld Aj' eon 
kraompien bebben, woof markgeld Stat-
Jon (Bu), De dissies moeFn  maarkgeJd 
betaclon (Nw) 2. geld dat ten marktganger 

op de markt kan besteden (Bu) Hier, dan 
kriej' wat markgeJd mit (Bu) 
markies - markies 
markiespere z. baa.rrnharkiespere 
markiezinne (1) - markiezin 
markkefé (Db, Nbk) et; -s; -gien [rn ... ] 1. 
café dicht bij eon markt en waar 
gewoonlijk veel ntarktgangers komen 
markkoopman Ook maarkkoopman (Dho, 
Nw, Pe-DbI), maatkoopman (spor.: east.) 
de; -nen; ...Iu(den); -negicu [rn ... ] 1. 
marktkoopman 
markkraom Oak maarkkraonz (Dho, Nw), 
maatkraom (spor.: east.) .. marktkraam 
(kraom is gewoner dan markkraom) 
markkremer (Ste) Oak krcmer (Pe- Dbl) 
['markri:mç/.] - marktkramer 
markiappe (verspr) Oak maarklappe 
(Pe-DbI), merkiappe (01-NI, Sz) - merk-
lap, letterdoek We niacktcn op schoele op 
't baandwarken eon mark/appe, mit tie 
ciefers, et a/leSt en etjaortai d'r in (Obk), 
ten markJappe borduren (Bu) 
marklcider (1) - marktleider 
tuarkloper (OS, Edit, Bu, Dho, Np, Op, 
Ste, Sz, n, v, s, b: im, b: in, be: Nw) Oak 
markilaper (Nbk), muarkioper (Edie, Dho, 
Pe-Dbl), markiover (Die, Ow, s: Db, p, b: 
Im) de; -s; -tien ['mar(a)k../ ... ktlo:.. 
ima: ... / ... lo:wç, ...vç] 1. vlaamse gaai (OS, 
ZW, Bu, Dho, Np, Op, Sz, ii, s, b: lm, b: 
In, be: Nw) Do mark/over kan go we/dig 
schetteren (DEe) 2. marktganger, iemand 
die regelmatig en graag naar de markt gaat 
(Bu, Db, Dho) 
markiopernust (Np) et; -en [rn ... ] 1. nest 
van eta vlaamse gaai 
markiover z. markloper 
markmeehanisme (1) - marktmechanisme 
markmeester (El, Ld, Obk, Op) - rnarkt-
zneester 
markmelk (Op, Spa, Wol) de {'m...] 1, 
rnelk verkregen door ten koe op de markt 
te nielken 
marknaeme (1) - merknaam 
markonderzuuk (1) - marktouderzoek 
markonist (spor.) [markô(: rnst] - 
markonist 
markplak (Obk) et; -ken ['nt.j 1. plaats 
waar ten markt wardt gehouden 
markplein (Obk, Op) - marktplein 
markpries (1) - rnarktprijs 
marksnikke (Db, Dhau, El, Ow) de; -n 
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ml...] 1. snik: bop. whip met de fUnktie 
van beurtsehip naar ten markt, vgt. do 
marksrnA±e mit varkeps naor Assen (Ow) 
niarkstraote (01*) de; -n ['m..] 1. straat 
waar eon markt wordt gehouden 
markteken (Dfo, Dho, Ld, Nt) Oak 
maar*teken (Pe- Dbl), merkteken (spor.) 
['m.. •] - merktcken: onderscheidingsteken 
Koenen on varkens kricgen we! marl tokens 
as ze biyv. in It sta.mbock opneurnen 
wodden (Dfo), Ze gavven tic pinken eon 
maarktekcn as ze naor do we/dc gingen bij 
eon sander (Pe-DbI) 
marktloper z. markioper 
marktram (Bu, Np) do; -men; -megien 
['marktram] 1. extra tram naar ccii markt 
(die vaak erg vol was), bijv. naar do 
Elfduzcnd in Stienwicic. Is do marktrarn d'r 
a] langes? (Bu), As or vroegcr Elfduzend 
was, haj' bier cen appatte inarkiram, 
zoveule volt gong d'r bonne (Bu) 
markverkenning (1) - marktverkenning 
markvolk (Bu) Oak maarkvolk (Dho, Nw) 
et ['rn ... ] 1. do menscn op ecu markt, de 
bezoekers en verkopers op con markt 
inarkvrouw (Nbk, Nw) do; -en; -gien 
['m...) 1. vrouwelijke verkoper op eon 
markt (vooral: in eon marktkraainpje) 
markwccrdc (Bu, Nbk, Np) Oak 
maarkweerde (Bdie, Nw, Pe-ObI) de 
['ut.] 1. de waarde die men or op eon 
markt voor over heeft, die men voor jets 
moot betalen de markwecrde van et yea 
(Nbk), Dat ding kuj'niet sanders kwiet as 
vow-  maarlcwoerde (Nw), Dat is do mark-
weerde de prijs die men or momenteci ge-
woonlijk voor wjl betalen (Bu) 
markwecrdig (Bu, Dhau, Obk) bn.; -or, 
-St [...'wi:rdox] 1. (niet vaak gebruikt) 
geschikt voor cit markt, good genoeg am 
(good) vorkoclit to warden (Bu, Dhau) Die 
toe is markweerdi (Bu, Dhau), con mark-
weordig bc's/en (Obk) 
warmer et ['marmç] I. (ook stofn.) mar-
mot: bep. gesteonte Ze hebben mariner in 
de ha! (Nbk), Dc b/eM gang I/ott daor wel 
van mariner (Nbk) 
marmeren ['marmrn] - marmeren: van 
marmot eeij manneren v/ocr 
marmerkjeur (1) - marmerkleur 
marmerplacte (1) - inarmerplaat 
warmersoort (1) - niarmersoort 
marmot z. marniottc  

marmotte (Nbk, Np) Oak marmot (Nbk) 
de; -ii; marmottien [mar'm3t(to)] 1. mar-
mot: bep. knaagdier slaopcn as cen mar-
motto (Nbk, Np) 
Marokkaan do; ...kanen; -tieri (mara(:) 
'kà:n, marD ... ) 1. Marokkaan 
Marokkaans [maro(:)'kts, man.-.] - Ma-
rokkaans 
Marokko [maroko:, ...koMJ - Marokko 
tnarresjee z. massiesee 
marresjosee a massiesee 
marrcsjoseckezerne z. massiescekezerne 
manic z. more 
marriepcerd z. merriepeerd 
marricvoo( z. mc'rcvool 
mars I Oak masse (in verb.: Ld, k: Ste) 
do; -en; -ion [mars/'maoj 1. bep. muziok-
stuk: mars Et ktirps speulde con mars 
(Nbk), Do mezick speult flew-Age matson 
(b), do masse slaon ritmiseh saan am eon 
bep. signaal to gcven, ni. door cen groepje 
dorsors van boekweit, ten token dat cit 
boekwcit van de desbetreffende boor is 
afgedorst Dc duskers gingen dan op con 
troop/en staon on slougen de masse, aIM-
mao]c tegc]ieke (k: Ste) 2. z. masse 
Mars II - Mars (bep. Romeunse god, bep. 
planect) 
mars III (spor.) tw. [mars] 1. geroepen als 
bevel am wog to gaan Mack daf' vot-
kommen, bond! Mars! (Nbk) 2. (bij miii-
tairen) id. am zich in beweging to zetten 
Marseiflaise (spar.) - Marsoillaise 
marsepein - marsepeun 
marsepeinen ['marspji:] - marsepeinen 
marsjcsec z. massiesce 
marsjcseckezerne z. massieseekezorne 
marskramer (Nw, 01-NI, Sz) Oak mar-
kraomer (Bdie, Obk) ['marskrã:rnr/'ma$ 
kr5:my] - marskramer, markkoopman 
marsmanncgien (spar.) - marsmannetjc 
jnarsmcziek - marsmuziek 
mai-sroute (spar.) - marsroutc 
marstempo (1) - marstempo 
Marva ['marva, - ..wa] - Marva 
marxisme - manisme 
manist - marxist 
marxistisch - marxistisch 
marzat (Bdie, Db, Diz, El, Ld, Np, Obk, 
Ow, Pc-OW, Spa, Sz, Wol) Oak metal 
(Db, Dho, Diz, El, Np, Obk, 01-Nl, Op, 
Ow, Wol) bw. [ma(rsatJm'sat] 1. genoeg, 
in voldoende mate D'r is grds snezat (Op, 
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Ow), Daor sit geld marzat (El), D'r satten 
marsat appels an do boom (Db), D'r sat via 
marsat, mar It waf niet bieten! (Spa, Sz, 
Wol), D'r sat mar went v/s van 'tjaor in 
do vaort (Db), ía kun wel kommen, we 
hebben marsat in do Ivan (Np), D'r bin 
mezat van (Wol) 
was Z. masse 
masister z. mesjcster II, Ill 
masisters Z. mesjcsters 
masjenist Z. inassianist 
masjesee z. massiesee 
masjeseekezerne z. massieseckezenne 
masjester z. mesjesterJl, HI 
masjetknope z. masjatteknope 
masjette Z. mesjette 
masjetteknope z. mesjettekn ape 
snaskara (spot.) [mas'ka:ra] - mascara 
maske (Bu, Dfo, Dho, Np, Nw, Obk, Ste, 
Sz, ko: Nt) Ook massen (my.: Db, Dfo, 
Dhau) de; -n; maskien ['maska/mas] 1. 
breisteek, mass in visnetten e.d. Ikzette 64 
masken op vow eon so/c/cc steken (Np), 
Daenk d'r ammo daf' do was/con niet va/en 
Jaotcn (Np, Dho), Hoevule was/con hal' op 
'epennc?(Ste), Zet mar massey op Your do 
sjaal(Dhau), Jkhadde vroegerfocken, die 
ha  liondard masken opzet (Sz) 
masker et; -s; -tien ['masky] 1. masker, 
mombakkes con masker vew-hebben (Nbk), 

.opbebben (Nbk), .. veardoen (Nbk), 
...ofdoanvoor hat gezicht wegnemen (Nbk) 
maskotte z. ineskotte 
maskraomer z. mars/cramer 
massa ['mass] - massa: grate hoeveelheid 
D'r kwani (men) eon massa meenaken no of 
(Nbk), - ..massa 's meenskcn op of (Nbk), 
D'r bin kwaoie znacndaegen on aj' zo&n 
dag treffen, dan bij' niet geJokk4; eon 
massa bocren wacren d'r vroggcr die op 
maendag nooit wat nijs zolfen begunnen 
(k: Ste), Do massa vrot vow s/en dacgcliks 
brood verweg de meeste inensen, de grate 
massa (ha) 
massa- - massa- (als eerste lid in 
sanienstellingen als massabi5icnkomst, 
massahysterie, ze zijn in dit woordenboek 
niet alit opgesomd 
massaal z. massaol 
massahi'jienkomst (spot.) - massabijeen-
komst 
massage de [ma'sa:zj] 1. het masseren, 
massage 

massagraf (spor) - massagraf 
massabysterie (spot.) - massahysterie 1k 
hebbe die massahysterie s/en on dat sit mi5 
hop (Va) 
massamoo sd (spot.) - niassamoord 
massainoordener (spot.) - massamoor-
denaar 
massaol (Np,  Np) Ook massaal (Nbk, Ow, 
va) bn., bw.; -er, -at [ma'so:alI...'sa:l] 1. 
met eon grate mensenmassa En awwe oons 
(.) daor now es massaol year opgavven 
(v), Et dcc lout goad dat at yolk now 
eindthk es massaal in verzct kwanz (Va) 2. 
in gemeenschappelijk bezit (Dfo, Np, Obk, 
Op) Dat isand badden so massaol met 
elkaar (Np, Obk) 
niassaperdukt (spar.) - massaprodukt 
massaperduktie (spor.) - massaproduktie 
massasprint (spot.) - ruassasprint 
masse (Bu, El, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbi, k: Ste) Oak mars (Db, Dhau, Nw, 
Spa, verder in bep. verb.: Nt, Sz, Wol), 
mas (spar.), mussel (Bu, 01-Ni: in verb.) 
de; -n; massien ('mas-j, .. 'aImarsIma()/ 
masj} 1. mars: bak of evt. korf waarrnee 
een kramer vent (meestal op de rug ge- 
dragen, oak op de heup of de buik: hat 
laatste bij het tonen van de koopwaar) Eon 
lappiespoep badde cle masse op 'e rogge 
(Np), my /opt mit de masse hij vent langs 
de huizen (met de masse) (Bu, El, Nbk, 
Pe-Dbl, k: Ste, Np), do mas(se) op 'a 
rogge (verspr.): Do bakkicsmannen baddan 
vroeger do masse op 'a rogge (Obk), 
.Jeupen vroeger mit do masse op 'e rogge 

(El), Die man dreag sian mars vow c/c 
bock (Spa), MY bet h/cl [of: we!] wat in 
zion masse kan veal, vooral: heeft veel 
kennis (Dhau, Obk), Hi5 bet we) wat in 
sian masse! id. (Bu), ...in de masse) hi. 
(01-Ni), ...in zion mars (NI, Nw), (niet 
ruw:) Thy hot de masse vol a'raank heeft 
veal to veal gedronken (Ow), zo ook ff15 
hadde do mars good vol (Dho, Sz), Hiy hat 
can gocic mars in heeft veal gedronken 
(Wol) 2. Z. mars I 
masseekezerne z. massieseelcezeme 
massel Z. masse 
massen Z. was/ce, was/con 
masseren [nia'sc0r4] - masseren (inzake 
personen, lichaamsdelen; ook inzake bil-. 
jarten) 
massesee z. massiesec 
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masseseekezerne z. massiosoekezerne 
masseslag (Dfo, Ld) de ['m...] 1. de slag, 
het slaan van de masse, ten token dat het 
dorsen van de boekweit klaar is (z. mars!) 
masseur - masseur 
massienaal z. massiensol 
massienaol (spor.) Ook massienaal (Bdic, 
Bu, Db, Dho, El, Ld, Nbk, Nt, Nw, Obk, 
Spa, Ste, Wol), machinaai (Db, Diz, Nw, 
Obk) 	[masi'n3:oI/ ... na:l/masji'na:I] 	- 
machinaal: met machines verricht Sloot-
kaantcn opmijen gcbcurt tcgenwoordi 
baast a/tied macbinaal (Db) 
massienist (verspr.) Ook masjenist (Dhau, 
Ste, Obk, Up, Sz), machinist (verspr.) 
[masi'ntst/masja'.../rnasji...] - machinist 
massiesee (Db, Dfo, Diz, El, Np, Obk, 
Ow, Spa, Wol) Ook massesee (flu, Ma, 
01-Ni, Ow, vo), masfesee (Db, Nt, Obk, 
Ste), marresjosee (Nw), marresjee (Nw), 
marsjesee (Op, Spa) [masi'sr/mas'st: 
Imasjst:Imansj oCYsi:Imara'sj  clmarsjo'st:] 
- marechaussee Dc massesee zat on peerd 
(Ma), En ccii peer wo'n d'r dan biy de 
borgemcistcr toclaotcn; massesces ba/en do 
eren op eon distaansie (vo), Do leste 
marsjesces bin mit hour peerden op 10 
meie 1940 in do vrocge morgen vcrtrokken 
uut de kezerne in Wolvcgc (Up), Do 
marsjcsces 1%gen in do marsjcscekczcrnc 
(Spa) 
massieseekezerne (Bdie, Bu, Dho, Diz, El, 
Np, Obk, 01-NI, Ow, Pe-Dbi, Wol) Ook 
masseseekezetne (Bu, Ld, Ma), masjesee-
kezerne (Nt, Obk, Ste), masseekezerne 
(Bu), marresjoseekezerne (Nw), marsje-
seekezerne (Spa, Wol) [...'su...] - mare-
chausseekazerne Do marsjcsces liggen in 
de marsjescckezcnne (Spa), In Thundorp 
(Wolvege) ston do massieseekezome (Wol, 
Np) 
mast de; -en [mast] 1. mast; op ten schip 
2. lange paai die jets draagt of op moet 
houden, zoais een vlaggemast, een 
lichtmast of elk der lange dragende palen 
van een circustent; ook van toepassing op 
o.ni. een kiimpaal (als bijv. bij mast-
klimnicn), een zendmast on een tele-
visietoren 
mastiek (01-NI) [ma'stik] - mastiek (als 
dakbedekking) D'r kwam mastiek op ci 
dat dan kwam d'r ccii soart lien gnats op 
(01-NI) 

mastieken (01-NI) In.; attr. [ma'stikj) 1. 
van mastiek (als dakbedekking) eon 
mastieken dak (01-NI) 
mastiekwarker (01-NI) [ma'st ... ] - 
mastiekwerker 
mastkliinmen (Dfo) - mastklimmen 
masturberen (spor.) [mastç'bt:ap} - 
inasturberen 
mastwerp z. mastworp 
mastworp (Bu, Pe-DbI, Ste) Ook mast-
worpe (Nw), mastwerp (Spa) ['mast 

- dubbele Ins die niet 
tilt zichzelf los kan gaan, mastworp Be 
mastworp was con stroppe biy or kasti-cren 
van rannmcn of bollen (Ste) 
mastwo rpe Z. mastwoxp 
mat (Mi; Bu, Pe-Ubi) - mat: afgentat, 
krachteloos, enigszins neerslachtig MY Is 
zo mat, zol hly met good wezon traag en 
eentonig in fn manier van doen, van 
praten (Edit), mat praoten (Edie) 
materiaal z. materiaol 
materiaalberging (Spa) de [matri'ja:l 
bcryuj) 1. hok of ruimte anderszins waar 
men materialen als tuingereedschap in op 
kan bergen 
materialist (spor.) [matrija'ltst] - mate-
rialist: iemand die vooral gericht is aards 
bezit 
materialistisch (spor.) [matrija'IistisJ - 
materialistisch: zich vooral richtend op het 
hebben van geld en good 
materiaol (verspr., b: Im) Ook mat eriaal 
(verspr.) [ma'trij3:1/ ... a:i] - materiaai I/c 
moot nag wat materiaol hebben (Np), We 
hadden glen materiaol genoeg om 't weer 
to maeken (j),  Mien buurman ha zels we! 
wat Ummeren, mar hIy bruukt or goeio 
materiaol d'r met vow (Op), Die boor die 
wol mar wat bozunigen mit zion materiaol 
(IWo), arfelik materiaol (1) 
materiaolkosten (I) - materiaalkosten 
materie z. meterie 
materieel U) bw. [matri'jt:i) 1. in mate-
rieel, stoffelijk opzicht Dc moons/con bob-
ben et matonicel veWe beter (.) U) 
matglaezen (spor.) ['matxlE:zI] - mat-
glazen, van matglas ccxi matglaczcn deure, 
eon matglaezcn raempicn (v) 
matglas ['in...] - matglas Vrocger in 
schoelo hadden we matglas, dan konnen 
we met in do tuivi kieken.. .1 (Sz), con 
dcurc van matglas (Bu) 
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matras Z. metras 
matrasdek z. metrasdek 
matrix (1) ['ma: trtks] - matrix (bep. 
wiskunclig systeem) 
matrixprinter (spor.) - matrixprinter 
matroos Z. metroos 
mats (Bu, Db, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, 
Obk, Op, Ow, Pe-DbI, p, b: Im, bn) bn.; 
-or [mats] 1. (van bet wear) zwoel lit is 
mats weer (El), El is zo mats buten, we 
sill/en wel can rommclbujje kriegen (Obk), 
Now, ik viene at mar mats, 1k hebbe at 
swiet a! to pakken (Op) 
matsen [mats4] - matsen: een dienst be-
wijzen 
matsig (Bu, 0th, Di; Ld, Nbk, Ste, Si) 
bn.; -at, -at ['matsox] 1. (van het weer) 
nogal zwoel, enigszins zwoel Et is matcig 
wear, now! (Dfo) 
matte I de; -ii; mattien ['math] 1. vicar- 
mat, mat tar bedekking van can vlcer 1k 
zal even de matte uutk)oppcn (Bu), D'rzit 
eon smerige pfakke op 'a matte (Wol), ..in 
de matte (Nbk), Vroeger hadden we can 
matte op 'e vloer Jxgen, on zaoterdags mos 
hij d'r wit (Dhau), We hcbben can nije 
Chinese matte over de viocre kregen (Bu, 
01-NI), 1k sal th even op at mattien 
reopen (Ste), ff15 mos op It mattien 
kommen (Nbk), As do katte wat op 'a 
matte dot, dan kaf' wel kokhalzcn (Obk), 
Genemudermatten blazon matten (Bu), Die 
kab zien matten we! opro/Jen, now hij dat 
uutha old her kan wel vertrekken (d, Obk) 
2. stoelmat Do stoe/en moe'n nije matten 
hebben (Nw), D 'r bin Diet so viiie mecnsken 
moor die nog can knappe, nije matte op 
can stool zetten kunnen (Op, Obk), We 
hebben lessend ni5c matten in de stoeJen 
kregen (01-NI) 3. (york!.) tafelmatje (Do) 
4. bep. mand: vijgenmat (Nbk) Do viegen 
zatten vroeger ok in matten, in can soort 
zak van gevloehten spa!; at was rond van 
boven on onder an baven koj' ze los- 
snieden am de viegen d'r wit to baeien 
(Nbk) S. transportband in een zelfbinder 
(waarmee men koran maait) (Db, El, Ow) 
D'r moot con nije matte in do zeltbiender 
(El), de matte opspannen (Ow) 
Matte II (Nbk, Np, Obk) de [mato] 1. 
vrouwennaam: Martha 
mattekiopper de; -s; -tien ['mathkbp1) 1. 
mattekiopper Do matte/clapper staot am c/c 

hock van de c/cure (Dho), Hi5 mos c/c 
mattek/opper over de brook hebben, mit 
Zion ondeugde a/tied (Dfo), 1k sal je war 
mit de matteklopper geven met tie matte-
kiopper voor do brook slaan (Np), vandaar 
Th3 kreeg mit de matteklopper (veur de 
kont) (Di; Ma) on Die moet mit de 
mattekiopperslaag krijgen met do matten-
kiopper (Bu) 
mattelaor (b) de; -en ['ma;jo:r] 1. marte-
bar Lees daor mar as over in de bocken 
over c/c matte/aaron wit vroeger tieden an 
wit oonze tied (b) 
mattelderi'je (Nbk) do [maljdonja] 1. bet 
voortdurend matte/en, vooral: hat jeer 
inspannend bezig zijn, hetz. als gemattel 
matteldood (spot.) ['matldo:at] - mattel-
dood 
mattelen zw. ww.; overg.; mattelde, hot 
matteld ['maffli] 1. martelen, pijnigen In 
sommige Janen wo 'xi do meensken nag 
matteld (Ma), Ze hebben 'xii matteld, so 
hebben him knoeid jeer hardhandig 
aangepakt zodat hij kneuzingen e.d. beth 
opgelopen, oak: zodat hij voikomen is 
afgemat (Nw, Do) 2. zich bovenmatig 
inspannen an daardoor veel to verduren 
hebben Huff moot matteJen on dat kiussien 
klaor to kriegen (Wet), 1k hebbo dat wark 
mit matte/en klaor kregen, dat viii met mit 
(Dfo), t Was matteien am 't iaompien d'r 
of to kriegen (Ow), Scbei now mar ut van 
matte/en, want dat is glen wark(Ol-N1), Ft 
was daor a/tied matte/en mit It war/c (Ow), 
Hij badde d'r mattelen wit am biff de 
badde wag to kommen, so siecbt was die 
monnige (Op) 
mattelgang (Nw) ['ma}xal)] - marteigang 
(fig.) Dat was eon matte/gang, can zwaore 
gang (Nw) 
mattelo (Nbk, Ste) do; -'s; -gien [matj'o:] 
1. matelot: bep. hoed voor vrouwen, van 
vilt of stro, bij hot uitgaan gedragen 
mattelpaol (1) ['matl ... } - martelpaal 
mattemi'jer (spor.) do; -s; -tien ['m...] 1. 
goode maaier (die ni. in één dag een mad 
kon maaien, d.i. pInt. 1/2 ha) 
Matters I de; -s; -tien ['mat] I. 
mansnaarn: Maarten, Marten; z, oak outlet 
Swite-Matten 
matters II bn.; attr. ['matv]  1. van matten, 
biezen Deventer stoelen hebben matten 
sittings (Dho, Spa), Die stoelen bin wit 
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een matten zitting (Diz, Edie) 2. (van 
stoelen) met matten, biezen zitting WJ 
bat/den vroeger matten stoelen em de 
taofcl (Dho, El, Nw, Op, Nbk) 
matten III ['mati] - matten van stoelen 
e.d., ook: aldus gemat worden Th) matte 
veur cons vaeke flog cen peer stoelen 
(Obk), Dc stoelen moe'n mat wodden 
(Wol), Misschicn hebben ic nag wel een 
steel te matten (d), Stoclematten ziej'haost 
met meer, mar lessend hebben we flog iene 
zien die mit matten doende was (Op), Dc 
stoelen won minder, ze moe'n henne ft 
matten (Oho) 
matter (Nbk, Nw) ['mafl - hop. moldier: 
matter 
Matth. - afkorting van Mattheus 
mattien et; matties ['matin] 1. kleine matte 
in diverse bet. (vooral bet. 3), z. aldaar 
matzak (Bu, Dfo, Dhau, El, Op, Ow, Ste) 
do; -ken; -kien ['matsak] 1. grote baalzak; 
met do fbnktie van deurmat (Bu, Ste), 
losgesneden ook gebruikt ala schort (Dfo, 
Ow, Ste), ni. bij hot vooren van varkens 
(Dfo, Ow): Vrouwludcn bat/den mit et 
varken voeren en sander smorig wart vaeke 
een matzak veur as scbdlk (El, Ow), verder 
in do volgonde toepassing: Van twie mat-
zak/cen machen we vroeger koedckken 
(El) 2. hop. boodschappentas, nI. van jute 
(Op, Ste) 
mausoleum (1) - mausoleum 
mauw Z. miauw 
mauwelen (Edit) zw. ww.; onoverg.; 
mauwelde, hot mauweld ['moMiti]  1. 
zouren Ic moc'.ri niet a/tied zo mauwelen 
(Bdie) 
mauwen z. miauwen 
mayo-diploma - mayo-diploma - 
max. - afkorting van maximaol, maximum 
mail (spor.) - maxi(mode) 
maximaol (I) bn. [maksimo:l; aks. 
wisseltJ 1. maximaal 
maximode (spor.) - maximode 
maximum et ['inaksim 5m] 1. maximum 
Hij zit now wel an zien maximum verdient 
hot hoogste salaris dat bereikbaar voor hem 
is (Nbk), Et minimuniloon is een kwattien 
in de ure, mar dr is at con maximum, 
dattig centen (vo) 
maximum- - maximum-, eorste lid in sa-
monstellingen als maxim umsnc1hicd inaxi-
mwntemperetuur, ze zijn in dit woorden- 

book niet alle opgesomd 
maximumsnelhied Voor -hoid z. -hied - 
maximumsnelheid 
mayonaise [majö(: 5)'nc:zQJ - mayonaiso 
mazen I (Nbk) my. ['ma:zi} - mazen: my. 
van maas (in eon net) 
mazen II (Nbk) ww. ['ma:znl - mazen 
mazurka [ma'sArka} - mazurka 
mazzel do; -tien Cmazl, ...si} 1. mazzel, 
geluk maizel hebben geluk, voordoel: Daor 
had 1k mazzel mit (Nw, Ste), _even best 
maize! (Ma), Sommige mecnsken hebben 
aaltied mazzel (Pt-Oh!), Jo moe'n mar 
maize! hebben Jo moet maar geluk heb- 
ben: ala je hot hobt zoals hij/zij hot heeft, 
dan zit je good! (Spa), Die bebben good 
maize) had (Dho), It badde vandeweke 
nag ccii mazzeltien (Sz), (groet, m.n. door 
jongoron:) Now, de mazzel!, ...dan de 
mazzel mar (Sz), De mazzel dan mar 
wear! (Bdie) 
mazzcicn (Bu) ['maz]4, ...s...} - mazzelon: 
geluk hebben Hi31 mazzelt altied (Bu) 
mbar - afkorting van millibar 
MC - symbool voor hot land Monaco 
Mc. - afkorting van Marcus (bijbolbook) 
me Z. zniyJ, II, muj 
meander (I) do; -a, -tion [mt:'jandr] 1. 
meander 
nieanderen (1) [mc'jandp] - meanderen 
meckaniek (spar.) [mt:xa'nik] - mocha-
nick: die delon van ten instrument die 
maken dat hot werkt, die de bijzondoro 
thnkties doen uitvoeren Dour etmechaniek 
gongen ze ok nog op-en-dade (v) 
mechanika (spot.) [mt:'xã:nika] - 
mechanika 
mcchanikaboek (spor.) - mochanikaboek 
mcchanisaosie (verspr.) [mi:xani'sxosij 1. 
meehanisatie 
mcchaniseren (verspr.) [mt:xani'si:oriJ - 
mochaniseren 
mechanisering (verspr.) - mechanisering 
mechanisme (spor.) - mochanisme: 
mechaniek 
Mcchicl de; -s, -en; -tien, -egion [mo'xil} 
I. mansnaam: Michiel * Mecbicl betaelt 
wej t is ekonomisch gezien eon hopoloze 
zaak (wsch. uit W.O. II; 01-Ni), (opbou-
road tegen kinderen:) Helderop, Mechiele-
gicn/F,'erst wat op je donderement/En dan 
war opjc zielegien (bi: Nbk, Ow) 
med. - afkorting van medisch 
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medaille - medeieden 

medaillc a modallie 
medaillekaaste z. medalliekaaste 
medallion z. medalfon 
inedalje z. medal/it 
medaijon (Ld, Np, Op, Spa, Si) Oak me-
da/lon (Si), mi/jon (Obk), medeijon (Diz, 
01-Ni, Wol), medallion (Dhau, Dho, Ma) 
et; -s, -next; -negien [mudai'jon/mt:da'lon/ 
nui'jonlmt:dj'jon/mcda'jon] 1. bep. sieraad: 
medaillon Dat medalion is flog dllcomstig 
van mien grootmoeder (Op), Vroeger 
dreugen do macgies nog wel gauw es ecu 
mi/fonnegien (of van goold, of van zul vet) 
(Obk), Zc bebben we] ccii medaiionnegien 
an ccv katting cm do ha/s (Dhau), Zie het 
con mcda/Jonnegien an hew-  ha/skettinkien 
hangen (Si) 
medallic (Bdie, El, Nbk, Np, Ste, Si, Wol) 
Oak medaille (verspr.), medaije (Udie, Db, 
Nw, Spa) de; -s jm9'daWm'dajWm'da!jo3 
I. medaille Vein-  glen lcerdaat optrcden hat 
bij ccv medallic kregen (Si), W He!, eon 
medallic wzznnen (Ste), Medal/its kricf' ok 
bij veekeurings on so (Ste) 
ntedatlickaaste (spor.) Ookmedaillekaaste 
(verspr.) de; -a; ...kassien [xnd ... ] I. kast 
met glazen voorkant waarin do medailies 
van ten sportvereniging enz. hangen am 
bewonderd to kunnen warden (oak tact 
bekers en soortgelijke troffecen) 
medallon a mcdaffon 
medani (verspr.) Oak madam (verspr.) do; 
-men; - niegien [m'dani/ma'dam] 1. vrouw 
die zich door kleding, bonding, opmaak, 
schocisel voordoet a!s ten dame, vooral: 
pronkziekc vrouw Do vrouw van cen 
laandboer was vroeger eon delUge madam 
(Obk), Die had de pronk an! War con 
madam! (Ld), eon aorigc madam eon 
eigenaardige, pronkerige vrouw (Nt), can 
file/c medam pedante, zich groat voor- 
doende vrouw (fYfo), Ze kwam biy de 
burgers to dlenen, at wodde 21 eon hiele 
snedain (Bdie, Db, Diz, Np, Nbk), As ze 
zundags op de dick komt is ze eon echte 
madam (Op) 
ionic z. hunningmee 
medeklinker z. mitklinker 
medel I et; - Len; - legien [m'd€1] 1. von 
van het menselijk of dienlijk liehaam Die 
vrouw Lw baost gien gckocbte fin-k 
kricgen, want so hot zae'n reer model 
(Obk), D'r S glen feguar an, die bet 

weinig mcdel gezegd van iemand zonder 
fraaie vorm van het iichaam, bijv. doordat 
men vetl to mager is (Nbk), zo oak D'r sit 
glen medel an die man (Nbk) en Die het 
glen model (Nbk), Die koe bet eon good 
medel heeft de goede vorm van bet 
iichaam (en is dus ten good scott koe) 
(Ste) 2. vaste, normale vorm van jets Dat 
voer buf her ok ten root mode]! (Ow), Die 
kroje is bielemaole ui,! mode] (Np) 3. 
uiteriijke, ontworpen vorm van ccii kie-
dingstuk c.d. Dat is ok eon mool model 
van jurk (Dhau), Dat medel is bie]einao/ 
uut nit de mode (Dho), Ben mcci model 
jurk bef' an (Ste), Dat is wel eon moci 
mede/leglen(Np), D'r sit glen model an bet 
is ieLijk van vorm, met name gezegd van 
kieding, bijv. van een slobbertrui (Nbk, 
Ste), zo oak Ut sit gien model in die fink 
(Nbk), Date! dezelde sehi/der daon hadde, 
kof' zion an de kru]len, die van It se/dc 
mode] en allienig klciner weren (ba) 4 
vorm die men van to voren heeft uitge-
dacht, uitgetekend Die p/aanke tegen de 
mesbu/te op badden so op medel zaegd, 
dan b/eel hij Jiggen (Ste), d'r mode] veur 
staon ten uitstekend voorbeeld van jets 
zijn (spar.) 5. soort van bep. gebmuiks-
voorwerpen (van auto's:) etnistemedel6. 
eigenaardige persoon Da's mij ok een 
model (Bu, Ste) 7. fotomodel, naaktmodei 
ed. (spot.) S. miniatuur (spot.) 
medel TI (Nt) bn. 1. piekfijn gekieed, in 
IIij staot d'r mar medal op! (Nt) 
medelbouw (i) - modelbouw 
inede(bouwer (I) - modelbouwer 
medelieden CmLd1id4I - medeiijden Do 
jaegers weren gender mede]ieden U) 
medelieden hebben, .../criegen, vgi. Jo gel-
/an medelieden mit die kiender bebben, dat 
so al]c daegcn zoe'n sonde lopen macten 
dour a/Ic weer en wiend (Ste. Dfo), It 
so//en d'r medelieden mit kriegen (Nbk, 
Diz), As de moons/con mode/loden mitfe 
kriegen, is t niet best dan iii. dreig je 
tezeer athankelijk van anderen to warden 
(Ow), Ia heaven gien medelieden mit mi 
te bob/ion ni.: want hot is niet zo erg, 1k 
verdien niet beter e.d. (Spa), Dat dee 'k uut 
medelieden Nbk), Daor beef' gien met/c-
hot/en mit to hebben ni.: want bet is z'n 
cigen sehuid, hij is zeif ten gemeen 
iemand e4. (Np, Nbk, Dho), zo oak He/i 
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medeliedend - meekrap 

mar glen medelieden id. (Nbk), vol mede-
lieden wezen (Nbk), Hij was len en a! 
inedelieden (Nbk) 
medeliedend z. medeliedzem 
medeliedendheid (01-NI), voor -heid z. 
-hied de [...'l...} 1. het hebben van mede-
lijden 
medeliedzem (Db, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, 
Nw, Obk, Ow, v) Oak meeliedzem (Nbk, 
Np, Nt, b: im, vo), meeliedig (Bu, Op), 
meeliedend (Bu), medeliedend (Dhau, El, 
Nbk, Nw, b, vo) bn., bw.; -er, -st [mt:(do) 
'litsip, ...'IitsrnJmt:'lidox/..Jlidi2t/'mt:do...} 
1. snel tot medelijden geneigd, snel met 
iemand meelevend, medelijden hebbend en 
evt. tonend Die man is zo medeliedzem, 
die is mit een bool meensken begaon (Nw), 
Hi1 kook miy war medeliedzem an (Np, 
Ma), Wat een leven! zoo Maaticn mode- 
Iiedend (vo), eon medeliedzeme vrouw 
(Db, Obk), Dat meenske is nogal gauw 
medeliedzem (El), Jo boeven miy niet zo 
meeliethi an to kieken, want zo slim is et 
warempel niet mit mi5 gesteld (Bu), 
Lainmegien (medeliedend): 'Hoe bedoel ie 
dat?' (b) 2. medelijden opwekkend, soms 
enigszins opzettelijk (Dho, Nbk, Nt, Nw) 
Die kik zo medeliedzem toe (Dho), R)7 
kanje zo medeliedendankieken (Nbk), Hi) 
ziet d'r meoliedzem wit (Nt), ...is 
medeliedend wekt medelijden op (Nw) 
medeijon z. modaljon 
medeiwoning (spar.) - modeiwoning 
Medemblik et ['mt:drnbltk, ...d5m ... } 1. 
piaatsnaam: Medemblik; vaak genoemd 
i.v.m. een inrichting voor krankzinnigen 
aldaar, vgl. Aj' naor Medemblik moeten, 
dan is 't niot zo best mit je (Obk), Ze 
moe'n je naor Medemblik stuz-en! je bent 
gek (Np), zo oak Iemoe'nnaorMedemblik 
(Np), Die kun ze we! naor Medemblik 
brengen hij is geestelijk gestoord (Nw, 
Ow), vandaar oak Breng 'm mar naor 
Medemblik(E1) en Enkele reis Modem blik! 
(01-NI), Hiy is nope your Medemblik hij 
doet vreselijk gek, hij is getikt (Bdie, Op, 
Sz) * Oolde Kaatje van Medemblik/Had de 
kont van koffiethk (Bu) 
medemeenskc (b) ['nu:d ... ] - medemens 
En oat telcent 'm now as iene die It loge en 
't verkeerde bi5 zien medemeensken zocbt 
(b) 
medeplichtig (spar.) [mudo'pltxtox] - 

medeplichtig d'r medepliebtig an wezen 
(spar.) 
medern Oak modern (spar.) [mo'dsrn 
/ma(:a) ... ] 1. hedendaags, nieuwerwets Hij 
bet een modem bednief (Spa), Mederne 
sebilderkewist is in oonze ogen vaeke mar 
wat klodderen (Spa), Een spiekenbroek en 
een slobbertrui is bi de jeugd modem 
(Obk) 2. in de inedenne taelen 
mederniseren (spar., v) Oak moderni-
seren (ba) [...'st:or;J - maderniseren Ze 
wollen mederniseren mit hour bedniof 
(Nbk), Now is do boer modenjiseerd (ba) 
medesien (verspr.) Oak mediesien (Bdie, 
Diz, Db, Obk, 01-Ni) et, de; -en; -egien 
[mudo'sin/mt:di...] 1. medicijn; bij uitbrei-
ding: remedie Hej'je medesienen a! had? 
(Nbk), Die medesienen belpen miy good 
(Spa), Jo nioe'n do medesienen nog even 
innemen veurdaf' slapen gaon (Diz), Daor 
is wel eon mediesien year (Diz), Die man 
die bruuJct iedere aovend een borreftien as 
mediesien (Obk), Dokter bet hear mede-
sien en veursebre von (El), medesien en 
studeren geneeskunde studeren (I), Jouk 
mopperde flog war on gong an et want Dat 
was hieltied flog de beste medesien, aj' de 
boel met terecbte kriegen konnen (vo) * 
Hanger is do beste mediesien (Db), Een 
goeie barrel is at beste mediesien (01-NI) 
medesieneflessien (Nbk) [mt:do'sinaflesin] 
- medieijnflesje 
medesienekassien (Nbk) [mt:th'sinakasin] 
- medicijnkastje 
medesienman (1) - medieijnman 
media (verspr.) my. ['mi:dija] 1. media: 
kranten, tijdschriften, radio, televisie enz. 
mediekement (spar.) [mi:diko'ment] - 
medicament 
mediesien z. medesien 
mediseh (1) - ['mi:dis] - medisch op me-
disch advies (1) 
meditaosie (1) [mt:di'to:osi} - meditatie 
medlteren (1) [mLditt:ofi] - mediteren 
wee z. hunningmee, mit I 
meehunning z. starnpbunnig 
meelg (Bu) bn.; -or, -st [mi:x] 1. met 
een anprettig, zaet gevael Daor woj'meeik 
van (Bu) 
meekrap (Dfa, El, Obk, 01-Ni, Ow) 
['mt:krap] - meekrap De wottels van 
meekrap woddon bruukt veuir at maeken 
van Ideurstoffen (year bep. stoffon, 0.0. 
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met) - meenske 

baai) (Obk), Meekrap kuj' gaoren of stof 
mit roodvarven (El) 
meel z. maci 
meelbak z. macibak 
meelderig z. maelderig 
meelgrös z. melcgrds 
mcelicdend z. inedeliedgem 
naeelicdig z. medcliedzcm 
meeliedzem z. medclicd.zem 
meelkoekien z. maelkoekiev 
meelkost z. macikost 
meetpoede z. maelpoede 
meelpot z. maelpot 
meelraaien 2. mciegrös 
meclreken z. maefrekinge 
wecistot' z. maelstof 
tuceltonne z. macitonne 
meelzak z. macizak 
meens(e) z. meenske 
meensaep (Nbk) Oak meensuepe (Op) - 
tuensaap 
mcensaepe z. mccnsacp 
mecnsdom (El, Nbk, Op,  bI, k: Ste) 
[mi:zdom] - nwnsdom or tcgensworrlge 
mcensdom (k: Ste) 
meenseheugenis z. meenskcbeugcnis 
mcensekennis z. mcenskckennis 
ineenseleven z. mccnskclevcn 
ineenselik (El, Nbk, b, 1) bn.; -er, -st 
['mi:solá, 	...slak] 1. de mens 
eigen, van de mens We vulcn d'r ten 
mcnnigtc mecnselike nood on stried aach-
ter zittcn (b), et meenselik lichen (Nbk), or 
mcensehic levcn (1) 2. niet geheel volmaakt 
doordat men mens is (z. ook mccnskcliel<) 
Aj' ccv kcer cep klein fauticn macken, 
now, dat is mcensehic (Nbk) 3. redehjk in 
de betrekkingen met anderen, sociaal, 
menslievend Die is temccnsen ccii betien 
mccnsclik (Nbk), Ic mocn tack ccv beticn 
meenseliker mit bear ommcgaon (Nbk), 
Thy is aorig meenseliker wodden (Nbk) 
meenselikbied z. meenslikhicd 
mcensepraot Z. mccnskepraot 
meensescbouw z. mccnskcschouw 
meensesehuw z. mecnskeschouw 
meenseverstaand z. meenslccvcrstaand 
nieensgeliek z. mecnskelick 
meenske (OS, Bu, Dho, Np, Nt, Nw, 
01-NI, Op, Pe-Dbl, Ste, Wol, p, b, j, vo) 
Oak meens (verspr.), meense (Bdie, 
01-Ni, Spa, Ste, Wa!), inese (Bdie, Sz), 
meeske (Dho), men (Sz. maenske (App, 

Ofo, Dhau, Ld, Ow) de (bet. 1, 2), ook et 
(vooral bet. 3); -n; meenskien, meensicn 
[Imj.ska/Imj:s(3)/tmPS / sk/mt:s/Im :sk1 
1. mens (als biologisehe wezen, i.t.t. they) 
Eon meenske dat hclemaole good gezond 
is, vuult of beset? eigelik nict lens dat lily 
ccii liebem her (Op), Die mesen bin fien 
die mensen zijn fijn, orthodox (Bdie), D'r 
bin nog ccii peer oolde meenskics in hues 
(Nbk), Dit hel omnncs gicn meenkse vol 
niemand (Np), (lien meens is gcliek van 
dacnicen niemand denkt precies gelijk 
(Op), D'r was gien mccnskc op 'e dick or 
was niemand op, bij de weg (Ow), Dat dot 
glen meenske niemand doet zoiets (Nbk), 
We bin vanmiddag naor de Lende lopcn, 
mar d'r was gien mccnskc in de wcreld to 
zien helemaal niemand (Nbk), En zo kwam 
d'r nog we] es con unkeld meens en zo 
kwam er af en toe nog wel eens iemand 
(,j), 1k mag d'r wet over as d'r es con 
mccnske kong ik hon er wel van als or 
eons iemand op bezoek komt (Np, Nbk), It 
moc'n we! wat in hues hebbcn, af' ccii 
incense kriegen wanneer je iemand op 
visite krijgt (Ste), Warkcn is vcrentig tocb 
nog glen scbaande, daor bet him nag nooit 
con meenske veer schaemen hoefd(b), Een 
meenske is nargcns niysgicriger naor as 
naor wat bij flog niet zien bet men is, 
ynensen zijn (b), 'ii Meenske is niet gauw 
tcvrcdcn (b), Dat dot ccii meenske good 
(Nbk), Fey aoventicn cut dat is good veer 
een meens (Op), 't Was zwat van de 
meensken er waren ongelooflijk vcel 
mensen (Ma), vi)' inkonnmen mecasken 
mensen die zich (hier) van elders hebben 
gevestigd (Nbk), (de) grate meensken (de) 
voiwassenen, Dc ooldste zeunc is c/c kre-
bentige, mar altietcn bcter wetcnde weeps 
(b), Ft lickt we] ten meenske mar hi)' bet 
nicer van ccv diet hij kan zich beestachtig 
gedragen (Np), (bij verwon- dering over 
de reaktie, de gevoelens van éón of nicer 
personen, ook inzake depersoon zeif:) Eon 
meenske Is ccii vremd ding is ten 
eigenaardig wezen (Nbk, Np), ...maL.. 
(Np), zo ook Ben meenske is or maiste 
ding dat d'r is (Np), Fey mccns is ccv raer 
ding (Wo!), Mien oolde meensken zit glen 
flit meet in miju ouweini (Nt), 1k bin glen 
meenske nicer voel me zeer vermoeid, 
beroerd (Nbk), ...gicn meenskcgelickmeer 



meenske - meenske 

(Nbk), Do iene moons is do ore niet 
mensen zijn nu eenmaa! versehillend 
(Nbk), 1k bin glen meenske am lange 
kwaod to blieven zit niet zo in elkaar ( ... ) 
(Nbk), zo oak 1k bin gien meenske ow do 
bide dag mar in do has staon to kappen on 
to zaegen, d'r moot ok wat daenkwark bij  
Nbk), 1k bin ok mar eon moonake 1k kan 
oak niet alles, vooral: ik doe ook niet alles 
volmaakt, maak oak fouten (Nbk), 1k viml 
me nor eon aandcr meenske 1k voel me 
stukkeri beter, (ook sterker:) als herboren 
(Nbk), (gezegd bijv. van eon hondje of oak 
wel van eon gladjanus:) so liep(e) as con 
incense (Ste) 2. (my.) do maatschappij, de 
mensen in hot algemeen, do groep mensen 
waartoe men zich rekent .Th) dust niet 
tussen do meensen to kommen, want bi5 is 
wat meenseschouw (Ste), Jo woof,, d'j-  es 
wat nzccr wit, dan koj' es wat moor under 
do mecnsken (Nbk), H15 brengt weer geld 
wider do meensken zorgt ervoor dat do 
mensen weer over geld kunnen beschikken 
(zodat ze zich kunnen redden) (Va), HJY 
her nogal wat geld one/er de mecnskon or 
zijn nogal wat mensen die hem nog geld 
verschuldigd zijn (Nbk), 1k kw jaw ok a) 
niet aanders verteilen as do moonsken 
praoten hot niet anders vertelien, niet moor 
vertellen dan wat de mensen zeggen (p), 
Demeensken zeggen (.) er wordi beweerd 
(Nbk, Ste), Do meensken zeggen zone/c or 
wordt zovéel beweerd (Nbk), Thj was icne 
die, vial do meensken zoden, 'van God 
gotekend' was (b), Wat zullen do mcensken 
d'r van zeggen wat zullen de mensen or 
wel niet van zeggen, hot zal wel stork 
veroordeeld warden door do mensen (Nbk), 
zo oak Wat sullen de znccnskcn we) viol 
zeggen! (b), metals niogclijke reaktie: Wat 
kim mij de meonaken schelen (Nbk) 3. 
(licht of stork denigerend, medelijdend, 
oak wel met waardering; zelden my.; oak 
als aanspreekvorm) vrouwelijke persoon, 
editor als mY. oak van individuen in hot 
algemeen, zonder onderseheid tussen 
snannen 

on 
 vrouwen Ft is con flunk 

rneenske, ze is aided c/condo (Dho), Zion 
was nogal ten trots meenske ffl Wat 

VS zoe'n meenske al con protte to 
.'erdregen (Nbk), 0th, dat is we) zoe'n best 

r cnsc (Ste), Wat is dat eon raar moons, 
 (Spa), Wat eon vremd meenske! (El), 

Dat moons bet altiod wat to zouron (Di; 
Ow), (verouderd:) Now, woof' daor es 
zien, twic meensken en con junk twee 
vrouwen en eon meisje (El), Laest zoo fk 
togon It ooldc meenske: 7. her nodE eon 
vrouw had wel?'tegen do oude vrouw (b), 
zo oak in 1k moot vandaege nog even naor 
't colde meenske do oude(re) vrouw, 
veelal: in eon gezin 0, Nbk, Np), eon acid 
mecnsien (Ste), Ft is ok mar eon klein 
moenskien een kleine vrouw (Spa, Nw), 
Die colde buurvrauw van cons is welzoe'n 
gomoedelikmeensienl (Sz), Now, daorlopt 
ok con h/el meenske eon djkke vrouw 
(Nw), (als aanspreekvorm:) Nee meenske, 
as ie die bri5 mar nict so blinderse More 
badden (b), Moonskc hod es on to zcure.n! 
(Dho), Meenske, meenske nag es an toe 
mens toch! (Nbk, Nw), oak: bet is 
ongelooflujk, hoe bestaat hot (Nbk, Nw), 
(uitroepend van verbazing, nit medelijden:) 
Mcensken, kiender nag toe hoe is hot 
mogelijk (Bu, El, Ma, Np, b), zo oak 
Moons/con nag (an) toe (Nbk, Wol), 
Meensen, kienders wat wi' now toe/i (Ste) 
en Meensen, kiender dat was inc wat (Np, 
Spa), Mar here meensken, die [grand] zit 
so c/lope wog (d) 4. (my.) personen die 
voor anderen eon task verrichten, mode-
workers Dear bet hij Zion meensken we] 
your (Nbk) * It Is mar good dat do 
mecvskon se/s glen baos binven over 
weer (Nbk), evt. gevolgd door ... want dan 
was d'r nog moor ocrlag (Nbk), zo oak Ft 
is mar good dat do mcensken et weer niet 
zels in do haandhebben (Nbk), ... want dan 
was d'r nag moor ruzie (Nbk), Eon meense 
dat spaert, hot wat wie spaart bezit jets 
(B die), Glen moons is zien eigen maeker 
men is nu eenmaal zoals men geboren is, 
vooral: drijf niet do spot met een mismaakt 
iemand (Bdie, Pe-Dbl), Ecnmeenseiszien 
cigen maeker niot id. (Nbk, b, Ste), 
(gezegd bij aankomst van mensen, bij her 
binnendruppelen of binnenstromen van 
bezoekers:) Ft yolk komt bij do meensken 
kijk, daar komen do mensen al, kijk, wat 
komen or veel mensen (moons) (Nbk, 
Wol), Moensken, mecnsken wat eon moon-
s/con kijk, jeminee, wat zijn or vet! mensen 
(Nbk, Wol), Daor heft gedonder a!, zoo 't 
oo!dc meenske (DIe), D'r is glen nieensko 
die zion veurlaand wet geen mens weet hoe 
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meenske-wezen - meenskenkenner 

het hem verder zal vergaan, wat hem zal 
overkomen (Obk), (schertsend, vooral 
m.b.t. kinderen:) Eerst meensken, dan 
dingen die d'r op lieken mensen die iets 
voorstellen moeten eerst, daarna komen de 
minderen (Ma, Nbk), zo ook Eerst 
meensken on dan langoren id. (Ma), Rieke 
meensken rick/En aarme meensken panne-
koeken/Dat rok veer van rijke mensen 
weet men snel dat er iets aan de hand is, 
en wanneer arme mensen pannekoeken 
eten of het anderszins kennelijk niet slecht 
hebben, wordt er ook over gepraat, nl. 
doordat men zich afvraagt hoe ze het zich 
kunnen permitteren (Ste), Icier meens bet 
zien gebrek, de iene an de ogee, de ere an 
de bek aan iedereen mankeert wel iets 
(Nbk), Een meenske is glen eerpel een 
mens kan veranderen, ook: elk mens heeft 
gevoel (Nbk, bl), Een meens is glen 
mesiene een mens heeft gevoel, wil ook 
wel eens wat antlers e.d. (Np), (schert-
send:) Mooie meensken hebben mooi goed 
gezegd als reaktie op een positieve opmer-
king over iemands spullen (bo: Np, Op; 
Nbk), Een meens leeft niet van brood 
a//lend (Ld), Meensken, bender kick toch/ 
t Ka/f is dood on 't schict nog (Nbk), ...'t 
peerd... (Nbk), Zoveul meensken, zoveul 
zinnen er zijn ideeen, opvattingen, ver-
langens naar gelang het aantal mensen 
(Nbk, vo), Een betien brick is meens-
geliek, mar a/ to brick is schaande/iek 
(Dho), Zo bet et zeten, zee 't oo/de meens, 
on ze brak de pispot (s: Wol) 
meenske-wezen (1) - mens-zijn 
meenskebloed (Nbk) et ['m...] 1. bloed van 
een mens 
meenskeeten (spor.) et ['mi:skot:tn] 1. 
menseneten 
meenskeeter (Op) de; -s ['mi:skat:tr] 1. 
menseneter, kannibaal 
meenskefebriek (spor.) de; -en; -ien 
['m...J 1. groot gezin 
meenskegedaonte (1) ['m...] - mensen-
gedaante 
meenskegeliek z. meenskeliek 
meenskehaand (Nbk, b) - mensenhand 
(ook fig.) In meenskehanen is een hiele 
bu/t macht legd, liekegoed om oons kwaod 
as om oons goed to doers (b) 
meenskehaandel (1) - mensenhandel 
meenskeheugenis (Bu, Dfo, Nw) Ook 

meenskenheugenis (Np, Spa, Wol), 
meenseheugenis (Ste), ['mi:ska.../...kg... 

- mensenheugenis Dat is naor 
meenskeheugenis nog nooit gebeurd (Dfo), 
Dat is een meenskeheugenis /eden nl. zo 
Lang de leeftijd van een mens is, zo oud als 
de desbetreffende persoon is (Nw) 
meenskejacht (Op) de; -en ['m...] 1. het 
achter mensen aan zitten om ze to pakken 
meenskekenner (Nbk) Ook meensken-
kenner (spor.) ['m..J...skrl...] - mensen-
kenner 
meenskekennis (Bu, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Wol) Ook meensekennis (Np, Spa, Ste) - 
mensenkennis Meenskekcnnis doej'vanzels 
op aj' bij de weg binnen (Ste, Nbk), Hij 
bet daor een boe/ meensekennis opdaon 
(Spa) 
meenskekiender (Nw) tw. [...'k...] 1. 
uitroep van verbazing: mensenkinderen 
Meenskekiender nog an toe, dat is me ok 
wat hoe bestaat het (Nw) (overigens niet 
aaneen, dus: meensken kiender, z. meenske 
bet. 3) 
meenskekracht (Nbk) Ook meenskracht 
(spor.) de ['m...} 1. menskracht 
meenskeleeftied (Nbk) Ook maenske-
leeflied (Ow) de ['m...] 1. mensenleeftijd 
meenskeleven (Nbk, Np, Op, b) Ook 
meenseleven (Np) ['mi:s(k)o...] 1. het 
Leven van een mens Omdathij Bien flauw 
beau/ het van et hoogste in een 
meenske/even (b), Dat ding kan wel een 
meenske/even laank mitgaon (Nbk) 
meenskeliek (Diz, El, Ld, Ma, Np, 01-Nl, 
Spa) Ook meenskegeliek (Ste), meens-
geliek (Dho) bn. ['mi:skolik/...xalik/...] 1. 
menselijk, niet zeer verwerpelijk omdat de 
mens nu eenmaal niet volmaakt is, niet 
volmaakt kan handelen, in verb.: * Scbieve 
en brick is meenskege/iek als het niet 
allemaal even recht zit, niet even goed gaat 
(...) (Ste), zo ook Een betien brick is 
meenske/iek(Diz, El, Ma, Nbk, Np, 01-Nl, 
Spa), ...en al to brick is schaande/iek (Dho, 
Ld, Np) 
meenskelocht (Nbk, b) de ['m...J 1. geur 
van mensen As een vos meenskelocht in de 
neuze /c igt (..) (b), Inienen reuk ik 
meenskelocht, ik heurde jaegers praoten 
(b) 
meenskenheugenis z. meenskeheugenis 
meenskenkenner z. meenskekenner 
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meenskeotTer - men 

meenskeoft'cr (Op) ['mi:sbofr] - mensen-
offer 
meenskepraot (OS, flu, Dho, Diz, Np, 
Nw, 01-NI, Op, Pe-DbI, Ste) Oak meense-
praot (WH, fidie), maenskepraot (Dhau) 
at, de; ...praotics ['rn ... ] 1. (vaak mv. van 
hat verkl.) hat praten van mensen, wat de 
mensen zeggea zonder goad to wetan, 
praatjes zonder veal waarde Dat bek ok 
heard, mar i/c daenke dat at mean skepraot 
is, ze wi/len roth wat zeggen (Op), Dat bin 
meenskepraoties; it weten that zeker ol'et 
idopt, ze zeggen zo gauw wat (flu), Dear 
mecnskepraot kuj' Awe we] op ten mite 
naemo brengen (Obk), Trelcje d'rmar niet 
teveale van an, je, et is meensepraot (Spa) 
mcenskereehten (I) - mensenrechten 
nieenskerecbtenaktivist (I) - mensen-
rechtenaktivist 
meenskereddcr (I) - mensenradder 
meenskeroof (Op) - menscnroof 
mecuskesehouw (OS, flu, Dho, Di; Np, 
Nw, 01-Ni, Pe-Dbi, SW, Wol, b, hi) Ook 
meenskeschuw (flu), meensesehuw (Sz), 
meensesehouw ( fidie, Spa, SW), maenske-
schouw (Dfo) bn. ['m...skam / ... skyMl ... ] i. 
mensensehuw, bang om anderen onder 
ogen Ic kornen Dam-  woonden vroeger ten 
peer oo]de watles die mcenskescboaw 
weren (Obk), Ze kommen niet Nj veale 
aandcre meensken, ze bin zuver meens/ca-
schouw (Dhau), Panic Ia wo 'n d'r bijticdcn 
mecnskeschouw van (b), Die is wat 
meenskescboaw (bi), MY lie/ct wel nieen-
skesehouw (Nbk) 
meenskeschurft (Sic) de ['m...] 1. schurfi 
bij de mans 
meenskesehuw z. mccnskcschouw 
meenskestemme (Nbk, Op) - menscnstem: 
mensehjkc stem 
meenskestront (Nbk) de ['m...] I. 
uitwerpseien van can mans 
ineenskcverstaand (Nbk) Oak meense-
verstaand (Sz) at ['rn ... ] 1. mensen-
versiand, hat verstand zoals mensen dat 
hebban Zoe'n uutbreker was een beest mit 
mccnscverstaand; die wet b]iksems goed 
waor hij en betet kriegen ken (Sz) 
rneeuskevleis (Obk) at [rn...] I. mensen-
vices 

await (Nbk, Op) et ['m...] 1. men-
Dat is meenskewark dat is niet 

gebeurd, dat hebben bep. mensen 

gedaan (Nbk), Et is now icnkeer mean-
s/ce war/c d.i.: en hat hoeft dos that 
volmaakt to zijn (Nbk) 
inecuskeweer (l3die, El, Nt, Pe-Dbl) at 
['m...] 1. redelijke weersomstandigbeden 
(El), vooral in Ft is vandaege bonneweer, 
gien meenskeweer, we blieven Bever bin-
nenshuus (fidie, Nt, Pe-DbI) 
meenskewereld (1) - niensenwereid 
ineenskracht z. meenskekracht 
meenslikerwieze (El) ['rni:slkrwi:z] - 
menschjkcrwijs 
meenslikbied (El, Nbk) Ook meense-
likhied (Nbk) - mcnselijkhaid: redelijk-
held, zaehtheid in de omgang D'r zit now 
ok nib gien meenselikhied an die man 
(Nbk) 
ineenst Z. minst 
meensweerdig (1) - menswaardig 
meents z. mietite, meet 
meentctjkkertien (Sz) ci ['mi:nt ... ] 1. 
spel waarbij één kind in can middenveld 
staat on probeert de andere kinderen te 
tikken, die ni. van één kant naar de over-
kant rennen; wie getikt is moat de tikker 
heipen 
weer I at, oak de (Nt, Wol); meren; -tien 
[rni:r] 1. maci (bep. binnenwater) Zundag 
be/hen we nog even an at meet zeten 
(01-14I), We gongen con daggien te zei]en 
op do Friese meren (Ma, Nbk), zei]en op 
de meer (Nt), We gaon naor c/c meet to 
visken (Wol) * Ft meet is nooit vol men 
wit altijd nog meet hebban (Nw), Etgrotc 
meet... id. (Ow) 
weer II bw. [mi:r] 1. in sterkeTe mate Ft 
kere]tien beg on a] meet to triope]en (Nbk), 
(inzaka hat samen schaatsen waarbij de één 
de ander trekt of anderszins voortheipt:) N. 
zctte aI]e krachten bij en Roe/lien began 
a! meet on meet to hangen in steeds 
sterkere mate 0), As or zo deurgaot krie-
gen we bier meet en meet ft macken wit 
gebrek an good drinkwaeter (Nbk), Ft was 
meet wit nijagierighied, want et was nog 
vroeg (9, Ze zitten meet to daenken an 
bear eigen inkommen as an et belang van 
de kleine man (Nbk), Hi)' was meet dood 
as levend doe ze him uczt dat wa/c baa/den 
(Nbk), Hoe ]anger ze d'r over pta otten, boa 
meet zin ze d'r in kregen meer as tied 
de hoogsta tijd: Ft wodde dan ok meet as 
tied, dat dam-  wat an gebeurde! (b), 't Is 
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nicer - incerder 

mcci- as tied dat henna gao to mclkcn (v) 
2. nog komend bij con goval of gevallen, 
bij eon hop. hoeveelheid, daar nog bij Wit 
hal' nog mcci- zicn? (Nbk), Waor bij' nog 
mcci- west? (Nbk), Moor as mien best doan 
kan ik niet Nbk), en al zokkc dingen mcci-
en meer van dorgelijko dingen, enzovoorts 
(Nbk), ...an zok soortc macrid. (h), on aI 
zo mcci- enzovoorts (Nbk), des to mcci-
(Nbk) 3. niet alleen maar, in grootte of 
belang overtreffend Zoc'n woordeb oak 
scbrieven is moor as allicnig mar wat ooldc 
woorden bi5 mckcar geran (Nbk), zondar 
moor zondor terughoudendheid, zeker en 
zonder to dralen (spor.): Dat zo'k zondor 
meer doan, a'kjow was (Nbk), ondar mcci-
(1), Et is ok nict moor as fcsocnJnt af' daor 
flog even can bcdaankbricficn henna s/titan 
hot zou onfatsoenlijk zijn als jo niet even 
( ... ) (Nbk) 4. vakor (Nbk, Nw, b) Et komt 
mcci- vain- dat in at veroordiclen van can 
ear zien zundc mitspault can verburgan 
bcgccrtc naor die zelde zwjdc (b), 1k bin 
daor mcci- west as jow (Nbk) 5. langer, 
verder in tijd, nog eens 'k He nooit gian 
kcsjct omma maci- (Nbk), ...moor omma 
(Nbk), Dat dow, za now nict mcci- (Op), 
Dat kennen za nict near (Nw), Dc 
culiakoekcn bin d'rnog, de brandcwian mit 
rezienan ok nog, mar de ni7jaorskockan 
vienen we inkcld meer nog maar zeldon (s: 
oost.), We zian die man nooit mcci- (Ow), 
Zc bebben d'r gian aonEbaid  near an 
(Nw), Ui- blift gicn knicnegien an gicn 
fesant maar over (b), D'r wasja gian rauk 
of smack maci- an (b), Et is niks mcci- mit 
him het gaat erg slecht met hem (wat z'n 
gezondheid betreft, in zakelijk opzicht e.d.) 
(Nbk), Hi5 is niks near wccrd hij heeft 
eon erg slechte gezondhoid (Nbk), flat ding 
is niks mcci- weand heeft goon enkele 
waarde moor, werkt niet meer, is vorsieten 
onz. (Nbk), 1k mista nooit mcci- (h), Et is 
niat near wat at west hat (Nbk), 1k wil 
niks near mit ja to macken bcbban (Nbk), 
Winters tcug bif ok nict mecr mit do 
barbargcn in O) Hif is d'r niat near hij 
leeft niet meer (aig., Nbk), Hij leaft flog, 
mar bij mackt or nict lange moor - 
meer III onbep. telw. 1. eon aantal, 
hoeveelheid boven hot aantal, do hoeveel-
heid waarmeo wordt vergeleken D'r kwarn 
meor yolk, d'r kwam gczcflighiad (ba), 

(inzake iemand die zit to vissen:) Zo wodt 
et niks, vandcmorgen; as d'r now mar niat 
mccr kommcn (b), Die [mensen] weron d'r 
allied can pi-otta bij; d'r kwarnman do 
biclticdmccr (v), Op mcci- plakkan kuj' dat 
kriegen (Dho), D'i- bin wal mcci- gevallan 
bakand (Nbk), Mock jc wear soon op-
scbcppcn of baj' aanlik winder bcbban 
wild? (Nbk), Doe mij mar can bctien moor 
(Nbk), Do gazondhied is me hial wat wear 
wacrd as rokan (Nbk), Zo vci-dicndc hi 
mcci- as do aandai-e arbcidcrs van at ddip 
(ha), Die zaggan voule moor in dajonge on 
vuuldcn d'r wcl wat vein- ow him (...) wat 
moor loran to laotcn in dc mcziek D'r 
bin (..) ok nog wol aandcrc mccnskan, die 
wat mcci- vain- con dier over bcbbcn (b), 1k 
ha.b vandacgc moor notht an 't wark as 
gistcr (Nbk), Et is macr as da'k docht 
badda (Nbk, Ste), Et is mcci- dan ik docbt 
(Obk), ...da'k docbte (Ste, Np), ...a'k 
docbte (Np, Nw), ...dat a'k dochtc (Np), 
...dan da'k docbta (Np), ...as a'k docbta 
(Np), ...as da'k docbte (Nbk, Np), As hij 
dat wetcn had, had bi3 mi5 d'i- nict bi 
hcbbcn wild, an mcci- van dat fraais zoo 
bij (Nbk), mcci- as ion kccr vaker (Nbk), 
Dat smackt naoi- mcci- (1) 
meerder bn. ['mt:rdçJ 1. groter, rijper, 
ook: aanzienlijkor, starker in financoel 
opzicht, meer voorstellend Ickun wclzicn 
dat hij mccrdcr wooden is groter is 
goworden, is gegroeid (Dhau), Die jongen 
wo'n al aorik  maci-o'er groter, rijpor 
(01-NI), Hi7 is in ccntan nogal wat 
meardar woddcn vooruitgegaan in finan-
eieel opzicht (Ow), Die boar gong at goad, 
hij is financical maci-dat wodden (Bdie, 
Pe-Dbl), Th) stikt wat bovcn de klcina 
bocren out, MY is wat mcardcr heeft eon 
wat groter bedrijf, is aanzienlijker, is 
vooruitgeboerd in vorgelijking met do 
andere (kloino) boeren (Ld, Ow), Die 
kleine boar is wat maci-o'er, hi bat vacke 
at woord op con vargadaring heeft wat 
meer in to brongen, meer to vertollen (Ld), 
dc mecrdcre man de belangrijksto, rijksto, 
machtigste, degene die het meest in do 
molk to brokken heeft (vorsprj: H.3i is do 
meerdci-a man do man die het to vertellen 
heeft (Bdio, Ow), Dc macrdci-c man gaot 
vein- (Nt), Dc maci-dare man wint ct vackc 
van do mindcrc man (Obk), Dc mcardcra 

- 

- 
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meerdere - meerjaoreraoming 

man bet et over de mindere to verteflen 
(Dhau), ...maet n/ct mienon dat hij altied 
gel/ok bet (Db), Hif meent dat M5 de 
meerdere man is degene is die meet to 
vortellen heeft, die meer in do melk to 
brokken heeft (Spa), HJJ wil do moordore 
man spoulen (Dho) 
meerdere I do; -n ['m:3rdon, ..dra] 1. 
meerdere, supericur Do onderwiezer saot 
haven do kiender, M is do moordere (Dfo, 
Ste), 1k kon in dionst good opscbieton mit 
mien meerdere di met do meerdere in hot 
inilitaire rangensysteem (Diz) 2. degene 
die beter is in kennis of prestatie Hij Wil 

de meerdere wezen (Dho), H7 is hew-  do 
moordero hen do bass (Nw), It moe'n Jo 
meerdere we] es erkennen (Ste), MY was 
zien meerdere bekennen verliezon van do 
ander (El), con peer meerderen die beter 
zijn, bijv: die hot als boar boter doen dan 
anderen, vooral in finaneioel opzicht (Ow) 
meerdere II onbep. telw. 1. meerdere We 
bin d'r meerdere maolen west (ZW, Np, 
Spa), We kim op meerdere pialcicen 
torte/ito (Nbk, Np, Ste) 
nicerderen zw. ww.; overg., onoverg.; 
moerderde, het moerderd ['mt:ordr43 I. (bij 
hot breien) meerderen Af' van iene stock 
twie macken, dan bij' an 't meerderen (Nt), 
Now woof' boginnen to meerderen (Ma, 
Bdie), Ic moo's d'r wel eon peer stokes bij 
meorderen, oem' wodt de maciwo vusen te 
nauw (Nbk), Raven S bore moorder Ic wat 
(Ste), Af' mouwen breien moef' am do 
zovuul (ocr meerderen (Obk), In ten kouse 
macf' a/tied rnoerderen (Dfo, Fe- Dbl), We 
moe'n d'r twintig stokes bij op meordoren 
(Dhau), Biy ot baanskebroien macf' meet-
doren af' an do doom toe binnen (Op) 2. 
(onoverg.) in aantal toenemon, vermeerde-
ran (Db, El) Et tal wai-klazon meerciert nag 
do bieltiod (Db), Staor(gan meerdert et wat 
neemt hot toe, vermeerdert hat in finan-
okel opzicht (El) 
nicerderhied Ook meerheid (Wol), voor 
-heid z. -hied do [murdrhit/'m ... ] I. hot 
meet zijn in aantal Die bebben do 
zneorderbeidzij vomien de grootste groep, 
zijn in do meerderhoid, vooral: qua 
opvatting, stomgedrag (Nbk, Bu), Die bin 
in de meerderhiodid. (Nbk), Die boslissing 
over de ruilverka veling moot d'r eerst nag 
Licommon on dan moe'n de baoni, die in 

meerderbied ok nag annomen (vo), mit 
meorderhiod van stommen (Spa, Nbk) 2. do 
grootsto groop of partij met can hap. 
opvatting, mening, stem in bop. kwesties 
Dc moorderbied van de arbeiders hot do 
stacking tegenhuulon (Np), Dc meerderboid 
bes/ist (Dho), Do meerdc'thied was d'r vent 
(Nbk, Np), We moe'rz mar es hew-en  wat 
do meerdorbeid zegt wat men in meerder-
held vindt (Nbk, Ste) 
meerderhiedsbelang (1) - meerderheids-
belang 
ineerderhiedsbesluut (I) - meerderhoids-
besluit 
meerderhiedska,nnienet (I) - meerder-
heidskabinet 
meerderhiedskoilege (I) - moerder-
heidskolloge 
meerderhiedsstaandpunt (1) - ineerder-
heidsstandpunt 
nieerdering (Nbk, Obk) de ['mt:a(r)d9ru), 
.d1.j 1. hat vermeerderen, met name 

gezinsuitbreiding, vgl. Dat gezin is weer in 
do meerdoring kommen, d'r is van 't faor 
weer con kiond gebozen (Obk), ook: do 
plaats waar men heeft gemeerderd in brei-
werk (Nbk) 
mecrderjaorig [.JJ ... ] - meerderjarig Af' 
meerderJaorig wadden, biet ij mandig to 
wezen (Ow), Hij is mcerdcrfaorig wadden 
on dan maf' It weten (Ste), ..en dan meuf' 
mit de voest op 'e taofel s/aan (Obk) 
nieerderjaoi-ige (1) - meerdorjarige 
meerderjaorighied Voor -heid z. -hied (1) 
- meerderjarigheid: het meerderjarig zijn, 
hat mondig zijn 
meerdcrman (8db, Pe-Dbl) ['mt:(ç)dç 
man] - inoerderman, in * As meerdorman 
komt, moot mindennan wieken can arm 
mens, eon minder machtigo kan nooit op 
tegen iomand die rijk is, machtigor is 
(Bdie, Pe-Dbl) 
meerderinaolen z. meermaoien 
meerdiels z. morendio/s 
meerdubIjel (Nbk) bn. [aks. wissolt] 1. 
meet dan driedubbel An ten drio- of 
meordubbelo snoer kralen zit ten baissiat 
(Nbk) 
ineerheid z. meerdorbiod 
meerjao re-ofspraok (I) - moerjarenaf-
spraak 
meerjaoreplan (I) - meerj arenpian 
meerjaoreraoming (1) [..'j... I - meerja- 
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meerkeuzetoets - mcerstentieds 

renraming 
meerkeuzefocts - meerkeuzetoets 
mcerkeuzevraog (I) - meerkeuzevraag 
meerklcuredrok (1) - meerkieurendruk 
mecrkleurefllestraosie (1) - meerkleuren-
iliustratie 
mccrkjeurenbloeme (Dfo) de; -n; 
...bloempien [...'k1A:r4 ... ] 1. bloem met 
meerdere kleuren El is eon vaaste p!aante 
mit meerk!ew-enbloompios (Dfo) 
meerkoet (Sz) ['m:orkut] - meerkol, 
meerkoet 
meerkol (Sz) ['mI:ork3iJ - meerkol, meer-
koet 
meerkosten (spor.) ['mi:orkostifl - meer-
kosten 
nieermaanskaorte (spot.) - meermans-
kaart 
mecrmaolen (Db, El, Ma, Np, Nw, Obk) 
Oak ,neerde,maolen (Dhau, Dho, El, Ld, 
Np, Nt, 01-Ni, Op, Ste, 5; Woi) bw. 
[ ... mo:olv;  aks. wisselt] 1. herhaaldeiijk 
Meordonnaolon is die man dronkon 
(Dhau), 't Is moermaolen gobewd (Ste, 
Ma), Meordormao!en ho'k 'in daor al veus 
waorschouwd (01-NI) 
meeropbrengst (spar.) Oak meeropbringst 
(Ow) de ['m...] 1. meeropbrengst: de extra 
opbrengst, wat jets meer opbrengt 
meeropbringst z. mooropbrengst 
nicerpaol (Nbk, 01-Ni) [rn...] - meerpaal 
meerpries (1) - meerprijs 
mecrscherig (Edje) bn. [mt:orskt:orox; 
aks. wisseit] 1. (van een ploeg) met meer 
dan één schaar 
meersehumen (Nt) [mt:a(r)skrn;J - 
meerschuimen eon meorschwnenpupe (Nt) 
mcersehuumpupe (Sz) de; -n; ...pupjen 
['mLQ(r)sk9mpupe] 1. pijp met meer-
schuimen kap 
nieerslag (spar.) - meersiag Meorslaggaot 
your (Nbk, Ow) 
meerst I Oak meest (ZW, Bu, Spa), mint 
(Bu, Dha, Nw), mienst (p, b: Im) bn. 
[mcostlmt:st/mi:st/mT:st] 1. met betrekking 
tat het graatste deel of aantal van een 
geheel, bijna aile, haast elk(e) Do moerste 
leden wo!!on niot dat zo flog moor 
kontribusie beta elon mosson (Nbk), De 
meorsto rogen al now zo staorxjan ok we] 
va/en wezon de regen zai flu toch zo 
Iangzamerhand wel afnemen (Nbk), 
(zelfst.:) Do moersten waeron d'r tegon de 

meeste persanen (Np), Dc meorsten Jussen 
wel graeg kofflo de meeste mensen (Bu, 
El), zo ook En i/c krcog ok we! in It 
snottion dat 't domeerston luck zogiet(b), 
1k daenko dat et zo mit cit mionsten gaot 
(p), Daor be'k ot mieste van nodig (Dha), 
Hi9 hot 't mocrst van zion vader hij heeft 
de meeste kenmerken van, iijkt het meest 
op (Diz), MY hot otzneerst etliefstwil het 
liefst het meest hebben (Ow, Bu), zo oak 
Die is nook tevreden, hij moet aitied at 
moorsto hobbon (Nbk, Np, Ld), Do meersto 
tied komt hi5 even an vaak, meestal (Dha, 
Nw, 01-NI, Np), 
mecrst II Vaar var. z. moerst I bw. 1. 
meestal, bijna altijd Omke s!oemerde 
moerst wat, baosdo wat bijtioden (b), Thy 
-gaotmoerst wocnsdagsnaordemark(Np), 
Et ooipo!scbo!!on wodde vroeger bij oons 
tbuus moorst biy aovend daon, your do 
aandero dag (Obk), Eon brief maoken doet 
M5 miost in dicbtvonn (Nw) 2. in de 
haagste mate, in et meerst(o) (over- 
treffende trap): 1k scbrok d'r we! oen 
betien van, mar hij toch nog et meorst(b), 
Misscbien !zaddon diogenen wel et moorst 
go!iek, die zoden dat et eon ziokto was 
(ba), Dat bet him grifnag et inoersto dwas 
zeton (b), Hi3ibadetmoersterechtwas het 
meest gerechtigd, kwam het meest in 
aanmerkjng voar e.d. (Dfa), Et moerst 
gaonzehior!angosbijna altijd (Nbk, Wal) 
3. voor het avergrate deel, vaar het 
merendeel (Nit, v) Do mail/c dingon, en 
die bin d'r toch ok west, bin 'k moorst 
vergeton (v) 
meerstal Oak miestal (Bu, Nw, Ow, 

flj), 
meestal (WH, Bu, Diz, Spa) ['mI:Qstal/ 
'mj:st ... ..mt:st ... J - meestal 'k Bin eon 
bond uut or asic!, soms vorvo!ond, moersta! 
lie (bl), Zo blift moerstal nooit zo !angc 
vat (v), ...en (i/c) !oup moersta! hi con boge 
am hour benne (b) 
mecrstemmig (spar.) - meerstemmig eon 
meersteminil lied (Nbk) 
meerstentied z. moerstentiods 
ineerstentieds (OS, Mun, Np, 01-NI, Op, 
Spa, Sz, Wal, bi, j) Oak meerstentied 
(Bdje, Np), meersttied (Dha, Np), meerst-
tieds (Dhau, Nbk), meestentieds (Bu), 
miestentieds (Nw), miesttied (Bu), meest-
tieds (spar.) ['mt:stitit(s)/'mt:ostit(s) 
/'m:stitits/'mi:st ... ..mi:stits/ ... J- meesten- 
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mecrsttied(s) - meerweerde 

tijds Moerstentieds hewwo do hick middag 
neu&g your dit wart (01*), Kionderpraot 
ge/I moorstentieds you) pies/or (bi) 
mcersttied(s) z. mecrstcntieds 
meert Oak maart (Sz) [rni:9rt/ma:oft] - 
maart hi et Jaest van meert (Nbk), In meert 
bile/ct do was/co op ten beaten (Np) 

kourt jo en moert nemt je in 
februari wordt men ziek, en als hot 
ziokteverloop slecht is, gaat men in maart 
dood (Nw), In moorE wo'n do oafdo 
meensken fcourd d.i.: lopen kans to sterven 
maar kunnen oak do lente weer halen 
(Obk), MoorE is kattokermis in maart zijn 
do katten krols (Bu, Op. Sz), In moort is 
c/to icattc van huus, en is vacke n/ct thuus 
(Dfo), In ineert tie/con alit gotten 
verkoerd op do eerste maart gezegd 
(voaral door, tussen kindoren onderling), 
ni. als men eon ander opzettelijk heeft 
laten ku ken naar jets dat or niet was, 
overigens hetz. als do aprilgrap, zo oak: 
Zen moorE... Id. (Bu, I3fo, Nbk), Do cerste 
moorE... (Ofo), &n drouge meert is goold 
woerd (Db, Dho, Ma, Nt, Sz, Op), gevolgd 
door: ...Eon natto april is do hoer Zion wil 
(Obk), of gevolgd door ...As 'tin april mar 
natton wil (Spa, Ste, Wol), Eon dituge 
moorE is geld weerd (El, Ld, Ow, n, Bu), 
gevolgd door As 't in april mar natton wil 
(Ofo), Eon dreugo moort on b natt' appril, 
(dat) is do boor zion wil (Nw, Op. 
Fe- Db!), ...is wat do boor woi wil (Ow), 
• ..is wat do boor graag wil (Sz), . ..dan hot 
do beer zion wil (Bu), Eon dreuge meert en 
nat april/Is 't Jiefste wat do Jandman wil 
(Np), Eon drougo metrE en 'n natE' april/Is 
do iaansman naor do wil (Dho), Eon 
dreugo moorE is geld weord/As It in apr/i 
mar natten viii (Nw), gevolgd door ...Dan 
doet do landman wat hij wil (Np), Een 
too/do meert on eon natto april, dat is wat 
do boor graeg wit (a), Meert reuzt s/en 
steort (Db, Nw, Obk, Op), ...roert.. (Bu, 
Dfo, Dhau, Sz, Ld), ...reurt zien stat (Nt) 
nzeertaclig (spot.) - meertalig 
niecrtaclighied (I) de [...'t...] 1. de 
ornstandigheid dat chic of meer talon 
warden gebezigd (oak wel m.b.t. do 
situatie van twee talon) 2. hot daadwer-
kelijk kunnen bozigon van drie (c.q. twee) 
of moor talon Mocrtaoi%hiod is corder eon 
vourdiel as eon naodiel (I) 

meerthiddag (ZW, Nt, Op) de [rnund 
btdax] 1. biddag in maart (all. bekend nit 
Ovoriessol (Ste)) 
meertdag - maartdag 
inecrtegrøs z. nieertgrös 
meertcweer z. meortwoor 
mcertgrös (verspr. OS, WZ, Np, Op) Oak 
meenegros (Bu), meertgrus (verspr. WS, 
spot. OS) et ['muort() ... ] 1. gras in maart 
meertgrus z. moertgros 
ineertinaond Oak muarimuond (Sz) - 
rnaartrnaand Af' do meertniaond mar dour 
binnon gezogd van icinand die in de winter 
ziok word: was hot ziektoverloop slecht, 
dan zou men in maart kunnen overlijdon 
(Nw); z. oak ondor moort 
meertuommer (spar.) - maartnummor 
meerts (verspr.) bn. [mi:orts] 1. van, in, 
als maart moortso buffon, moortse kooldo 
(Ld) 2. (van katten) krols Do katten bin 
weer inoorts (Bu, Nbk, Spa), ,ncortse 
katten: As et veurjaor tomE, boginnen do 
meortso katten at weer wit how gefant 
(Sz), eon moortse taoter (Db), Hijankte 
as eon znoertso katto (Ld) 
meertsni'j (Ow) do [rn ... ] 1. sneeuw in 
maart Moertsni5 woron we we] b//edo mit, 
or was vruc'btber, zodon we we.!, or laand 
twain d'r a/tied mooi gniun onder wog 
(Ow) 
meertsni'jwaeter (Dfo) et ['in...] 1. smelt-
water van do mcertsnij, z. aldaar 
meertweer (Edie Bu, Nbk, Op Sic, j) Oak 
ineerteweer (Ma, Np, Ste) ['mLrt(o) ... } 1. 
maarts weer, weer zoals dat in maart kan 
zijn ? Was van dat grill/ge meertweor (j), 
Et is ocbt meertweor (Sic), Et is nog 
meertewoer slecht weer alsof hot maart is, 
bijv. gezegd in mci (Np, Ste) 
meertzunne (El, Ma) de [rn ... ] t. ion 
zoals die in maart schijnt 
meen'. - afkorting van meervoold 
meervoold (1, spar.) Oak meen'oud 
(verspr.) - meervoud 
mecnrooldsuutgaank (1) Oak meervoolds-
uutgang - rnoervoudsuitgang 
mcervooldsuutgang z. meervooldsuut-
gaank 
meervooldsvorni (1) - meervoudsvorm 
meervooldsvorming - rneervoudsvorming 
ineervoud z. meorvoold 
meerweerde (Obk, 1) - tneerwaarde, moor-
opbrengst: Hij dot tilts as haandoion en 
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mces - meesterkok 

sja oh eron, on leoft van do moerwoorde 
(Obk) 
mecs z. moze 
mecske z. woensto 
meest z. moorst I, II 
meestal z. moorstaJ 
nicestentieds z. woorstontieds 
meester Ook moister (Db, s: cost.) do; -s; 
-tjon ['mt:str/'mcj ... J 1. hoofd van eon 
lagore school, vandaar ook: onderwijzer in 
hot algemeon, oerdor ook wel gozegd van 
leraren in hot voortgezet onderwijs, bijv. 
aan eon landbouwschool (indion niet door 
hot lidwoord voorafgegaan: de vaste on-
derwijzer in relatie tot een schoolkind; 
dan ook: beleefdo aanspreokvorm voor eon 
onderwijzer) Do meester staot year do 
klasso (Spa), Et is eon gooie meester een 
good onderwijzer (Nbk), Do kiondor die 
1,15 (de) ineostorzitton (..) di. de meester 
die de oudste groopon (eordor: kiasson) van 
eon tweemansschool heoft, i.t.t. de jut-
frouw die do jongsto groopon heoft (Nbk, 
Np), juffrouw van meester do vrouw van 
do meester (Nbk, Spa), do juffor van do 
wooster id. (Nbk), moostersjuffer Id., ook 
wet aaneen (Dfo, Obk, Ow, Pe-Dbl, b), In 
do veurigo ieuw sleug de moister nog wit 
do haandplak (Db), It bob stratwart van 
moosterlcrogen d.i.: van do meester bij wie 
ik onderwijs volg (Diz), zo ook Mar as 
meester et ma.r.kto, dan waaido d wat (b), 
Wil meester nag eon bat/den koffle? wilt 
u nog een kopje kofflo, meester? (b), We 
gaon naor meester vierkaant naar bed, 
vooral: do bodsteo (Bu) 2. bop. univer-
sitairo graad: meester, in meester in do 
rochten (alg.) 3. iomand die zeor good is in 
eon yak, kunst, wetenschap e.d., die 
voldoet aan zeor hoge kwaliteitsoison H15 
is eon meester in Zion vat (Dhau), Th3' 
was meester op ot gewoer: dan moj' good 
schieton Jwnnen en goed bajonotvecbten, 
on dan Jcrooj' eon /cnopion op 'o kraogo 
(Np) 4. machthobbor, degono die over 
iederoen en allos do baas is Dat is do wan 
dio bier a/los to zoggon bet, die is bier boor 
on wooster (alg., Op),  Jo argons meester 
van maoken (spor.) * Zo moostor, zo 
knecbt zo beer, zo knocht (Op), El/do slaaf 
is zion wooster woord men moot niot altijd 
alles gratis voor een andor doon (Obk), 
Moestor, meester, to moe'n niot kieveni 

Want mien ponno wil nicE scbriovon (Dho), 
ook Moostor, meester, wil nicE kioven/ 
Want mien penno wil niot scbriovonlEn 
boo moor as do meester kift/ Hoe winder 
as mien ponno sobrift (Op), Moostor, 
meester, wag it ovorkommon? gozogd bij 
een spelletje waarbij hot eorste kind mot 
zn gozicht tegon do muur staat torwiji hot 
andoro vraagt hooveol stappon hot procios 
mag doon; dat tweodo kind mag steeds, 
stilletjes, een paar stapjes voomit doon in 
do richting van hot oorsto, maar draait hot 
oorste kind zich om on ziet hot do andor 
lopen, dan is dat kind at; gebeurt dat 
laatsto niot - doordat hot twoode kind op 
tijd stilstaat - dan doot hot twoodo kind 
zoveel pogingon als nodig zijn om bij do 
andor to komon, nI. om dat kind to tikken 
(Bu, Obk), vaak zo gospeold dat moordoro 
kindoron op eon nj staan on om bourton 
vragon, met name in zinnon als Moestor, 
wooster, boovule stappon (wag it doen) 
(Bu, Sz), ook gospeold met als kern do 
vraag Meestor, wooster ma'k reizon? 
Moestor, ja of noo?, waarop do meester 
bijv. zogt: Ja, naor Stienwiok on waarop 
hot kind, omdat hot hior om eon woord van 
twee lottorgropon gaat, twee flinico stappon 
maakt naar do meester too; moordoro 
kinderon mogon zo om do bourt proboron 
do meester to nadoren (Dho), vgl. Zo ging 
et dour; w'io dan 't oorst do meester tikton 
ton, wocbt dan your staon; io moth ten at 
wol es 'witroizon' Et was eon wooi 
pallogien, want ot was zo war niot 

oflopen (Dho) 
meester-schilder (spor.) - moestor-
schildor 
meester-timmerman (spor.) - moestor-
timmorman 
meesterachtig (Bdio, Db, Obk, 01-NI, Op, 
Po-Dbl) In., bw.; -or, -st ['m...} 1. 
schoolmoostorachtig, botwotorig 2. zoor 
good, moostorlijk (Obk) Hill ton wooster-
acbtig vioolospeulen (Obk) 
meesterke z. woostersto 
meesterknecht (vorspr.) Ook meesters-
knecht (Bu, El, Nw, 01-NI, Ste, Wol) 
['m...} - moostorknocht, bolangrijksto 
knecht It neow d'r mien pettion your of 
hi) is begonnon as krullojongo en hij her 
or brocbt tot weostorknotht (Sz) 
meesterkok (1) - meesterkok 
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meesterlik - meet 

meesterlik (Bdie, Nw, 01-Ni, Po-Dbl) - 
rneesteriijk: aTh (van) eon meester, voor-
treffelijk Die man voetbalde meesterlik! 
(Nw) 
meestersehop (Op, Ow) Voor -schap z. 
-schop et [rn ... ] 1. het OP rnoestorlijke 
wij ze kunnon * Vakmaanschop is meester-
schop (Ow) 
meestersehutter (Bdie, Np, Nw, Spa) do; 
-5; -tion Urn..]  1. iernand die heel goed 
schiet (met hot geweor, ook wol inzako 
vootbailen, korfballen) MY is meester-
schutter (Spa) 
meestersdiploma (Bdie) - onderwijzers-
akto 
meestersdochter (Dho, Pe-Dbl) do; -s 
['rn...] 1. dochtor van een onderwijzer, 
voelai: van hot hoofd van do basissohool 
meestersflets (Dhau) de; -en [rn ... ] 1. fiots 
van do hoofdonderwijzor 
meestershuus (vorspr.) et; ... huzon ['rn ... ] 
1. woning van de hoofdondorwijzer, vroe-
ger meestal viak naast de basisschooi 
meesterschutter (Sz) do; -s [rn ... ] 1. de 
beste bij hot schieton van kioiduiven 
meestersjochien z. meestersjonge 
meestersjonge (Bdie, Db, Mun, Po-Dbl) 
Ook meestersjochien (Mun) do; -n, -s; 
...jongion [rn ... ] 1. jongotje dat door do 
meoster word vorwend, word voorgotrok-
ken (Db, Mun, Po- DbI) Do meestersjonge 
wodde dour do schoefomeester nogal 
veurtrokken (P0- Dbl) 2. inteliigontejongon 
die na do loerphcht op school bloof orn 
tonsiotto ondorwijzor to wordon (Bdie) 
meestersjuffer (Bdie, Bu, Dfo, Nw, Obk, 
Ow, Pe-Dbi, b) do; -s; -tion [mt:stçsjafj, 
ook wol ...j...]  1. (rneestai ais naarn) 
ochtgonoto van do hoofdondorwijzor 
meesterske (Dhau, El, Nw) Ook meesterke 
(01-Ni, Ow), meisterke (p, b: irn, s: oost.) 
do, et (bij meesterke); -s ['rnt:strsk3 
/'rnt:strkof'msj ... ] 1. vrouw van hot hoofd 
der school (iii. van do basisschooi) 
meestersknecht z. meesterknecht 
meesterslaachter (Db, Nw, 01-Ni) do; -s 
['m...] 1. zoor goode slagor, ook: do bass, 
chef in eon siagorij 
meesterspion (1) - meostorspion 
meesterspoppien (01-NI) et; ...poppies 
['rn..] 1. kind dat word voorgotrokken door 
do onderwijzor 
meesterstitel (spot.) - meostorstitol  

meesterstok (El, Nbk, Nw, Op) Ook 
meesterstuk (Spa) - moesterstuk: zeer 
beiangrijk kunst- of wetonschappehjk 
work, ook wei: jots rnoeihjks dat men erg 
viug on handig voor eikaar hoeft weten to 
brengon 
meesterstuk z. meesterstok 
meesterstuun (Np) do ['m...] 1. tuin van 
hot schooihoofd (die oordor rnoostai vlakbij 
do basisschool woondo) 
mcestersvrouw (Bdie, Bu, Dhau, Np, Nw, 
Spa) do; -en; - gion ['rn ... ] 1. vrouw van 
eon ondorwijzor, rnoostai: die van do 
hoofdondorwijzor van eon basisschooi 
meesterswoning (spot.) do; -s, -on [rn...] 
1. woning van do hoofdondorwijzor, 
vroogor moostai viak naast do basisschooi 
meesterszeune (Po-Dbl) do; -n; ...zountion 
[rn ... ] 1. zoon van oon onderwijzor, voolal: 
die van hot hoofd van do basisschooi 
meestertitel (Db, Nbk, 1) do ['rn ... ] 1. 
moostorstitel Hj bet do meestertitel(Nbk) 
meestervakman (Ld) do; ...iu(don) [rn ... ] 
1. uitmuntondo vakman 
meesterwark (Dfo, El, Nw, Woi) et; -on; 
-ion ['rn ... ] 1. moostorwork 
meesttieds z. meerstentieds 
meet (bet. 1: Bdie, Bu, Db, Dho, El, Nbk, 
Nt, Nw, Obk, Ow, Sz, Woi; in bop. verb.: 
alg.) Ook mete (bet. 1: Bdie, Nw, Obk, 
Po-Dbl, Ste, Sz, b: lm), miete (Bdie, 
Po-Dbl, bet. 1: b: Irn), miente (Ow, bet. 1: 
Np, Sz), meente (bet. 1: Dhau, Ow, Sz) 
[rnct(o)/ 'mi:teJ'mLnt/mi:nta] 1. (bij bep. 
spolon zoals knikkoron on streepgooien:) 
bop. streep van welko of van waarachtor 
rnon worpt of roit (vorspr.), ook wol: 
oindstroop, finishlijn (El, Nt, Ste, Woi) Bi)' 
streepgooien baf' eon mete neudig (Ste), 
.maeken we eon mien to: eon lange streep 

(Np), Meetgooien was bi)' oons mit centen; 
wie et kotste hi)' do streep lag was winner 
en ie gooiden van do meente of (Dhau), 
Bi)' Jcriikkeren was et vroeger zo dat wie et 
dicbtste hi)' de meet lag hadde et wwjnen 
(Woi), Wie op of 't dichtste hi)' de miete 
Jig, big alle knikkers (Bdie), Mit bosteren 
begonnen ze vroeger op do mete (Obk), 
Mit spellegies meuj' vaeke met over do 
mete stappen (Nw), op 'e meente staon om 
to beginnen op do startijn (Nw, Obk, Ow), 
Mit 't knikkerspel staoj' op 'e meet (Db), 
Hi)' staot over de meet (El, Dho), over de 
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incetapperaot - meetkousc 

mete (kommen) [e.d.] over de finishlijn 
(El, Ste), ook in Ze gongen toegelieke over 
de meet (Nt, Wol) en in Aj' de mete mar 
over binnen, dan hej' sen/i/c wwinen dan 
ben je eigenlijk winnaar (SW), vandaar op 
e meet of op de streep af gelijk, d.i. 
vooral: precies gelijk over de finish!ijn, 
met name bij een sehaatswedstrijd (El), 
ook: zeer nauwkeurig, zeer precies, alsof 
het ervoor afgemeten is (Nw, SW), over de 
mete gaon over de streep gaan (lett.) (Bdie, 
Pe-Db!), ook fig.: teveel geld uitgeven, 
dingen kopen die niet echt nodig zijn 
(Bdie), 'ook: verder gaan dan men cent 
wilde, bijv. over de vastgeste!de prijs been, 
luxer of te luxe doen bijv. bij de bouw van 
een buis (Db) of in de wijze van leven 
(Obk): Deur c/c welvaort bin d'r can 
ilieleboel mcensEen over c/c meet gaon 
(Obk), verder in Die is over de meet gaon 
heeft teveel gedronken (El, Nw), vandaar 
ook Ic lain bij can fesien met over c/c 
meet gaon aj'autorieden moeten (Db), Van 
jongs of an is bij daor a! mit over c/c meet 
gaon, It is een gloeperd over de schreef 
gegaan, verder dan geoor!oofd is (Sz), 't 
Ciaot 'iv over de meet het gaat hem on-
gemakkelijk at; het is te moeilijk veer hem 
(Ow), Wij mossen bum wel over de miete 
trelcten we moesten hem wel overreden om 
mee te doen (Bdie), ffi3  komt aacbter de 
mete hij komt te laat, komt er te last mee, 
is er (te) last mee klaar (flu, Nw, Obk, 
Ste), ...an id. (Dfo, El, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl), ook: als iedereen al geweest is 
moet hij nog (Ld), We bin aacbter de meet 
we zijn te last (Bdie), van meet of an 
vanaf het allereerste begin (alg.): Van meet 
of an was et al mis (Ow), ook van miete of 
an id. (Bdie, Pe-Dbl), van de meet of an 
Id. (Db, Dhau) en van meet ofid. (Fe- Dbl) 
2. scheidingslijn tussen percelen, gebieden 
(Ow) Hier dec/en de balstiender dan as 
miente dienst, wat bier scbciding bete-
ken do (Ow), Ze woven op 'e miente op de 
grens, scheiding tussen twee gebieden 
(bijv. tussen dorpen) (Ow) 
meetapperaot (I) - meetapparaat 
ineetapperetuur (1) ['mt:tappty:r} - 
nieetapparatuur 
meetbaand (Bdie, flu, Dfo, El, Ld, Ma, 
Nw, Ow, Pe-Db!, Ste, b, ba) - meetband 
(ook voor grotere lengtes) Tcgcnwoordig 

wodt mit de meetbaand meten, eerder mit 
dc doemstok (Nw), Ecn meetbaand was 
oprolber, die was wel es 50 meter lang 
(Ste) 
meetber (spor.) - meetbaar: te meten zijn 
meetenuner (flu, Db, Dfo, Obk, Wol) de; 
-s; -tien ['m  ... l  1. ernmer waarmee men 
aflneet (vaak: met behu!p van maat-
streepjes) De meetemmer van c/c moon-
stememer was weugen; dan A-of' et gewicbt 
van de emmer oftrekken as de me/k 
weugen wodde (flu), De inc/k mos twie 
keer overgeuten wooden, van de me/k-
emmer in de meetemmer, dan weer in de 
melkemmer en dan in de meeteminer; dan 
naminen ze et moonster (flu), Dc meet-
cramer meten ze et voer of drinken veur et 
vee mit of(Obk) 
meetfout (I) - meetfout 
meetgegeven (I) - meetgegeven 
meetglas (Dfo, Nw) et; ...glaezen [tnt..] 1. 
glas waarin men bep, hoeveelheden vloei-
stof afmeet 
ineetgooien (Dhau, Obk) Ook miet('e)-
goolen (Bdie, Pe-Dbl) onbep. w. 
'mi:t(o) ... } 1. oud spel waarbij men vanaf 
een bep. punt zo dicht mogelijk bij een 
streep op de grond moest werpen Mit 
meetgooien wodde d'r een mete mae/ct; 
daor een Up. ofstaand vanof gongen de 
A-lender staon en perbeerden mit knikkers 
zo dicbte meugelik bij de mete te gooien; 
wie d'r et dicbtste biy A-warn krceg de Iiiele 
pot (Obk), Mcetgooien was bij oons mit 
centen; ie gooiden van de meente of en 
wie et kotste bi do streep lag was winner 
(Dhau) 
meetboze z. meetkouse 
meeting (spor.) [mi:tuj] - meeting Ze bin 
naor een meeting west (Nbk) 
meetinstelaosie (1) - meetinstallatie 
ineetinsterment (Op, 1) - meetinstrument 
meetkanne (El, Nw) - meetkan 
meetkousc (El, Nw, Pe-Dbl, Spa, Ste) 
Ook ,neethoze (flu, Np, Nw, op, Ste) de; 
-n; ...kousien ['m...] 1. kous waarnaar een 
nieuw te maken kous of waarnaar de delen 
van een nieuw te maken kous worden 
afgemeten Aj' een nije breien, moej' cen 
meethozc bebben om te meten hoe veer aj'  
moeten (Ste), De meetkouse bruuk ie d'r 
bij om te zien hoe veer aj'  nog moeten 
(Nw) 
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meetkunde de ['rn ... ] I. geometric, 
meetkundc 2. les in meetkwide in bet. 1 
meetkundeboek - meetkundeboek 
meetkundeierer - meetkundeleraar 
meetkundeles - meetkundeles 
meetkundevraogstok (I) - meetkunde-
vraagstuk 
meetkundig (1) bn. 1. meetkundig, betrek-
king hebbende op de moetkundc 
meetlappien (Db) et; ...lappies ['m ... J 1. 
lapje waarnaar men bij het inaken van 
kieding ed. afrneet 
meetlatte - meetlat, vooral: lineaal of 
ellestok, ook: lat waarmee men afmeet die 
anders niet de funktie heeft urn met af it 
meten of lat van eon andere lengtemaat en 
gewoonlijk ]anger dan de lineaal, vgl. Do 
rneetlatte wodde zels maekt van eon fatte, 
die wodde ofmotcn mit de doemstok (Sic), 
As moetlatte baj' we] do vualmeterse roe 
(year do ceipeis); do tarfroe is Heiner, die 
is twie of drie meter (Ste) 
meetliende (Obk) Oak ,neetliene (Ow) 
['metlin(d)o] - meetlint: touw, draad, lint 
waarmee men opmeet 
meetliene z. mectlionde 
meetliniaal (Bdie) ('m...) - liniaal 
meetlint (Edit, Db, Ow, Spa, Sz, Wol) - 
meetlint 
meetlood (El) - meetlood 
meetmethode (I) - tneetmethode 
meetnet (1) - meetnet 
meetpiak (I) - meetplaats 
meetpunt (I) - nieetpunt 
meetrisseltaot (1) - meetresultaat 
meetsnoer (Op, I) - meetsnoer 
meetsokke (Bu, 1*, Ma, Np, Op) de; -n; 
...sokkien ['irn:tsok] 1. sok waaniaar ten 
nieuw te maken sok wordt algemeten 
meetstok (Dfo, Diz, El, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Op) de; -ken; -kien [rn ... ] 1. stok 
waarmee men afmeet (zoals de oppervlakte 
van uit to graven veen (Ow) of do lengte 
van bep. stoffen; ook: on de inhoud it 
bepalen door to pollen) Do mailuden die 
mit 'tpak Jeupon, haddon eon moetstok biy 
hoar on do stof wit of to meten (Np), 
Vrocgcr wodde do melk mit do moetstok in 
do basso meten (El), Op S meetstolc staon 
strepies ow do inhoold to moWn (0hz), Do 
meotstok wodde in do basso sot, dan koj' 
zien hoe voule mo]k dr in sat (Dfo) 
uteettouw (Nw, Pe-Dbl) et; -en; -gien 

['m...] 1. touw met behulp waarvan men 
iets afmeet 
mecuw de; -en; -gien [mtm] 1. meeuw 
(bep. zwemvogel) Vrocger zaj' hior gion 
macaw on now zief' sons hide Elofton 
(Obk), Et laand sat vo]meeuwcn (Dho), so 
blank as con meouw(Sz), so bnitaoi.. (Sz) 
* Moouwen op or Iaand/Storm year do 
haand (Edit, Pc- Dbl) 
meeuwekelonie z. mocu wok)onie 
meeuweklonie (Bu, Nbk, Obk, Ow) Oak 
meeuwelrelonie (Nbk, Np, Nw, Spa), 
meeuwenkolonie (Bdie, Dhau, Ma), 
meeuwekotonie (0hz), meeuwenkbnzie (El) 
de; -s ['rnimz.kl5:ni/ ... / ... m ....... 
...J 1. kolonie van meeuwen (met name in 
een von) In Nijborkoop is con mceuwe-
kionic (Obk) 
mecuwekolonie z. meet, wok)onie 
mecuwenklonie z. mccv we/clonic 
meeuwenkolonie z. meouwekionie 
meeuwenust (Nbk) ['mimonAst] - 
meeuwenest 
mega- ['muga] - mega-, eerste lid in 
woorden als megahertz, megafoon, mcga-
par]c ze zijn niet alle in dit woordenboek 
opgenomen 
megatoon [rnrga'f: n] - megafoon 
megahertz () - megahertz 
megapark (spot.) et; -en ['m:ga ... } 1. zeer 
grout park, vooral: zeer grout industrie-
terrein (bekend ail 't Von4 di. Heeren-
veen) 
megriet z. magriot 
meheer z. monoer I 
mebonie z. mahonie 
inehoniehoolt z. maiioniehoolt 
mehoniehoolten z. mabonicboo]tcn 
mel z. meie 
meiao'vend (Bdie, Nw, Obk, Op, Pe-Dbl) 
Oak mejenovengi (Obk) - rneiavond 
meihetoging (Op) - meibetoging 
nieihlad (Bdie, Pe-Dbl) - meiblad 
meibloenipien (Edit, Db, Ow, Sic, fp) et; 
...bloempies ['m ... J 1. madeliefje 
meiboom (verspr.) do; ...bomen; -pica 
[rn ... ) 1. versierde boom die men road 1 
mci in hot midden van con dorp oprioht en 
waaromheen bep. volksvermaken plaats-
vinden (Nt, Pt- Obi) Mit mekaandcr 
daanston so ow do moiboom (Nt) 2. groene 
tak op eon niouw huis of ander gebouw 
geplaatst als men het hoogste punt van het 
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gebint klaar heeft, hetz. als meltoeke(ZW, 
Bu, Dho, Diz, Ld, Ma, Np, Nt, 01-Ni, Op, 
Spa, Sz, Wol) As ze mit oon buus an or 
bouwen binnen, on ze bin op et boogsto 
punt, dan zotten zo demo/boom d'r op, dan 
wodde d'r con borrol op dronken (Dho, 
Ld), Dc bouw beg/nt op to scbioten, do 
me/boom staot d'r a! op (Diz), As do 
me/boom op ? huus komt, wodt d'r 
go wo on//k tralctoord op con glass/en bier, 
eon borrel of ok wel op taart (Op, Sz) 3. 
hagedoorn (Dfo, Ow, Spa) As demo/boom 
b/twit, is et haost a/tied koold (Ow), Dc 
meiboom zit van tjaor porevuar in (Spa) 
meibotter (Dfo, Ma) - meiboter 
meibulte z. meijvoedo 
meid de; -en; meitien ['mejtin] 1. groter 
meisje (dat niet kinderlijk meer is), jonge, 
ongetrouwde vrouw (eon macglen is 
meestal jonger/kleiner; meld klinkt nogal 
eens ruw of anderszins ongunstig, macglen 
is dan het neutrale woord); als aanspreek-
vorm vooral tegen kinderen van zo'n 
negen, tien jaar (Bu), ook wel tegen 
vrouwen die jonger of even oud zijn als 
degene die spreekt) (gezegd van een fors 
meisje van zo'n 13, 14jaar): J.betmltzion 
vrouwe, dat was doe nog con moitien (.) 
U) Et I/o/ct al we! eon jonge meld (Nw), Et 
Is a/ eon b/c/c meld (Dhau ,Ste), Dat wodt 
al con grote meld' (Dho), (tegen een nog 
kinderlijk meisje dat zich good, f'Iink 
gedraagt:) Ic wo'n al eon grote mold, hour 
Nbk), It Wodt eon stovige meld ni. fors 

gebouwd, funk nit de kluiten gewassen 
(Db), con fl/n/co meld een grote meld (Nbk, 
Nw, Spa, Op,  01-NI), ook: eon stevig 
gebouwde meid (Nbk), ook: meisje dat 
good is in werklgedrag (Nbk), 't Is eon 
grotto meld wooden een grofgebouwde 
meid (Ld), Wat eon moole meld! (Ow, 
Wol, Ma), It Is eon Jaiappe meld Nbk, 
Np), Wat een 1/I/Ike meld (Obk), eon 
bertao/e meld (Obk), de Ide/no meld het 
kleine, jonge meisje in een gezin (Omi), 
(meestal my.:) eon slecbtc meld een hoer 
(Ste, Die meld wok wel een woke veur 
ondor do bonnokarre Jopen 1k zou er alles 
voor over hebben als ik haar kon krijgen, 
zo mooi is dat meisje (Ma), zo ook Die 
meld wok wel eon moort/on veur doen id. 
(Ma), (van een aantrekkelijk meisje dat 
vlot is in seksuee! opzicht:) Die meld Jilt 

betor op do ruggo as oen poke/bering (Sz), 
eon meld as eon dIe/c een grote, grof-
gebouwde meld (Np) 2. (thans niet zelden 
als ruw opgevat en daardoor minder 
gebruikelijk geworden) meisje waarmee 
men vaste verkering heeft, vrijster Mien 
mold on 1k/ce wi/Jon mit meio trouwen, on 
now zal ik dat tegen de boor zoggon (vo), 
.1/ni moe'n ok baost as con meld bebben, 
niet? f/ni bobben now ok we] baost do 
Jeoftled! (Nbk), Oonze N hot do Jeste tied 
ok eon meld (01-NI), Zaotordagaovens [of 
zundagsaovons] gaon do jongen naor do 
meid(Dfo, Dhau, El, Ma, Spa), Ion keorin 
do dr/n waken naor de meld on ion keor In 
'tjaor naor de E/fduzondjnaat In St/en wlek 
nI. volgens de vroegere gewoonte (b), Hl5 
bet naor do meld west (Nbk, Ow), N hot 
al weer eon aandore mold (Dho), Dat Is al 
eon oolde meld eon oude vrijster (Bdie, Nt) 
3. dienstbode, dienstmeid, vooral: bij een 
boer (maar ook wel vooral bij burgers: dan 
is de meld bij eon boor do maogd of de 
bocremaogd (Nbk) Ze Is meld bi boor N 
(Nt), I/c bob me biy do boor bestoed as 
meld (Spa), Moo/ce had aitlod oen vaasto 
mold (Nw), As It oven Ican Jaoten ze hew-
'Mevrouw'nunen en dan nomen zo tocb ok 
eon mold your It war/c (b), do grote mold 
de belangrijkste, oudste dienstmeid van een 
hoer (Bdie, Mun, Obk, 01-N!, Op, Pe-DbI, 
Sz, ook do oerste meld (Op. Bu), i.t.t. do 
klolno meld (Obk, Op, Pe-DbI), ook de 
twlodo meld (Bdie, 01-NI, Op. Bu) * w/0 
wIl bi zoo 'n mold verkoren/Zworcn an do 
kont asjutteperen (Nt) 
meidag (Bdie, Nbk, Nw, Pe-DbI) de; 
...daegen; -glen ['mcjdax] 1. dag in do 
me/tied of in de maand mci Et is van-
daogo eon moo/c moldag (Nbk) 
meidegaonspakkicn (Nw) et; ... pakkies 
['msjdog3:spakin] 1. k!eren die eon jongen 
aan had als hij naor domeldging, d.i. naar 
z'n vaste vriendin 
ineidegroep (spor.) - meidengroep do 
me/degroep 'Kort Geding'uut Wolvogod.i. 
eon eerder bekende popgroep met uitslui-
tend vrouwelijke !eden (1) 
meidekaaste (ZW, Bu, Db, Dho, El, Ld, 
Np, Obk, Op, Wol) Ook meidekaste (WH) 
de; -n; ..kassien ['mejdoka:sto/ ... kasta] 1. 
kast van eon inwonende dienstmeid met 
name bij een boor (zoa!s men die ook had 
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voor knechten, do zogeheten knochto-
kaasten, vgl. As d'r vroogor eon niie 
knecht of meld kwazn, mos do boor do 
knechto- of do meidekaaste ophaelen op 'o 
boorowaogen (Obk), Do meld die bij do 
boor dioxide, nam do 'meidekaaste' mit 
(Ste), Eon moidokassion gong van moodor 
op dochter, on was dan vaak zo oud as 
Methuselem (Sz) 
meidekaemer (Bdie, Bu, Dho, Di; El, 
Ma, Np, Nt, Obk, Op, Ow, Wol) Ook 
meidekamer ( Spa) de; -s; -tien ['rn ... ] 1. 
kamer van do dienstrnoid (vooral van een 
boer) De meidekaomor was vaeks niet 
moor as eon bodstec aachter (Bu), In do 
groto huzon woron vroegor ok moidokao-
merties (Obk) 
meidekamer z. moidokaomor 
meidekaste z. moidokaaste 
meidekiste (Ste) do; -n ['rnejdolusto] 1. 
kist met kleding en andore benodigdheden 
van eon dienstrneid (vooral: van eon boor) 
meidespullegien (Nbk, Wol) ot; ...gios 
['rnejdospAlaxin] 1. spelletje oigonlijk 
uitsluitend voor meisj os Dat is eon 
meidespullogion (Wol) 2. zaak, aangele-
gonheid van meiden, jonge vrouwen (Nbk) 
meideverdriet (Drni) et ['mcjdof1drit, 
... fo ... ] 1. verdriet, droefenis van moidoix 
van jonge vrouwen, oudere meisjes, in * 
(schertsond) Hatzoor is meideverdriot 
(Drni) 
meidoorn - meidoorn, hagedoorn 
meidoornhede (Np) Ook meidoornhege 
(Spa) [rn ... ] - rneidoornheg 
meidoornhegc z. moidoornbede 
meidoornpolle ['m...pola] - rneidoornstruik 
meidoornstruke - meidoornstruik 
meidoorntakke z. meidoonitooko 
meidoorntoeke Ook meidoorntakke do; 
-xi; ...toekien ['rn ... ] 1. meidoorntak 
meidoornweke (Np)  do [rn ... ] 1. hetz. als 
haegoldoornlcooldo, ook: een daarop gelij - 
konde korte periode van koud weer 
meic Ook mei (spor.) do ['mej(o)] 1. mei, 
bloeirnaand; vanouds do maand waarin 
men eon huur aanving (c.q. deed aan-
vangon) of beeindigde on als knocht of 
meid in dienst trad (c.q. in dienst narn) dan 
wel zo'n dienst beeindigde, z. hierna D'r 
was can protto grös in mole (Ma), In do 
mole kim d'r moolo daogon wozen (Dhau), 
Eon natto mole is niet zo best your ot laand 

(Nbk, Sz), vandaar Eon mooio mole is a/los 
weord (Dho), En lodor jaor, do viordo 
moi(o) (.) nI. 4 mei, de dag van do 
herdenking der gevallonen in do Tweedo 
Wereldoorlog (aig., b), do viofdo moie 5 
mei: bovrijdingsdag (inzake do Tweede 
Wereldoorlog), I mole socialistisehe feest-
dag, dag van do arbeid, Hiy zal do mole 
wol niot haolon zal wel voor mei stervon 
(Sz), Et is mole, or is verhuustlod (Bu), 
Do buurboor wol mit moio opholon to 
boerken wanneer hot mei zou zijn (Fe-
Dbl), N lop/al eon bielopoze mit M, dat 
zal mit mole wol trouwon wooden! (Db), 
As 'n boor eon nio plaotse hobbon mos, 
dan ging M5 daor mit 12 moth bonne 
(Dfo), Do two/Ide mole gongen do 
biocbton on do moidon naor eon aandoro 
boor(Ld), oolde mole 12 mei (eigenlijk: do 
dag van do eerste van do meimaand vóór-
dat do Grogoriaanse tijdrekening plm. 1700 
in Friesland was ingovoerd) (verspr.): Mit 
ooldo moio gongon do huurbooron naor ot 
boorsehop mit do huro (Obk), Hij wodde 
in januari uutbostood on mos mit oolde 
moio boginnon (Sz), Ooldo mole was op 12 
moth, dan gongon vroeger do moonsken 
verhuzen, omdat do buro oflopon was; ok 
huzon on booreplaetsen die verkocht wod-
don, waoron op 12 mcie to anvaerdon (Np, 
Op), As et oolde moth was, dan kwaznmon 
d'r aandoro moidon on knech ten biy do 
boeren (Bdie, Fe- DbI), Vow do oolde mob 
moe'n do koonen in et Iaand (Wol), Ooldo 
mole gongon do booron vroogor verhuzen; 
dan mos d'r eon meitoeke op 'e waegon 
(Bu, Np, Ow, Dhau), nio mole 1 mei (d.i. 
do oerste van do rneimaand volgens do 
Gregoriaanso tijdrekoning, z. hiorvoór) 
(Bdie, Np, Bu): Mit nio mcie woddo do 
huro beta old (Np), As do baogoldoorn blujt 
kan ot nog wol es koold wozon; die blujt 
tussen do melon d.i. van 1 tot 12 mei 
(Obk), to 1 moio kwammon do pin/con in 
do weidene (Ow), Now wol do ooldsto 
wol dionon op mole wanneor hot mei zou 
zijn (vo), zo ook Th3i mos eon ondorknecbt 
hobbon op meie (vo), Die her meio hullon 
is (als moid of knocht) naar eon andere 
boor gogaan om in dienst to treden (Np), 
Die is vandaogo do lange meio ok ingaon 
is gotrouwd (Np), ooldo mole- aoron win-
torrogge met aren ten tijde van oolde moio 
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(s: oost.): Om do ooldo moio-aoron mos 
dan ok zocht wodden d.i. in de winter-
rogge kwamen weinig en pas laat aren (s: 
oost.), (bij vergelijking:) in do mel van 't 
]even wezon in de bloei (Op) * Do 
moimaond kaj, biol mooi wezen, mar uut 
on gedurig dan is mcio wispoltw-ig (Obk), 
In moi/Loggen allo voegofs eon oiç meestal 
gevolgd door . .Bolialvon do kookoek en do 
grid/Die Joggen in do moimaond niot 
(verspr., Nbk), ook ...bebalvodolavattolen 
do griot... (Eu, Pe-ObI), As do meio is in 
't Jaand/Moet do scboonmaok an do kaant 
(Pe-DbI), Mole koofd on wak, baeverin do 
zak (n) 
mcieaovend z. moiaovond 
mcier (Np, Obk, Sz, p, b: im) de; -s 
['mcj1] 1. huurboer (Np, Sz, p,  b: lm) 2. 
rentmeester (Obk) 
meierboer (Dfo) de; -en; -tien ['m  ... l  1. 
huurboer, pachtboer 
mcieren (Dho, Nt, Nw, Wol) [mcjp] - 
meieren, zaniken Hoof now es eon koer op 
to meioron (Wol), Lig niot zo to inoieron 
(Dho, Nt, Nw) 
meicweer z. moiweor 
meifeest (spor.) - meifeest 
meigrös (Bdie, Bu, Nw, Pe-DbI) Ook mci-
gras (Spa) - meigras Die booron bobbon 
daor mooi moiirds  staon (Nw) 
meigrus z. mo;grös 
meikasse z. moikosto 
meikasseboom (Diz) de; ...bomen; -pien 
[rn ... ] 1. kerseboom waaraan de meikers 
groeit 
meikaste z. meikosso 
meikers(e) z. moikosso 
meikever (spar.) ['m...] - bep. insekt: 
meikever (gebruikelijker is iofcmuldor) 
meikeze (Spa) - meikaas 
meikiewieten (Np)  my. ['in...] 1. laat in 
de omgeving arriverende kieviten 
mciklokkien (Sz, 4,) et ['mcjklokin] 1. 
sneeuwklokj e 
meikos(te) z. moifcosse 
meikosse (Bu, Dho, Np, Obk, Op, Wol) 
Oak meikos (Nw), ineikoste (ZW), 
mei/caste (Db, Dfo), meikasse (Db, Dhau, 
Diz, Ld, 01-NI, Pe-DbI), meikers(e) (WH, 
Nt, elders spar.) de; -n; ...kossien ['m...] 1. 
meikers, ook: de vrucht van die boom As 
do moikossen nog niot good nope woron, 
zatton do voogols d'r a! bij (Obk) 

meimaond de; -en ['m...] I. meimaand, de 
maand mei In do moimaond kan et nog 
aorigkoold wozen (Diz), Do booreknochton 
bestoedden hour vroogor in do moimaond 
vow eon hoof jaor z. in dit verband oak 
onder mole (Wol) * Moimaond, blujmaond 
is (hetz. als) de bloeimaand (Dho), Do 
znoimaond kan biof mooi wozon, mar wit 
on godurig dan is moth wispeliurij (Obk), 
In moi/Loggon aJJo voogofs oon oi/Bohaf-
von do kookook on do griot/Dio foggon in 
do moimaond nict (verspr., Nbk), ook 
.bebafvo do kwattof on do griot... (Bu, 

Pe-Dbl) 
meimark (Dmi, Obk, Sz) de; -en f'm...] 1. 
jaarlijkse markt in mei gehouden 
meimiddag (Bdie, Dho, Nw, Op) de; 
...daegen; -gien [rn ... ] 1. middag in mei 
meinaacht (spor.) Oak meinacht (Spa) - 
meinacht 
meinacht z. moinaacht 
meineed z. moiniod 
meinied (Nbk, Obk, 1) Ook meineed 
(01-NI, Ow, Wol) - meineed Hij hot 
moinood pfoogd (Ow, Wol), .. .oflogd id. 
(01-NI), Thy doo oon moiniod vow do 
roebtor (Obk) 
sneinommer (spar., I) ['rncjnomç] - mei-
nummer 
meipoede (ZW, Bu, El, Ma, Np, Obk, Op, 
Ow, Sz, Wol, vo, bo: Bu, Nw) Oak 
meipoedebuite (Obk), meibulte (Obk) de; 
-n ['msjpucb/ ... J 1. horzelbult, met name 
bij koeien (door de larve van de runder-
horzel veroorzaakt) As con pinko ofjaorig 
me400don op zion buud haddo, was dat 
eon token oat or dier as kaff in '1 faand 
]open hadde (Op), Elk jaor in meio as do 
roepon an et uutkoma'non binnen, gaon d'r 
oon stokmonnig maim on in dienst van do 
fobniok do boor no cm do roopon uut do 
moipoodon to kniopon (vo), MY do moitiod 
drokton we do moipoedon uut (Np), Do 
koonon zatton ondor do moiooedon (Wol) 
meipoedebulte z. mei)ioodo 
meipoedeknieper (Obk) de; -s ['m...} 1. 
persoon die de larven uit de moipoodon 
kwam knijpen (Obk) Vroogor kwam do 
moi000dokniopor bi5 et voo op 'o stal om 
do bufton oupon to maoken waor do farvo 
van do rundorborzef in zat (Obk) 
meiregen (verspr.) - meiregen It Is eon 
Jekkor, zaacbt moirogontion (Dho, Diz), Et 
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is oen mooio meirogon (Ru), Mit eon 
zaachte moiregen schot et grds haost uut 
de grond (Obk), Mit oen nieiregon kan S 
birk zo roeken as do boel in 't blad kount 
(Obk), Eon moiregentien, daorgruui it van 
(Nw), As d'rnioiregen was, kwam dopotte 
of-  dan krooj' die rogen on et health 
daardoor zou men ni. groeien (Slaj * 
Mob-ogen brongt zogon (Ld), Meiregon 
mack dat 1k groter wodde aerder vaak 
garoepen door kindaren die door de regan 
liepen in mel (Nw, Op), ...maokt dat 1k 
groter wod id. (Wol), (door ouderan 
gezegd:) Do moiregen maokt groot maakt 
dat ja groter wordt, daar groai j  van (Nt), 
zo ook Meirogen woj'groot van (Ste) 
meislen Z. macgion 
meisiesgenade z. znaegiesgenaodo 
meisiesgenaode z. macgicsgenaode 
meisiesgezicht z. maogiosgozicht 
meisieshand z. maogiesbaand 
meisieshoofd z. maogiesbeufd 
meisiesjurk z. maogiesjw-k 
meisieskieren z. maegieskleron 
meisieskop z. maogieskop 
meisiesstemme z. maogiesstomme 
meisiesvereniging z. niaogiosvorioning('o) 
meisjesgenade z. maegiesgonaode 
Meiske in Jan Meisko, z. onder Jan 
meisprute (Rdie, Nbk, Np, Nw, Op) de; 
-n; ...sprutien ['mcjspryb] 1. zomersproet 
1k --at allied onder de moispruten (Np), Zo 
bet allomaol meispruten (Nbk) 
meispruterig (Nbk) bn.; -er, -st 
['mejsprytçaxj 1. met zomersproetan Zo is 
zo moisprutori (Nbk) 
meister z. moestor 
meisteren (Bu, Dfo, Dhau, El, Ma, Np, 
Nw, Obk, Ow, p, b, b: in, im, b) zw. ww.; 
maistarde, hat meisterd ['mejstp7] 1. onder 
behandaling van cen arts zijn Hij hot otin 
de roggo, mar hij is now mit do dokter an  
? moistoren (Obk), Th3 zit a/tied biy con 
kwakzal vet to meisteron (Ow), MY bar d'r 
al eon toor mit moisterd, mar was nog 
lange niot woor k/a or (b) 
meisterke z. moesterske 
meitakke z. incitoeke 
meitelling (Bu, Ma) de; -s, -en [mci...] I. 
bep. officiële opgave van hat aantai stuks 
vee dat men bazat aan hat Ministeria van 
Landbouw (in mci) Do moitolling was in 
mow, dan wodde d'r in Bail oen zitting 

billIon waor al/es told wodde; et Jaand, do 
kiopon, do koenen, do kalvor on gao zo 
mar dear; dat gobourdo dour do burn-
hoolder (Bu) 
meitied de, ook et (in bep. verb., z. 
hierna); -en, -s (Obk) ['mejtit] 1. de tijd 
van de maand mci of van april en mci, 
spor. ook ruimer: lente; voarjaor heeft 
soms betrekking op hat gehele voorjaar, 
maar is meestal van toepassing op meort en 
evt. april, dus op het deal van hat voorjaar 
voorafgaand aan moie vgl. As do bool war 
vat/opt, dat is do meitied; et veurjaor is 
meort, april, et gaot an do moitiod vourof 
(Nw), Do meitied is zoo'n botion april on 
meio, et vourjaor is zoe'n botien meort is 
zo ongeveer (Ste), Do meitied kan do 
mooiste tied van otjaor wozen (Obk), Do 
moitiodkomt (Ma), As ze vroogor ot hand 
bomosten mosson, doden ze dat wel in do 
naozommor (dongstri5en), mar now gaon 
ze in do vroogo moitiod kounstmeststrion 
(Obk), We hobbon eon mooio moitiod 
(Nbk, Nw), Bij do moitiod kan 't soms 
moo1 weer wozen als hat meitied is (Nbk, 
Nw, Wol, Ma), Bij de moitiod doen we do 
koonon baton (Spa), Bij do meitied 
kommon de koonen weer in 't laand: in 
begin moie on as et vroog is, in et laost 
van april (Nbk, Ld), Naost et aandero wark 
bob ik ok wol 05 50000 turf grouven en 
drugomaokt op eon meitied in de perioda 
van aen moitiod (Ow), Mit do moitiedkomt 
ot voe in otlaandals hat voorjaar is, wordt 
(Nbk, Wol), Mit dreugo moitiods loggon de 
wi/dc eondon in de loogto (Obk), It Is 
meitiod, do vrouwludon beginnon to 
sthoonmaokon (Dhau), We bobben con 
mooie moitiod we maken can mooie 
moitiod mee (Diz), War bowwo toch eon 
natte meitied (Ste), van It meitied daze 
meitied (Bu, Dhau, Nbk, Nw), vgl. Van 't 

meitied woron do rot/en aorig moddorig de 
voorbije inoitiod (Bu, Dhau, Nbk), Van 't 

meitied zullon ze vorhuzen de moitied die 
straks komt (Nbk), ook van do meitied 
(Nbk, Nw): Van do moitiodgao 'k do titan 
voraanderon (Nw), tookom moitied d.i. die 
van hat volgende jaar (Bu, Nbk), ankom 
moitiod id. (Bu, Nbk), bij vargelijking do 
moitied van ot lovon de jeugd, de bioai 
(Np) 
meitiedkalfd (Dfo) bn. ['mejtitkalft] 1. in 
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do meltiedkalvend of gekalfd hobbend eon 
meitiedka.Jfde koe (Dfo) 
meitieds (Dfo, Nbk, Ow, bi, b) bw. 
['mcjtits] 1. in, ten tijdo van do meitied, z. 
aldaar In 't loge laand bluuien ze meitleds 
a! vroeg (Dfo), Meitieds legt mien wiefien 
eier (bI), As meitieds de koekoek ropt, 
meugen Jim do scboenen an bebben (Ow) 
meitiedsweer (Db) et 1. hetz. als meiweer, 
z. aldaar 
meitoeke (OS, flu, Np, Nw, Op) Ook 
meitaklie (Nw) de; -n; ...toekien ['mcjtuka 
/ ... tako] 1. groeno talc op eon niouw huis of 
andor gebouw geplaatst als men hot hoog-
ste punt van het gobint klaar hoeft (vaak do 
tak van oen berk (Ow); als or niet of 
nauwelijks blad aan do bomen was, word 
eon hulsttak gebniikt (flu)) As ze 't boog-
ste punt van 't buus tepakken bebben, dan 
komt do ineitoeke d'r op, en dan komt de 
barrel (Obk, Np), De meitoeke ston op 't 
huus (Ma), ook bekond in do volgende 
toepassing: Oolde mole gongen do boeren 
vroeger verb uzen; dan mos d'r eon 
meitoeke op 'e waegen (flu, Np, Ow, 
Dhau) 
meiweer (Bdie, Bu, Nbk) Ook ,neieweer 
(Obk, 01-NI) - meiweer Et Is ecbt 
meiweer! (flu), . ..mooi me] weer (Nbk) 
mejong(e) z. mien)onge 
mejoor (verspr.) Ook inajoor (verspr.) 
[majo:ar/ma'j ... } - majoor (militaire rang) 
mekaander Ook ,nekana'er (WH), een-
kaander (Nw, p), eenkander (Sz), 
mekuanderen (ho: flu) woderkerig vn. [ma 
'k9:ndç/mo'kandç/5zj... (klitisch wordti2k..., 
0k... of zpk... gezegd naar gelang do 
voorafgaando modoklinkor)/ ... / ... dp7] 1. 
(ook mekeer en var. wordon voel gebruikt, 
z. voor moor verb. aldaar) mokaar, elkaar 
Ze zatten mit mekaander te praoten (Nw), 
We gaon mit mekaander benne (Ma), Dat 
peer hkt  mekaander niet dat echtpaar past 
niet good bij elkaar (wat de gowoonton, 
montalitoit, intoresso betroft) (Dfo), Die 
zussies bangen an mekaander zijn vool bij 
elkaar, doen vool samen doordat ze erg aan 
elkaar gohocht zijn (Dhau), Dat verbael hot 
bijgoedin mekaander zet (Ste), Etzitraer 
in mekaander vertiesd (Ste), Die auto zat 
goed in mekaander dour die anrieding 
(Ste), We badden et gao/Jig onder me-
kaander in ons ondorlingo verband (Nw), 

Dat ku)'m we! onder mekaander vexprao-
ten, daor boeven zij niet NJ to wezen 
Nbk), He)' at year mekaander? heb Jo het 

klaar, geregeld? Nbk), HI5 zit eon betien 
In de lappemande, bly bet et niet be!emaol 
year eenkander hot zit niot helomaal goed 
met zn gozondheid, vaak vooral: in 
psyehisch opzicht (Sz), Et vierde vat bolter 
broebte dear eenkaander 134,- op gemid-
deld (p), Ze voebten a/tied onder mekaan-
deren mit do baron (bo: flu) 
njekaanderen z. mekaandej- 
mekaar z. mekeer 
inekadam z. ma/ca dam 
mekadein z. makadam 
mekaer(e) z. mekeer 
mekajein (Wol, b: In) de [ma'ka:jw, 
...jm] 1. klap 
niekander z. mekaander 
mekano (spot.) [ma'kã:no ....nom] - 
moccano 
niekanodeuze [ma'k ... J - moccanodoos Et 
mannegien speulde mit Zion mekanodeuze 
(Nbk) 
mekeer (OS, flu, Dho, Nw, Np, b, v) Ook 
mekere (Dho, Nbk, Nw, b, J), nsekaer 
(ZW, Diz, Mon, Np, Nt, 01-NI, 0p, Spa, 
Sz, Wol), nzekaere (ZW, Dho, Diz, Wol), 
mekaar (WIT), eenkeer (p) wodorkorig vn. 
[mo'kt:or(a)/ma'kc:ar(a)/ma'ka:r/5ijkt:ar 
(klitisch wordt 5n tot ii, jj of rn,  naar 
gelang de voorafgaande modoklinkor)J 1. 
(z. ook mekaander en moneer II) elkaar Do 
beide vecbtersbaozen hebben mekaer aorii 
toetaekeld (Op), Ze bin b/k op mekeer en 
wi/len mekeernietzien di. ook: om elkaar 
niet to hoevon groeton (Nbk), eon Jaor of 
wat aachter mekeer, Die sebotteldoek is 
niet best moor, mar Dc zette toch do goeie 
stukken nog mar weer an mekaar (Sz), do 
aenties an mekeer kneupen (Nbk), an 
mekeerplaldcen (Bdio, Nbk), Ze kwarnmen 
mit dezebde troth, dat ze badden nog wat 
stel an mekeer hot voordeol van olkaars 
gezelsehap (Nbk, Np), Ze weren dear et 
rieden [schaatson] an mekere kommen ze 
hadden elkaar gevondon door/bij hot 
schaatson [vooral: van eon ochtpaar dat 
elkaar vond] U)' zo ook Hoe bin Jim toch 
an mekeer kommen? hoe hobben Jullie 
elkaar toch govondon? (Nbk), op mekeer 
zetten, . . .biggen e. d., Ze lieken aor,j op 
mekeer(alg., Dfo), Ze scbeuten op mekeer 
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(Nbk), hth moe'n niet togen mekeer mar 
mit mekeer (Nbk), Dit wark doen we mit 
mckee, (Ow), We hebben mit mckee, naor 
do stad west (Ma, Nbk), We konnen a/tied 
aorig mit mekeer opschieten (Dfo), Eon 
mooie /appe netuur was 't mit mekeer alles 
bij elkaar, ook: alles bij elkaar gerekend, 
alles welbeschouwd (v), vgl. ook Al/es mit 
me/ceo, is et nog niet zo go/c (Nbk), 't Is 
me eon kibbelderi7e in mekeer omme! 
tegen en door elkaar (Nbk, El), zo ook Dc 
jongen vocb ten in mekere ammo ), Gao 
es eon bet/en in mckee, ga eons wat 
dichter bij elkaar zitten (Nbk, Nw), uut 
mekaere gooion uit elkaar gooien, in het 
bijzonder: kleine oppertjes hooi, nI. ter 
droging (Nbk, Bdie), uut mekeer hae/en 
uiteen halen, ook: ruziende personen, 
veehtende dieren scheiden: Die baos die 
bae/t do bonnon uut mekaer (Wol), uut 
mekeer va/en in delen uiteenvallen, uut 
mo/coo, gaon tot een echtscheiding 
overgaan (alg.), ook: niet langer elkaars 
compagnon zijn in een onderneming e.d. 
(Nbk), uut mokeer gruuion (1), Do boo/ 
moot uut mekaere de erfenis, maatschap 
e.d. moet worden verdeeld, opgedeeld 
(Diz), zo ook We hebbon do boe/ uut 
mckaer zet (Np), niet (good) uut mekeer 
ho/en niet weten te voorkomen dat 
exemplaren, groepen door elkaar gaan 
lopen, door elkaar gaan zitten enz.: Af' do 
k/en dot van die verscb///ende schoolen niet 
op verschi//ende boo/con van et veld zetten, 
kuj' ze aanst niet meet vat mekeer ho/en, 
ze bin zo drok (Nbk), Ze konnen do 
supporters niet meet uut mekeerholen, ze 
begonnen me/ceo, toch to houwen! bij 
elkaar uit de buurt houden, bij elkaar 
vandaan houden om een verdere vechtpartij 
te voorkomen (Nbk), MY kan die dingen 
n/ct good uut mekeer ho/en weet ze niet 
goed te (onder)scheiden, uit elkaar te 
houden, zo ook Zoe'n ieno beurtzion wark 
en do ellen  bo/angen beter vat mekeer to 
ho/en (Nbk), Die beide maegies bin een 
twie/ing, a//ionij dour do verscbi//ende 
strikkios in et baor kuf' ze nog uut mckee, 
ho/en d.i. weten om wie bet gaat, elk 
herkennen (Nbk), Et was oen bie/e re/con-
dense om uut mekere to kommen om tot 
een definitieve verrekening te komen van 
wat men elkaar schuldig was (Nbk, Bu), 

Pas op, niet tevu/e op mekere zetten, aanst 
va/en zo omme (Dho), op mekaere /eggcn 
(Nbk, Bdie), Die bin bie/emaol op me/ceo, 
anwezen (Obk), Ze zatten op mekeer op 
elkaar, in het bijzonder van copulerende 
dieren, zoals honden (Nbk), ook (van 
mensen): dicht opeengepakt (Nbk), zo ook 
in Ze zatten st/of op mekere in de 
foesttenteid. (Nbk), ...stief naost me/core... 
(Nbk), Zestonnen tegonovormekeer, on do 
ion dri5dc a/ thicker /ougen as do aandcr 
(b), in mekeer in elkaar: in mekeer 
schroevon, .../iemen e.d., 1k kan et n/ct in 
mekaere zetten (Nbk, Dho), Die auto zat 
aorig in mekeer was kapot door vooral in 
elkaar gedrukt te zijn (Nbk), in mekaore 
va/on (Nbk, Bdie), in mckee, zaicken 
(Nbk), Dat ho/c/ce hot bij niet nettles 
timmerd, MY bet et meg in mekeer sleugen 
Nbk), icne in mckee, s/aon iemand in 

elkaar slaan (Nbk), Hoe zat dat in me/coot? 
hoe zat dat in elkaar? (lett.), ook: wat 
waren de details van die kwestie, hoe was 
de toedracht e.d. (Nbk), Doukies spattert 
do hide Jocbt uut mekeer veurdaj't in do 
gaten hebben (b), dour mo/ceo, door elkaar, 
dooreen: Jim moo'n nict zo dour mekeer 
praoten (Nbk), Jo moo'n Jo boe/ es nettios 
oppakken, a//es /ilt  dour mckee, (Nbk), 
Wi war/con soms mit do baron dour 
mekeer elkaar helpend, gezamenlijk (Ld), 
dour mckee, (ge)neumen gemiddeld, 
beoordeeld en afgewogen door alles bij 
elkaar te nemen: Dew mekeer geneumon 
vat et nog mit (Bu), Wij bin mit mujte tot 
mckee, kommen het heeft ons moeite 
gekost het weer eens te worden, om onze 
tegenstellingen to overbruggen (Obk), vow 
mekeer kriegen voor elkaar krijgen, 

.maeken, .. .bokson, . . brengon, ... wezen, 
...bebben: Aj' zoks doen, dan maj' do 
spuien we/ good vow mokaer bobben 
(Np), Hi)' hot et niot ho/emao/e year 
mekaar, want hi)' k//c zo betro/cken uut is 
niet helemaal gezond (Pe-Dbl, Sz), zo ook 
Th)' bet 't niet goed veur me/caere vanda ego 
voelt zich niet helemaal goed, is niet 
helemaal in orde (01-NI), Hi)' bet et niot 
goed your mekoro is enigszins malende 
(Nw), kan bet niet aan, heeft het te druk 
(Nw), Thi hot et lange n/ct year mekaer is 
enigszins gek, malende (Np, Ste), veur 
mekaet ho/on de zaken op een rijtje 
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kunnen houden, niet gaan malon (Dhau, 
Nbk, Sz): Et hot d'r we] an dat th ? 
belernaol your nw/cant ho/en kan hij is 
enigszins malendo (Sz), zo ook Hi5 kan It 
n/ct good (wear) veur mekeer ho/en Id. 
(Dhau, Nbk), ook: kan hot niet boiwerken 
(Ow), bij mekeer samon, bij elkaar zijnd, 
ook: op te tellen of opgeteld: Ze wonen bij  
mekeer in (Nbk), A//es wodde hi5 mekeer 
brocbt ow ondcrzocbt te wodden (v), Dat 
is al/es bij mekeer we] duzend ga/den 
(Nbk), de hod (good) bi mekeer ho/on 
zorgen dat het niet uiteonvalt, dat 
oxomplaren, delen niet wegraken: Aj' de 
laid/zig bebben mit can scboe/cre/sien, 
moej' do kiendcr goed bij mekeer ho/en 
(Nbk), Ze won en elk op die flat, v/ak 
ho von mekcer (Nbk), ..ondcr mekeer 
(Nbk), onder mekecr verdie/en onder 
elkaar, onderling, Dat rnoe'n ze onder 
mekeer mar uutmacken (Nbk), van mekeer 
profitcren, van nickcer /eren e.d., van 
mekeer ofuiteongegaan: vooral inzake eon 
onderneming, transaktie waarbij voort-
gaande gezamenlijko vorantwoorde!ijkheid 
of larger talmen als negatief zou worden 
ervaren: AJ'm dat !aeste now nog even 
verrekenen, dan b/fin ok van mekere of 
Nbk), Ikznoctan twark'Ik kan biermar 

n/ct wat wit de aanns over mekeer z/tten 
gaon (Nbk), Ze wonen eon h/cl acndc van 
mekeer of funk ver van elkaar verwijderd 
(Nbk) 
mekere z. mekeer 
mekeren Ook mankeren (verspr. WS, Db, 
Dfo, Dhau, El) zw. ww.; onoverg.; 
mekeerde, hat mekeerd [mo'kt:orv/maijk  ... J 
1. ontbreken aan, een inankemont hebben, 
mis zijn aan, met D'r mankcrcn nog v/crc 
(Wol), Bij dat theeservics wekeren eon 
pear kopp/es (Obk), Nook gal d'r year 
rn/en ogen /ene op Fe  troon van Israel 
rnekcren (b), verder vooral in niekcien an: 
Dat zack/en mekeert van al/es en nog wat 
an, d'r is baost n/ks g/en goeds b/5 (Ow), 
We hadden alt/ed ceo treitharmonicke in 
baus, en daor rnekeerde wel vaeke es wat 
an Q) Dat mekeerde d'r nog lack an (b), 
(vergoelijkend, goruststellend:) D'rrnckeert 
ovcral we/ es wat an (Nbk), Et was do 
goci4 oo/de tied, waor al/es an niekeerde 
(b), D'r wag n/ks an we/cozen hot moot 
perfekt zijn (Ow), Af' tegensworig g/en 

auto bebben, dan mekeert d'r wat an dan is 
hot niet in orde (b), MY wet wel wat d'ran 
mekeert hij is or wel achter, weet wel hoe 
hat zit, wat or mis is (Np), Dat rnckeerde 
d'r nog lack an! dat was et enigo dat nog 
ontbrak (maar nu is hot er gelukkig) (Nbk), 
ook negatief: naast al het andere kwam dat 
or ook nog bij (Nbk, b) 2. ziek zijn, niet in 
orde zijn, schelen Die man rnanlceert a/fe 
ogenb!ikken wat (Dfo), Ur mekeert we 
ni/cs (Ow), Dan za'k es effen k/eken wat as 

aarrne dier mekeert (b), Wat mekeert 'm 
toch wat scheolt eraan bij hem, ook: hoe 
haalt hij hot in zn hoofd (aig., Ste), 
vandaar Wat wekeert je toch (ow dat te 
doen) (aig., Obk) en Wat wankecrtjc we/! 
(El, Spa) * Mankeert et met an de v/ode, 
dan we] an de striekstok nu is or weer dit, 
dan weer dat, maar hot is niet duidelijk wat 
or nu precies aan mankoert (Nw) 
mekerige z. inc/coring 
niekering (Bu, Diz, El, Np, Nt, Obk) Ook 
mekerige (Bu, Dho, Op. Ste), mankering 
(El, Ma, Nt, Obk, Op, Spa, Ste), mankeer 
(bet. 1: Ste) do; -s, -en [mo'ki:oruj, ri]/ 
...royo/mal]kLor} 1. tekortkoming, ouvel 
(Ste) D'r is n/ks g/en mankering an or 
mankeort niets aan (Ste), D'r is gien 
wankeer an (Ste) 2. ziekte D'r is zeker 
we/caring biy de buren, want dokter is d'r 
benne gaon (Obk, Hebben f/rn wat 
mankering M 't vee? (Ma), Die her 
nicker/ge is ziek (Np, Obk, Bu), Die her 
we! gauw es watmankering(Spa), H/ bet 
vaeke mekering had, mar hij is nog aft/ed 
aor/g gezond (Op, Diz), Hi] kon wel 
nicker/ge bebben ziek zijn (Op, Ste) 
Mekka ['meka] - Mekka (bep. stad, ook: 
eldorado (fig.; fl) 
mekken z. mekkeren 
mekkeren Ook mekken (bet. I: Dfo) zw. 
ww.; onoverg.; mokkerdo, hot mekkord 
['mekrnl'meki]] 1. mekkeren (vooral van 
geiten; ook wel, maar minder, van 
schapen), oen op mekkeren gelijkond 
goluid makon Hear de ge/t es mekkeren 
(Nbk), Dan doen ze inks as mekken W. als 
ze tochtig zijn (Dfo), As at berne!ge/t/en 
rnekkert, dan kriej' s!ecbt weer; dat doen 
ze mit de v!euge/s (Sz) 2. voortdurend 
zouron, zaniken door kommentaar to 
lovoren, iots weer andors to vindon dan 
anderen 't Is icnc die alt/cd rnekkert (1Db), 
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Ze bet a/tied wet to mekkeren (El), Och 
man, Jig met to mekiceren (Ma), Die vrouw 
zit a/tied to mekkeren (Dfo) 
mekkie (Nbk) tw. ['mokij 1. lokraep voar 
eon gait 
mekreel Oak makree! [mokrt:lIma ... } - 
makreei (bep. vis) 1k /usse graeg (con) 
mekree/ (Nbk) 
melaats (1) - melaats: leprous 
melde (WS noord. van de Lende, verspr. 
OS, Bu) Oak meile (Bu, El, Np), matte (in 
verb.: Dfo, Dhau, Ow), mitde (Dho), mute 
(Nw, Op, Pe-Dbl, Ste) de; -n ['mcldo/ 
'me1o/ ... t/'mt1th/ ... to] 1. (meestal verz.) 
melde (diverse soorten), oak blauwe me/dc 
d.i. eveneens: melde (Dfo, Ow), ...me/te 
(Dfo, Dhau, Ow), De melde gn.zide bij 
oons a/tied op 'e strontbu/te (01-NI), ...op 
'e kuilbu/te, on we atten et wel es as 
gruuinte (Obk), B/auwe me/ten wodden in 
de bouw ofstruupt, et kwam in de stookpot 
(Ow), In aJ/e /aand zit we/ b/auwe melte 
(Dfo, Ow), Dc b/au we me/ten kommen al 
boven de eerpe/s uut (Dhau) 
melden Oak mellen (Nw, Ste) zw. ww.; 
averg.; meidde, het meld ['meldW  ... hi] 1. 
zeggen of anderszins apgeven am to doen 
weten le moe'n t we] even me/den (Ma), 
MY moot him noga/ es ziek me/den (Spa), 
H15 had niet vale to me/den weinig 
interessants to berde to brengen (Nbk), 
Vroeger gong co/de N a/tied lopende van 
't West van Berkoop naor 'Boscbhoeve' in 
Niberkoop om him te me/den; daor wodde 
de zitting hullen van kontro/e year de 
wark/ozen zich persaanlijk aanmelden tar 
kontrale (Obk) 
meldestuk (Np) Oak metlestok (Np), 
miltestange (Ste) de; -ken ['meldostok 
I'mslo... /'mtltostax]a] 1. amhaog schietend 
soart melde D'r staon a//emao/e me/de-
stokken in de tutuj (Np) 
meldezaod (Bu) Oak metlezaod (Bu) at 
[rn ... ] 1. zaad van de plant me/de, z. aldaar 
melding (spar.), in argens me/ding van 
macken 
meldkaemer (1) - meldkamer 
meldpunt (1) - meldpunt 
melegrös (Obk, fp) Oak meetgros (fp), 
meelraaien (my.: k) at ['mLla ... ..mci... 
/...ra:j;] 1. bep. plant: witbal Me/egros is 
zaacht grös, etgruuit op aann /aand en zit 
tussen et gewone grös; et is we] goad voer, 

mar et geft an dat et schrao] /aand is (Obk) 
melen z. mac/en 
melenhri'j z. mae/enbri 
meleur z. ma//ear 
melk I de; voorn. aand.: ze ['mcl(a)k] 1. 
melk (van vrauwelijke zaagdieren), vaaral: 
koe-, geite- of schapemelk Die koe geft 
con best mao/ melk (Np), As de koenen 
good melk geven on de peerden moe 'n een 
bu/t wark doen, den moe'n ze d'r flunk wat 
kotvoer biy hebben, dan kim ze mit buj on 
schoon waeter met toe (Ow), Die koe wi] 
de melk met toegeven wil de melk niet 
(goed) Iaten gaan bij het melken (Ld, Nbk, 
Obk, Nt), Die koe is zo evenredig op e 
me/k, die bet nook eon mis mao/ (01-Ni), 
Eon goeie me/kz75e was year ecu boar eon 
veurnaem ding om goeie kwa/iteit melk 
/cveren te /czmnen (Op), Soepengottenbrij 
wodde veu/ eten, mit stroop on ok we/ mit 
suker d'r op on sommigen doen d'r ok we] 
koo/de melk op (0p), As de melk /auwis, 
is ze met /ekker (Dfo), melk an de kook 
brengen (Nbk, Bu), N ]cut de melk 
overkoken (Bdie), As de melk zoer wodt 
gaot ze kezen en kuf' d'r gien brij van 
koken (Pe-Dbl), Gauw maekte ze half 
melk en half waeter k/a or, eon betien 
waarm, on gaf et stumpertien wat to 
drinken(j), Op 'eMaidcemermaathaj'dan 
vanze/s ok noga/ wat twie- en driepappen; 
zokice koenen of pinken hadden zommers 
veniend in ion of moor von-e/s van et gier 
had on die zo//en nooit melk mit die 
vorre/s geven (Ow), zute melk gewane, 
verse melk van de koe, zander bewerking 
(Ow): 1k moat nog even con pannegien 
zute melk uut de busse baa/en (Ow), Hi5 
bet niks in de melk to brokken hij heeft 
niets in to brengen, mag niet meebepalen 
(Ow), Die bet vrij wat in dc melk to 
brokke/en hij heeft veal invloed, heeft veel 
macht (Nw), waeter bij de melk doen 
iemand bedriegen (Dfa), Et buj is zo 
b/aank as melk (Np) 2. aan melk in bet. I 
doen denkend sap in planten, vruchten 
(zoals in do kakasnaat en in de biaemen 
van kamperfaelie, in kaktussen, in de 
davenetel e.d.) (aig.), oak: hat vaedsel 
voar het bijenbraedsel, bijenbrood (Obk, 
Pe-Dbl, bs) Zoegepappen zeugen we 
vaeke, want d'r zat /e/ckere melk in (Dha, 
Np, Pe-DbI), D'rzitokme/kin depeerde- 
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b/oemsta cien (Nbk, Np, Obk, Ow), Ze 
liggen in de melk d.i. de eierenllarven van 
de bijen zijn voorzien van voedsel, hun 
cellen zijn vol met voedsel (bs: Obk, Op), 
zo ook Zo staon op mo/k id. (bs: Dfo) en 
De /arven van do biyen drieven in do melk 
(Obk) * Me/k is good vow-  elk (verspr.), 
meestal gevolgd door Mar niet veur 
Jan/Die pist d'r van (verspr., Ow), ...die 
piemelt d'r van (Np) 
melk I! (Bdie, Bu, Ma, Pe-Dbl) bn.; attr. 
1. (van bep. vee) melkgevend, in con 
molke veorze vaars die voor het eerst heeft 
gekalfd 
melkachtig - melkachtig eon soort melk-
achtig sap (Dfo), 1k bin nict zo melkachtig 
ik hou niet zo van melk (Nbk) 
melkacker Ook melkaker (WE!) de; -s; 
-tien ['mcl(o)kc:kç/ ... a: ... ] 1. bep. ouder-
wetse emmer waarin werd gemolken en 
waarin melk werd vervoerd (met blauwe 
kleur (Nw)), ook wel: bep. kleine melkbus 
met hengsel 2. ouderwetse koperen emmer 
waarin de melk stond te romen (nI. om 
room af te scheppen voor de koffie (Bdie, 
Pe-Dbl)) 
melkaker z. me/tacker 
melkaoder z. me/ka ore 
melkaore Ook melkaoder (Ld) ['m ... o:drl 

- melkader D'r zatten gooie 
me/kaoren op 't gier; dat siert do koe (Ma, 
Ow), Dat is eon goeie koo mit me/kge von; 
do melkaoren kuf' op 't gier liggen Zion 
(Dfo) 
melkaovend (Bdie, Dhau, El, Op. Ow) - 
(weinig gebruikt, i.t.t. me/kerstied) 
melktijd (aan het eind van de middag) Etis 
zowat me/kaovond (Bdie), We moc'n 
melkaovend wear thuus wezen (Ow), ...mit 
melkaovend... (Dhau, El) 
melkapperaat z. mcfkapperaot 
nielkapperaot (Nbk) Ook melkapperaaz 
(Nbk) - melkapparaat, melkmachine eon 
e/oktrisch me/kapperaot (Nbk), Ft 
me/kapperaot is kopot (Nbk) 
mclkark (vo) et ['m...] 1. hetz. als 
mo/kgereb z. aldaar Antieden on et 
me/kart op et karregien zetton, op 
/ochtbanen now (vo) 
mclkauto - melkauto 
melkbeest (Bdie, Ld, Ma, Np, Nt, Obk, 
Op, 01-NI, Pe-DbI, Spa, Sz) Ook 
melkbiest (Db, Dfo, Dhau, El, Obk) 

['mcl(a)gbt:st/ ... ] 1. melkkoe It Is eon good 
me/kbiesien (El, Ma, Dhau), ...eon best 
mo/kboest (Np) 
melkbcker - melkbeker 
melkbiest z. me/kbeest 
melkblad (Np, Nw, fp) et; ...blaeden; 
...blattien ['mel(:)gblat] 1. blad van de 
paardebloem, paardebloemen 
melkblocmc z. peerdeb/oemo 
melkboekien (Bdie, Pe-Dbl) et; ...boekies 
['m...] 1. hetz. als moonsterbookien, z. 
aldaar (Bdie, Pe-Dbl) 
melkboel (Ste) de ['m...] 1. de beno-
digdheden voor het melken (zoals de 
bussen, de zije, de melkstoeltjes) Zet de 
mo/kboo/ even k/aor (Ste) 
melkboer - melkboer: melkman 
melkboerehonnehaor (verspr.) [...'h...] - 
melkboerenhondehaar 
inclkboot de; ...boten ['m ... ] 1. boot 
waarmee men melk vervoert (vooral: in 
melkbussen) Die kore/ gaot mit de 
me/kboot naor do fobriek (Np), Vrooger 
gong do mc/kboot de Lendodick langos om 
de melk bij do boer op to bao/en (Obk) 
inelkbottien (k: Ste) et; ...botties [rn ... ] 1. 
rond dun plankje in de melk gelegd als die 
aan het juk werd gedragen, nI. om spatten 
te voorkomen 
me!kbrietlen et; ...briefies ['rn ... bri(:)fin] 
1. strookje met de vermelding van de 
afrekening door de zuivelfabriek (inzake 
de door de boer geleverde melk) Vroeger 
beef' de botter on de keze appat op et 
mo/kbriofion (Np), Ft me/kbrielien zat op 
eon bepao/do dag an do mo/kbusscn, tussen 
ot /id k/emd (Obk) 
melkbrock z. me/kersbrook 
melkbrood (Nbk, Obk) - melkbrood 
melkbusse de; -n; ...bussien ['mc(l)ogbaso] 
1. melkbus Do melk woddo dour eon Zi)e 
in de mo/kbusse gouton d.i. wanneer de 
koeien werden gemolken (Dfo), qe, 'o 
Frioso k/ei badden zo vacke melkbussen 
van 40 liter iithoo/d, gowone bussen 
waoron van 30 liter (Op), We moo'n do 
mo/kbussen gauw bi de diet zotton, do 
mclkrieder komt d'r zo an (Wol), Wi5 
hebben domo/kbusson nog bij do wogd.i.: 
de door de mo/krioder teruggebrachte 
melkbussen hebben we nog niet bij de weg 
vandaan gehaald (Nw),  Ft buwistap stUn 
morgons vol mit mo/kbusscn nI. om 
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schoongemaakt to worden (Ow), Dc rae/k-
bussen Jaggen op It rat d.i. op het rek 
waarop de melkbussen, emitters etc, kwa-
men te liggen nadat ze waren schoon-
gemaakt (Ma), Aj'niet thuus weren, dec c/c 
batter or brood in de rnelkbusse die ni. 
buiten stond voor dat doel of van hat rek 
waarop de melkbussen lagen, word geno-
men (Bdie, Nbk), In do oorlog wodde d'r 
k/andestien kaan,d in do melkbusse (B die) 
meikbussehunen z. bussob,men 
melkbussekarre z. bussekarre 
nielkeenten (Bdie, Pe-Dbi) mv 
I'm...ssntiil 1. geld dat wordt betaaid voor 
cia door de boor aan de zuivelfabriek 
geleverde melk 
melkcentrifusie (spot.) - melkcentriflzge 
melkdistel (Edit, Pe-DbI) - melkdistel 
melkeinmer - melkemmer 
melken st. ww.; overg., onoverg.; het 
mulken ['mel(o)kj]j 1. melken: haudmatig 
of machinaal de melk onttrekken aan eon 
ntelkdier (..) as N.M mit do waegen do 
weg dace komt bernie te me/ken pact et 
hand bJy de Kuwidor (v), We gingen 
vroegcr mit do punter henn 'me/ken (Spa), 
Ze zatten to melken (Ma), Doe 1,17 do etc 
morgens 't voeren on 't melken daon badde 
(..) (b), Ze me/ken niet moor mit do haand, 
tegenwoordig (Ow), Do melknappe wodde 
bier ok we/ Jouster kop noemd on c/act 
wodden do scha op en in mu/ken (Sz), 
Goencad nammen ok eon broggicn on 
koppien thee vow-  't me/ken voordat ze 
gingen melken (Nbk), We hadden et 
me/ken moci op 'e tied daozz (We!) 2. 
(overg.; inzake koeien) als meikvee hebben 
Hoovu/e ko en en me/kt bi7? (Nbk) 3. 
(overg.) aicren uit één of meet aesten 
nemen, zodat de vogels blijven leggen; 
vooral bekend van eksters on kraaicn, door 
jongens uitgevoerd Do jongen me/ken de 
kri5en of c/c eksters: dan ha ofen go a/fe 
dacgen eon of wit at mist on /aoten d'r lone 
/igcn (Nbk, Nw, Ld) 4. (onoverg.) zich 
inspannen em hat hoogst mogelijke bedrag 
voor jets to krijgen (als verkoper) dan wet 
am cit !aagst mogciijkc prijs te hoeven 
ictalen (door de koper) (Dfo, Np, Ow, Ste) 
.Rc verkoper meild, cm de boogste pr/os to 
macken (Ow), Dc koper mc/kt cm et 
minste to betac/en (Ow), Hi5 zit mar to 
me/ken, dat zo kommen mar niet tot 

ofakkodercn (Np) S. (onoverg.) ujthoren 
door indirekt to vragen of door em de 
desbetreffende zaak wat heen to pratea, 
proberen aldus nieuws te verkrijgen, hetz. 
als /otteren, in Jew moc'n now CS 

uutseheiden mit me/ken, want ik tan d'r 
mij heal/st n/ct voerdor over uutlaoten 
(Op) 6. (onoverg.) zeuren cm/of talmen, 
absoiuut niet opschietcn (verspr.) Lig tech 
n/ct zo to me/ken, man, Ic wo 'n verve]end 
(Bu, Db, Dho, Wet), Zit nietzo tome/ken! 
(Ma), Och, /ig toch n/ct zo to me/ken, vent 
(Bu) 
melkenbakke (Obk) cia; -n [mslkifbako] 
1. iemand mat weinig pit, sloom iemand 
(tett.: besehuit met melk) 
mctkenbri'j do [incl()k'b ... ] 1. pap van 
melk met rijst, gort, meal, brood, besehuit, 
havermout e.d. Do me/ken brig is stief 
woddea, c/c melk is bielenda/ verkookt 
(Dfo) 
melkengotten z. me/kengottenbn 
mellcengottenbri'j (Bu, Dho, El, Ma, Np, 
Nw, Obk, Ow, Pa- Dbl, Sz) Ook melken-
gotten (Obk) de [met(a)kflgo;I)Jb ... I...'g ... } 
1. pap van melk gekookt met gort 
melkenhavermoutenbri'j (Ste) do [...ti' 
b ... ] 1. pap van melk en havermout 
nielkenriezen z. mc/kenriezenbriJ 
melkenriezenbri'j (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, 
El, Op, Pa- Dbl) Ook melkenriezen (Nbk) 
de [...'b ..j 1. pap van rijst gckookt in melk 
Zundags was 't me]kenrIezenbri7 mit eon 
krwnmeftien witte suker d'r over (Die) 
inelkens (Ste) [mcl(a)kjjs], in cinder me/-
kens in do tijd dat men de koeien melkt, 
hetz. als cnderme/kersticd(Ste) 
melker de; -.s; -tien ['meJ()kr}  1. melker: 
iemand die meikdieren nielkt, voorat: 
melkknecht Eon bcereknecht mos ccii 
gocie melker wezen, aanders was bi5 your 
c/c beer ongeschikt (Op), Et is eon beste 
melker die tien koenen in ccxi tire melken 
tan (Spa, Op), Aj' vrceger as boereknccbt 
es vet wa//en mas ie eon melker new en 
[ni. als vervanger), en die krecg dan twee 
kwattics (01-141, Si), Eon boor die on 
vckaansie is, meet con melker hebben 
(Ld), Dr bin boeren the hadden all/end con 
melker (as huip) (Ste), Hi7 vrcug in do 
kraante eon melker (Ma), Hcj'zundag even 
eon melker your me (Di; Wol), Wij 
hebben d'r vanaovend eon melker bi7 
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(Bdie), Do boeren in Duutslaand hadden 
eon vaaste melker(Obk) 2. iemand die niet 
van opsehieten weet (Db) Wat big' eon 
oolde melter, ij schieten niks op (Db) 3. 
iemand die voortdurend zeurt (Db, Wol) 4. 
iemand die bij het kopen of verkopen altijd 
het onderste uit de kan probeert te krijgen 
(spor.) 5. huisjesmelker: iemand die huizen 
verhuurt (Nw) 
melkeri'je de; -n (bet. 3); ...ri'jgien (bet. 
3) de [mel(o)ko'r ... ; z. -ije] 1. het melken, 
vandaar ook: het hebben, houden van 
melkvee, het veehouder zijn en daarbij 
verdienen aan de melkproduktie (verspr.) 
Ze hebben ze [nl. die koeien] veus de 
molkerie, volgend vourjaor gaon ze weer 
vot (Ste), Ze bebben melkerie (Bu), Die 
jonge boor hot daor een hide melkene, 
mar at gaot al maiciceliker en vloggor as 
vroeger (Dhau, El, Obk), .. .een goeie 
melkene (Sz), Do Jane boar hat meer 
melkorie, do aandere bet meet weider,e 
(Ld), Mit die dreuge zoemer is d'r niot 
vale maokt wit de melkene (Obk), Do 
melkerie is op 't bedon eon baste bewe-
ging (Dhau), Ze hebben nogal wat melke-
ni'je ze houden nogal wat melkvee (Obk, 
Ste), Hiy hot gion melkeria meet geen 
melkvee meer (Ow) 2. (verz.) de beno-
digdheden voor het melken (Bu, Db, Dho, 
Np, Nw, Obk) Do melkene staot a] klaor 
(Dho) 3. veeboerderij voor konsumptie-
melk (01-Ni, vo) Die melkenen Jiggen 
dan ok meerstal bi eon grote stad (vo) 
melkersark (vo) et ['m...] 1. de 
benodigdheden voor het melken, melkgerei 
Et melkersark wodde op 'e melkkroje zet 
(vo) 
melkershroek (Bdie, Np, Op, Spa, Ste) 
Ook melkbroek (Db) de; -en ['m...] 1. 
broek die men speciaal aanheeft bij het 
melken (vaak een oud, voor het avenge 
afgedankt exempiaar) It moot jo me/tots-
brook ok nog uutwasken (Np) 
melkersfiets (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Diz, 
Ma, Np, 01-Ni, Pe-Dbi, Spa) Oak me/k-
fiets (Bdie, Db, Dhau, El, Ld, Pe-Dbl, Sz, 
Wol) de; -en [rn ... ] 1. fiets die men 
gebnuikt om naar het land te gaan am te 
melken en evt. daarmee de koeien op te 
haien It bruken nietje gocie fiats, mar eon 
oolde melkorsiets om de koenen naor et 
molkholdce to haelen, om me/ken te gaon, 

zoomers(Bdie, Pe-Dbi), oak: fiets waanaan 
men meikbussen hing am ze van het land 
af te vervoeren (Spa, Sz) 
melkersjak (Db, Dfo, Ow) Oak ,nelkjak 
(Pe-Dbl) et; -ken; -kien ['m...] 1. jas die 
bij het melken werd gedragen (meestal een 
oud en afgedankt exempiaar) 
melkersjasse (Dfo, Dhau, Dho, El, Ld, Nt, 
Obk, 01-Ni, Op, Spa, Sz, Wol) de; -n 
['m...] 1. jas die men draagt bij het melken 
(veelal een oude, dikke jas die men eerst 
als de nette, zondagse jas had gebruikt) 
meikersjok Z. malkjok 
melkersjuk Z. melkjok 
melkerskiele (El, Spa, Ste) de; -n; -gien 
['m ... kilo] 1. kiel die men draagt bij het 
melken 
melkerskleren (Nw, Obk, 01-Ni) my. 
['m...] 1. kieren die men draagt bij het 
melken, vooral: oude, afgedankte kieren 
melkersknecht z. melkknocbt 
melkerskroje z. melkkrojo 
melkerskursus (vo) de; -sen; -sien ['m...] 
1. kursus die men volgt am te leren mel-
ken Ia mossen aen/ik naor eon me/kers-
tarsus (vo) 
melkersleerzen (Spa) my. [m ... ] 1. iaarzen 
die men droeg bij het melken 
melkerspak (Np, Nt, Obk, vo) et ['m...] 1. 
(vaak venki.) kleding die men draagt bij 
het melken: veelal bestaande uit een oude 
broek en een oude kiel Mit een protte 
gala oh en gegiechel kwammen ze in at 
melkerspak tot de zieddeure uut (vo) 
melkerspette (Sz) de; -n; ...pettien ['m...] 
1. pet die men op had bij het melken 
melkerspiak (Bu, Nw) et; -ken; -kien 
['m...] 1. piaats waar men meikt (d.i. 
vooral: in het weiland), vaak hetz. aisjister 
melkersschölk (Ste) de; -en; -ien [rn ... ] 1. 
schort gedragen bij het melken Zion vrouw 
hadde oen melkersscholk an (Ste) 
melkersspul (Wol) et; -len ['rn ... ] 1. 
benodigdheden voor het melken 
melkerstied (alg.) - meiktijd We moe'n 
naor buus toe, at is melkerstied (Wol, 
Nbk), Om melkerstied moesten ze weer 
thuus wezen zo rood, tegen melktijd 
(Mun), Aj' mit melkerstied mar thuus 
binnen! (Nbk, j, Ste), De nijmelke toe 
verlangt naor melkerstied (Dfo), Dat moe'n 
we nog even your melkerstied doen (Db, 
Nw), PJ moe'n we] een betion anmijen, 
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melkerswaegen - melkkaetner 

en-s bi5' melkerstied niot klaor anders ben 
je als het melktijd is ( ... ) (Db), 1k moot 
melkerstied we] thuas wozen id. (Db) 
melkerswacgcn (Nw) Oak melkerawagen 
(Sz) de; -s; -tien ['rn ... ) 1. lichte, 
vierwielige wagen waarmee men naar het 
land ging om to melken, met de benodigd-
heden voor het melken erop 
nietkerswagen z. mc/kerswaegen 
melkeunster (Ld, Obk, 01-Ni) et; -s; 
-tien ['m...X:sty] 1. weegtoestel met veer, 
met onderaan eon haak waaraan eon emrner 
melk word gehangen; haven de haak was 
eon rechthoekige wijzerplaat 
melkfcbriek (verspr.) - melkfabriek, 
zuiveifabriek (gezegd van eon kee die veel 
melk geeft:) Dat is krek eon mel/c-
febriekien (Op, Np) 
niclkfets z. melkersfiets 
mclkflesse - melkiles: lies am melk in te 
hebben 
melkflessien (Db) et; ...flessies ['rn ... ) 1. 
kleine melkfies, vocral: klein flesje am 
monsters moth in to doen bij list 
moonstern omen 
melkgebit - melkgebit Kleine kiender 
bobben eon melkgcbit (Nbk, Ste) 
melkgeit z. meikgeite 
melkgeitc (verspr. WS, El, Obk) Oak 
melkgeit (Bu, Ma, Ld on cost.; Nt) - 
melkgeit Fake had a/tied eon melkgeite 
(Nw) 
melkgeld - melkgeld, vooral: geld dat do 
hoer ontvangt voor do melk die hij aan zn 
zuivelfabriek afleverde Hebben we 'twelk-
geld iii board? (Nbk), Is ci rnelkgeld d'r 
ok? di. meegebracht, rneegekomen van do 
zuivelfabriek (flu), Dan kotten zejow in 't 
melkgold met name: als men de melk niet 
erg sehoon levert aan de fabriek (Dhau, 
Nbk) 
metkgeldpoedegien (Va) et; ...poedegies 
['m ... pudaxin] 1. hop. zakje waarin de hoer 
het mclkgeld kreeg dat do zuiveifabriek 
hem uitbetaalde voor de geleverde melk .Ze 
gavven best, mar doe ci melkgeldpoedc-
gien zaoterdags kwam, sebrok Haarm toch 
wel (v 0) 

• nielkgerak z. welkgerei 
melkgerecbt (I) - melkgcrecht 
nielkgerei (verspr.) Oak melkgerak (Ld, 
Np) et [rn... 1. de benodigdheden voor hot 
melken (zoals do bussen, do zije, do 

melkstoeltjes) Do emmers on do zien was 
or melkgerei (Ma), Ft melkgcrei schone-
haley was vrocger eon veunaem ding 
(Obk) 
melkgift (Op) - rnelkgift 
snelkglas (Bu, Dho, Nbk, Nt, 01-Ni, Wol) 
et; ...glaezen (bet. 2, 3); -sien (bet. 2) 
['m..] 1. (stofn.) bep. glas: glas met 
melkkleur (Dho, Nt, 01-NJ, Wol) Dat 
niolkglas is zaachter an do ogen (Dho), Die 
glocilaampen bin van me/kg/as (01-NI) 2. 
glas waaruit men melk drinkt (Nbk) 3. bep. 
glas als onderdeei van hot moderne machi-
nale melken, waarin ni. melk wordt opge-
vangeri (Bu), vgl. Thgonwoordig boj'in do 
mederne staien ok mclkglaezen; ion glas 
per/coo, waor as do melk in tcrcchte komt 
(BU) 
melkgoed (Nbk, Op) et [rn ... ) 1. rnelkzeef, 
einmers on bussen voor hot melken Aovens 
baa/den we or melkgoed in (Nbk), hetz. als 
melkgorci 
melkhaandel (spor.) - melkhandel 
melkbokke (ZW, WJ-1, El, Nw) et; -n 
['in...] I. melkhok, melkbocht, hetz. als 
jister (ZW, WH), oak: niet met deuren 
afgesloten hok in het land waarin men 
koeien melkt (die men dos gemakkelijk 
naar binnen on naar buiten drijft) (El) Jo 
bra/con nietje gocie hots, mar eon ooldc, 
ow do to en en naor ci melk.boklce to 
haelcn, can mo/icon to gaon, zoemers (Bdie, 
Pe-Dbl) 2. hok waarin men de melk had 
staan die men verkregen had bij het 
melken (Nw) 
melkjak z. melkersjak 
melkjister (Op) de; -s [rn...] I. hetz. als 
fAster, z. aidaar 
nielkjok (k: Ste) Oak melkjuk (Bu, Ld, 
Sz), meikersjok (Np), ,nelkersjuk (Mun) 
['mei(G)kjok, ...jok (z. oak jok)/...jAk 
I ... kçs.. -] - melkjuk 
melkjuk z. melkjok 
mclkkaemer (Dfo, Man, El, 01-NI, 
Pe-Dbl, Si, Wol) do; -s [rn..] 1. numb 
waar de melk stand to koelen en to romen 
(yank deels onder de begane grand, bijv. 
onder do opkaemer (Si, 01-Ni), oak: 
tussen voorhuis en stai (Dfo), onder 
bedsteden of kamer (El)), z. oak 
me/kke/der vgi. Do melkkaemer zit onder 
't butts (Dhau), Vroeger wodde de melt in 
do melklcaemer bra cht, in grate tobben, am 
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melkkalf - mclkkroje 

te romon (01-Ni) 
melkkalf (Op) - rneikkalf (lett.), zuigkaif 
mclkkanne ['m...} - melkkan 
mclkkannegicn - rneikkannetj a oen zwat 
nielkkannogien wit eon gooldkloung 
raantien (v) 
melkkarre [rn...] - melkkar, ook: een over 
rails lopend wagentje waarmee men de 
rneikbussen naar de weg bracht We 
brengon do bussen naor do wog mit do 
niolkkarro (Np, Nbk), Do boor bet do 
molkkarro achtor do fiets nI. in de vorm 
van een tweewieler (01-Ni), Haarm vertel-
de dat J.S. nao et boo!good (.) in dionst 
kommon zol bi do bottorfebriok, aacbtor 
do molkkarro bij do burgers Jangos (vo), 
De melkboer komt langosmit do niolhtan-o 
(01-Ni), vandaar Is de molkkarro a! Jangos 
west? (Bdie) 
melkkatheder (Nbk) de; -s ['m ... katt:dç] 
1. melkpijpje As de koo spreidt, dan 
spreidt do utter; dan is et s!otgat, do 
si'uutspiore van do utter kopot. D 'r woren 
we! (vet)koorsios van was, cEo kof' d'r in 
doon; d'r zat eon kwassion an, eers kon et 
in do utter verdwienon. M,  woron ok 
melkkathedors, van motaol, die koj' d'r in 
stikkon; o vordag kwammon do kath odors in 
do spiritus om ze good zuver to ho!en, 
tegon ontstokings (Nbk) 
melkkeldcr (Db, El, Ma, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Ow, Spa, Ste, Sz) Oak molkenkelder 
(Ow: stark verouderd) de; -s; -tien 
['m ... ..mo1k ... ] 1. meikkeider, kelder waar 
de melk koelt en roomt (geheel dooriopend 
onder de woonkamer (k: Ste), onder de 
opkaomor (Np, Obk), z. ook znollcicaomer) 
Do molkkoJder zat in do Satsiseho 
boordori5o vow bi do wog onder ofnaost 
do kaemor in ot vourbuus; 't gong d'r 
omine dat do melk ofroomd woddo an in 
platte roodkouporon scbao!en kwajn, en 
dan woddo ze Jc-aamd (Nbk), (...) do 
,nolkkolder onder do veurhuzon van ooldo 
boordorien, waor do melk ston to zooren 
vow 't kaarnon; dat dedon ze ze!f(Obk) 
melkketel (Ste) de; -s ['rn ... ] 1. elk der 
brede koperen emniers (met hengsels) om 
melk in te vervoeren met behulp van het 
juk (20 tot 25 1 inhoud, plm. 50 cm haag) 
melkklaant (Dfo, vo) de; -en ['rn ... ] I. 
iemand die rechtstreeks melk koopt bij can 
boer Do molkklaanten die wij baddon, 

vreugon d'r doe vaeko ommo (Dfo), Mar 
olke boor baddo we! zion inolkklaan ton, die 
aovons of morgens mit flossen in do 
fietstasson naor hour vaaste boor gongon 
(Va) 
melkklicre (Bu, Nw) - rneikkiier Is et eon 
klution ofis et eon molfddioro die opzot is? 
(Bu, Nw) 
melklcnecht (verspr.) Oak melkersknecht 
(Dho) de; -en; ...knechien ['rnei()knsxt 
/'msi(a)krs ... ] 1. meikknecht (ni. speciaal 
aangesteid voor het meiken) Die is as 
me!kknecbt naor Duutslaand gaon; dan 
mossen ze do koonen verzorgen on molkon 
(drie koer daogs) (Bu, Dfo) 
melkkoc - melkkoe (oak fig.) Dat is oon 
bosto mo!kkoo, eon gior as eon (scho-
po!s)niaando (Ste), Dat is eon inooio 
mo!kkooeen goad extra inkomen (Np), Die 
bet nog wel eon mooimo!kkoegion aacbtor 
do baand iemand van wie men nag wel 
eens wat geld ontvangt (Nw) 
melkkoclegicn (El) et; ...koelegies [rn...] 
1. kuiitje aan hat eind van de meikader (bij 
een koe) 
melkkoemc (Bu, Np) - meikkom 
mclkkolcer ['m...] - melkkoker 'k Hob do 
mo!kkoker mit melk opzot (Db) 
melkkonterleur (Nbk) Oak ,nelkkontre-
lets' (Np, Op), melkkontroleur (01-NI, 
Spa) - melkkontroieur: persoon die ertoe is 
aangesteld of aangewezen am melk-
kontroles uit te voeren, die de kwaiiteit 
van de melk vaststelt 
melkkontreleur z. mo!kkonter!our 
mdilckontrole - rnelkkontrole Zo bobbon 
botterfobriokon sticbt, ankoopkoperaosios, 
eon stamboek, molkkontrolo on ok booro-
lionbaankon (I) 
mclkkontroleur z. mo!Jckontorlour 
melkkroje (Bdie, Db, Dfo, Ld, Ma, Np, 
Nt, Nw, Obk, Op, Ow, Spa, Sz, vo) Oak 
melkerskroje (Dho) de; -n ['mel(o)kro:ja 
/ ... krs ... } 1. kruiwagen voor het vervoer 
van meikbussen (lang en plat (Obk), voor 
vier tot zes bussen (Sz, Dfo), met alieen 
een Iage wand (vourschuz) aan de voorkant 
(Db)) Do bussen woddon vroegor wol op 'o 
mo!kkroje naor do wog brocbt (Obk), Et 
me!korsark wodde op 'o molkkrojo zot (vo), 
Do mo!kkroje had eon iozoron frame om do 
band, waor as do bussen porcios in paston; 
d'r konnon vier bussen op (Spa), Kleine 
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melkiappe - mclkpreduktie 

boerties die aachtcrof woonden brochten c/c 
melkbusscn mit de melkkrojc naor de wcg 
(Op), Do melkkroje woddo ok we] bruukt 
vow-  et vrcdigen, year stienvervoer of vow-
ku/I (Nw) 
tnelklappc (Db, El, Ow) de; -xi ['m...J 1. 
koe die veel melk geeft (hetz. als nielkiak) 
Oonze ac/dc N. was cci, cchte melklappe 
(Db) 
melkieiding (Dfo, Nbk, vo) - meikleiding 
D'r is now ok con ni5 systeoni wit con 
inc/kidding (vo) 
melkiepel (Np, Ste) de; -s; -tien ['m...] 1. 
roomlepel (Ste) 2. (verki.) zilveren lepeltje 
waarmee men melk in de koffie deed (Np) 
meikilest z. melk/Mate 
melidieste (verspr.) Ook melk/lest (verspr. 
Os, Nw, 01-NI), melkilsie (Np) de; -n 
['rn ... ] 1. melklijst, lijst met notities 
waaruit hat verloop van de rnelkproduktie 
van een koc valt af to lezen Aj' con koc 
vorkopen kuj' do meik//este opvraogcn bij 
do [dir/ok, dan kuf' zion boovule me/k M5 
geft (Nw) 
meikliste z. me/k/bate 
melkiorre z. xnciidorric 
melkiurrie (Edit, Diz, Nbk, Nt, 0p, Spa) 
Oak melk/orre (Edit, Np, Sz) de; -s; 
-gien ['m...lori] 1. laag vierwielig wagentje 
(niet zaiden op rails) waarmee de walk-
bussen naar en van de weg werden gereden 
meikmage (Spa) de; -n [m...rna:yG] 1. 
lebrnaag bij ecu kalfje (bij een pasgeboren 
kaif komt daar al. de melk alleen in on 
streint daar) 
meikman (spur.) ['m...] - (reeentelijk 
ontleend) metkman 
meikmark (Op) cit ['rn ... ] I. melkmarkt 
(all. bekend uit Zwoie) 
melkineid (Obk, 01-NI, Spa, Sz) - 
rnelkineid, dienstineid van eon beer die 
heipt bij her meiken 
melkmesiene - melkmachine Eon welt-
mesienc leek b/ni bier con uatkomst toe 
(vo), Haande/t Jo vader Dog In 
meilcmosbcnen? (Ste) 
meikmonster z. melkmoonster 
metkmoonster Oak melkmonster (Spa) et; 
-s; -tien ['in...] 1. monster melk dat men 
neemt (meestal: door ten moonsteinemer, 
nL in opdraeht van de zuivelfabriek; 
moonster is gewoner) 
melkmuil (Ld, Obk, Wei) de; -en 

['mcl(o)kmj1] I. slome, zeer toegeeflujke 
persoon (Ld, 01*) 2. jongen in de 
puberteit (Wei) 
nieiknappe (Bdie, Dfo, El, Nt, Nw, Obk, 
Sz, k: Ste) et; -xi; ...nappien [rn ... ] 1. 
melknap, melkkom, vaak: halve dop van 
een kokosnoot waarrnee men melk afmat 
(Bdie, Nw); her me/knapp/en word oak in 
cia melk gelegd wanneer die aan her juk 
word gedragen, xii. am spatten to voor-
komen; de melker mocht, als hij de melk 
van vet macst halen, ten napje melk 
opdrinken (k: Ste) Et tail' moot cf/c keor 
zoo)i melk- nappe vol melk bebben (Nw), 
Dc me/k- nappe wodde Her ok wel loaner 
top noomd en daor wooden do sc/ia open in 
mu/ken (Sz), Mit kaarnon badden ze con 
boo/ten mo/knappe (Obk) 
meikontvanger (Nbk, Nw) de; -s ['at..] 1. 
werknerner van ccxi zuivelfabriek die 
binnengekomen melk van de molkrboder 
aanneemt en zorgt your transport naar bin-. 
non 
melkontvangst (Ma, Nbk, Nw, Obk) de 
['m...] i. afdeling van eon zuivelfabriek 
waar de melk van de boeren binnenkonit 
am vervolgens do verdere bewerking to 
ondergaan (de melkbussen kwamen daar 
cerder op de lopende band (Nbk, Nw)) 
meikopbrengst (spar.) - melkopbrengst 
melkpanne (Db, Nbk) cia; -xi; -gien ['m...] 
1. pan waarin men do melk kookt 
meikperduktie (Nbk, vu, 1) Oak me/k-
preduktie (verspr.) de ['m...]  1. produktie, 
opbrengst van melk Hoe wq/' do melt-
perduktie inkrimpcn? (vu) 
metkpiepien (Np, vo) et; ...piepies [rn...] 
1. mclkpijpje Et melkpicpicn stakken zo in 
do utter, cots twain et nict good mft et 
me/ken (Np), En now wol 1k year c/ic 
aacbtersten [iii. spenen bij een kae] twic 
zu/veron meikpiepies kopon (vo) 
meikpoede z. mcikzak 
ineikpoeier (Op, We!) - meikpoeder 
melkpoeie (Op) de ['rn...] 1. rnelkplas Om 
do njelkpoeio wat in to dammen bebbon zo 
do superheffing invocrd (Op) 
me(kpraem (Obk) de; -en; -pien ['ni ... ] 1. 
praam waarmee men melk vcrvoert van de 
boeren naar de zuivelfabriek Vroegor gong 
de me/kpracm do Len dod/ok iangcs om do 
melt bij do booron op to hacion (Obk) 
melkpreduktie a me/kperduktie 
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melkprics - meikstroom 

melkpries de; ...priezen ['m...} 1. melkprijs 
(van de melk die de melkboer verkoopt, 
maar vooral: de prijs die veehouders in de 
desbetreffende periode krijgen voor de 
door hen geleverde melk) Bow-on Jim op ? 
bodon eon betion eon fesoenliko mo/kpries? 
(Nw) 
melkpulle (Bdie, Bu, Np, 01-NI, Ste) de; 
-n; -gien ['m...] i. melkbus (ook wel van 
klein formaat) Do me/kpul/e daor baelden 
ze melk in your buusboolde/ik gebruuk 
(BU) 
melkpunter (Nt) de; -s; -tien ['m ...J 1. 
punter waarmee men melk vervoert 
melkputte (Bdie, Spa) de; -n [rn...] 1. 
melkput: verlaagd deel in een Iigboxenstal 
waarin met staat bij het melken 
melkputticn (Ow) et; ...putties ['m...] I. 
kuiltje aan het eind van de melkader 
melkquotum (Nbk, Np) et ['m ... kwo:otmJ 
1. de maximale hoeveelheid melk die een 
beer volgens een bep. regeling mag 
pro duceren 
melkras (spar.) - melkras 
melkrieder (Bu, Dfo, El, Ma, Nbk, Np, 
Obk, 01-NI, Ow, Spa, Sz) de; -s; -tien 
['rn ... ridç] 1. melkrijder: man die de bussen 
met melk bij de boeren ophaalde, ze met 
do melkwaegen of evt. vraehtauto naar de 
fabriek bracht en lege bussen en produkten 
als wei, karnemelk op do terugweg bezorg-
de De mo/krieder komp d'r al an, wij bin 
zekor weer /aat (Sz) 
melkriederspeerd (Ow) et; -en; ...peertien 
[rn ... ] 1. paard dat de wagen van een 
me/fr/odor trok Do maonkappe wodde eon 
hoop bruukt veurmo/kriodorspeerden (Ow) 
melkrit (Nbk, Nw, Obk, Ow, vo) de; -ten; 
-tien ['m ... rtt] 1. vaste nt van een 
me/kriodor in opdracht van een zuivel-
fabriek, d.i. voor het vervoer van de 
bussen melk naar de fabriek en van de loge 
bussen die naar de boeren teruggaan 
(eventueel met produkten als wei en 
karnemelk) Do me/krioder sebreef vroegor 
in op eon mo/Jo-it (Obk), Ok wodden d'r 
doe eon bult korwoigies uutbostodod zoas 
mo/kitties dour et fobriek of eon stok 
Jaand diepspitten (Ow), Hi7 zoo dat bij d'r 
al over doc.ht  baddo am eon melkrit an to 
nomen van do botterfebriok (vo) 
melkrobot (Bu) de; -s, -ten ['m ... ro:bot] I. 
melkrobot Die melkrobot is wel et niste 

van et nisto, mar et vo/dot nog met 
ovoral! (Bu) 
inelksalon z. molkselon 
melkschaop (Bu, Nbk, Nw) et; -en; -ien 
['m...] 1. melksehaap: type schaap dat men 
houdt orn de melk (en niet speciaal am de 
wol) Ft Frieso schaop is eon ocht mo/k-
scbaop (Nbk) 
melkschipper (Spa, Sz) de; -5; -hen 
[tm  ... 1  I. degene die in opdracht met een 
boot de bussen melk van de boeren naar de 
fabriek vervoert 
melkschölk ((Ma) de; -en; -ien [rn...] 1. 
schort gedragen bij het melken, z. ook 
melkersschô/k 
mclksclon (Np) Ook znelksalon (Np) - 
melksalon, ook: grate borsten van een 
vrouw of vrouw met grate borsten Die hot 
ok eon aorie me/kseion! (Np), Wat eon 
molkso/on is me dat! (Np) 
melksikke (Dfo) de; -n; ...sikkien 
['m ... stko] 1. hetz. als me/kgeito, z. aldaar 
mclkslange (Obk) do; -n [rn ... ] 1. slang 
die volgens de overlevering melk zou 
drinken bij vee in de wei 
melkspiegel (El, Ste) [m ... J - melkspiegel 
melkstai (Bdie, Bu, El, Spa, Wol) - melk-
stal Die iwo mikt  a/tied an in do moikstai 
(El) 
metkstel (Nbk, vo) - melkstel Mit eon 
woke me/kte bi mit 1w/c mo/kstel/on on 
Trion mu/k nao (vo) 
melkster (Bu, Np, Nw, Spa, ba) de; -5; 
-tien ['rn ... ] 1. dienstrneid die helpt bij het 
melken Do meiksterin deJister, die zat d'r 
now on gistor, die zat d'r e/ke dag... (ba) 
mclkstiekel (Sz, fp) - melkdistel 
melkstoeltien (Sz) [rn...] - melkstoeltje 
(lyle is gebruikelijker) 
melkstok (Obk, 01-NI, Op, Spa, Sz) de; 
-ken ['m ... st3k] I. meetstok waarmee men 
de hoeveelheid melk meet (in melkbus, 
emmer en thans ook in een tank (Op)) De 
melkstok was van koupor (01-NI), Do 
melkstok woddo bruukt am do melk to 
moten in do bussen, am nao to gaon of ze 
we] genoe,g betaald krogon van do febriek 
(Sz), Die boer is zo sekuur, bij meet do 
melk in do bussen mit de melkstok (Op) 
melkstroom (vo) de; ...stromen [rn ... ] 1. 
de grate hoeveelheid melk die de boeren 
produceren Op ot hoogsto van do me/k-
stroom, in moie, zakte do pries (vo) 
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inelksuketao(de) - melkzickte 

me)ksukciao(dc) - melkchocolade 
meiktane - melktand Et I/ott we] as het 
AR now zoe'n betien a/Ic meittanen dr 
wit! (Ow), Die is do melktanen we! kwiet 
hij is niet zo jong meer (flu) 
nielktank - meiktank 
ntelktapper (Ow) de; -s ['m...] 1. iemand 
die mugs de huizen trok am melk van de 
boeren to verkopen 
melktekcns (El, Spa) ['m.. •1 - melktekens, 
met name: flinke melkaders Die koc hot 
mooie melktckcns (El), . baste molktokens 
(Spa) 
melktiele (Dfo) de; -n ['m ... ti:io] 1. grate, 
platte kom waarin men melk bewaarde 
mctktonne (k: Ste) - melkton 
melktule (Ld, Op) de; -n; -glen ['m ... ] I. 
hetz. als talc, z. aldaar 
jnelkvaarder z. melkvcorder 
mclkvaerder z. niolkycerder 
mclkvaf (Db, Dho, Ma, Obk, Ste, k: Ste) 
et; -ten; -tien ['in...] 1. vat am melk in to 
bewaren (van kaper (Db, Ste); aug. 20 cm 
haag, met een daorsnee van ong. 45 cm en 
met con bred; naar buiten toe uitstaande 
rand (Ste)) Dc mc/kkelder was om do 
melkvatten in to zetten, am de nw/k of to 
rornen (Ste), Dc me/Ic mos zocren in 
melkvatten (Obk) 
melkvec et [msl(o)ft:] 1. meikvee 
mctkvechoolderi'je (Bu, Nbk) [ .... ho:l 
d(tjo, ...ha:ld'r...] - melkveehouderij (re-
cent ontleend, gewaner zijn omschrij-
vingen als Zc bobbon mclkori3io (Bu) 
me!kveerder (Bu, Obk) Oak melkvgerder 
(NI), nselkvaarder (Dia, Spa) do; -a 
[m€I(n)kft:ardr/ ... J 1. melkvaarder, degene 
die met eon boat de bussen melk van de 
boeren naar do fabriek vervoert 
melkveerzc - melkvaars 
melkventcr (Db, Nw, Ow, Ste) - (voaral 
vroeger gebruikte benaming, thatis meestal 
melkboer) melkboer 
melkverkoper (Obk) do; -s; -tien E m...] 
1. iemand die melk verkoapt Do me/k-
verkoper dcc do mocnskcn mo/k wider de 
meat (Obk) 
melkvct (Du) - mclkvet 
mclkwacgcn (Nbk, Np, Wol) Oak melk-
wagon (WH) de; -s; -tien ['m...] 1. grate 
wagen waarop de melk van de boeren naar 
de zuivelfabriek word gebraeht (in bussen; 
bep. produkten, zoals karnemelk of wei, 

werden op de terugweg bij de weg 
geplaatst); thans nag wel bij boeren in 
gebruik voar vervoer van bep. grate 
vrachten (Spa) Is de molkwaegen d'r a! 
Janges? (Nbk) 2. wagon waarmee de boor 
naar hot land gaat to melken (Spa) 
melkwaegenpeerd (Np) et; -en; ...pecrtieu 
j'm...] 1. paard dat gebruikt worth on ecu 
melkwaegen to trekken 
melkwagcn z. melkwaegen 
tnetkweg - melkweg (aan de hemel) 
melkwol z. me!kwoie 
mclkwolle (Dfo, Dhau, Dho, Nt, Obk, 
01-Ni, Spa, Sz) Oak melkwol (Db, 01-NI, 
Sz) do ['in...] 1. breigaren dat fabrieks-
matig tilt melk wardt geproduceerd (nag 
wat zachter dan garen van woi (Nt, 
01-141)), voarai bekend uit de periode 
van/van viak na W.O. II Van lit knot 
me/twal talc mar wet ondergoed broien 
(01-NI), 1k weet flog wel dat d'r v/ak nao 
de oar/ag me/two/Ic was; at was in de 
wasse to glad as snottebe/lo (Spa) 2. 
(verz.) wollig pluis van de ratelpapulier 
(Obk) Vroeger stonnen dr bi9 oons veur 
haus eon ricgc/ k/aeterjacgcrs on dear 
kwammen van die witte, v!okkigeplausters 
an, dat naurnden w4y njclkwol/o (Obk) 
melkzacke (Nbk, Wal) - meikzaak 
mclkzak (Dfo, Dho, Diz, El, Ld, Np, 
01-NI, Ow, Spa, vo) Oak nielkpoede (Ow) 
de; -ken ['in..,] 1. koe die veel melk geeft 
Dat is eon aorigo mclkzak! (Np), . . - een 
ouwe melkzak! (Spa), ...con goeie me/kzak 
(Dho, Diz, Ld), Dat is eon echte me!kzak! 
(Dfo), Die ooldo mollcnk verkopen we nag 
n/ct! (01-Ni) 
melkzaod (Sun-0t) et ['in...] I. zaad van 
onkruid, met name van krodde Mdkzaod 
twain wit etzaod NY et dusken (Sun-Ot) 
melkzeeI z. nie/kzijo 
melkzi'je Oak tnelkzeef (Db) do; -n; 
...zi'jgien [rn ... ] 1. melkzeef, melkteems 
Eon gao/c molkzie was veus eon boor eon 
veurnacm ding am gooio kwa/iteit inc/k 
!evoron to /canncn (Op), Mack do rne/kziye 
even k/ear (Np), We deden in do me!Iczeof 
a/tied nag can watte, am do molt good 
sobone to ha/en (Db) 
mclkziek (Obk) bri. ['mel()ksik] 1. lijdend 
aan melkziekte, z. aldaar melkzioke 
beesten (Obk) 
melkziekte (verspr.) Oak melkzucht (Nt) 
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mdllczicpe - inemmctael 

de ['m..i ... sAxt] 1. meikziekte V/ak nao 
ka/ven kriegt een koc wel es melkziekto 
(Spa), Buff melkziekte dan gaon a/Jo 
zoo/ten d'r mit (Ste), Die koe die lag an de 
mclkziekte; dan mos d'r iene kommen to 
pompen, dan pompton ze et gior op (Np) 
mellcziepe (spor.) - meikzeep 
melkzoeger (Obk, t) de; -s; -tien 
['m ... su:gç] 1. koe die meik zuigt bij 
zichzeif of bij andere koeien 2. hondsdraf 
(fp) 
melkzueht z. me//cziekte 
melkzwam (1) - melkzwam 
melle z. me/dc 
mellen z. me/den 
metlestok z. me/destok 
meliezaod z. meldozaod 
melodie de; -nen; -gien [mclo:(o)'di] - 
melodie: wijs, tune 
meloen de; -en; -tien, -egien [mo'iiin] 1. 
meloen 
melte z. me/dc 
mem (OS, Bdie, Bu, Dho, Diz, Mun, Np 
Nt, Nw, Op. Ste. b: Im, bo: Nw; in Wol 
all. in ongunstige betekenis) Oak memme 
(01-Ni) de; -men; -megien, -pien (Bdie; 
Nbk: vooral bij vleiend gebruik); vn. aand. 
eerder ook bij [mEm(Q)] 1. (oak als 
aanspreekvorm) moeder (van kinderen) Sti/ 
tocb, zee beit, mom hjt even op berro, zo 
is met a] to /e/cker (b), Wet mien mom 
zegt, is evangelic (Ld), Mom, waor bij? 
(Nbk), Wi/ mem ok eon koekien bebbexi? 
(Nbk), Vaeke docht zo, dat op de ieno of 
ere dag tocb nog de cob to mom opdaegen 
kwa,n de biologische moeder (hier: i.t.t. de 
moeder die het kind had aangenomen) (j), 
(verb.:) Jongkero/s die wat durfhebben on 
nict to arg an memmen büoot hangen bij 
moeders pappot biijven (p), Et baanticn 
zocbte a] stew, an memmen rok de rok van 
z'n moeder (b), zo oak Hij bangt a/tied an 
zion memmen rok vooral fig.: hij is aitijd 
bij z'n moeder, zoekt altij d steun bij haar 
(Ld) en Die bangt (bear) mem a/tied an do 
rok(kon) (Nbk, Np), Huff hangtan memmen 
rok (Db, Ow, Nbk), zo ook an moms rok 
bangen (Bu, Obk), ...rokken... (Obk), an 
memmos rokken bangen (Db, Dhau), oonze 
mem onze moeder (Bu, Db, Dfo, El, Ld, 
Nbk, Np, Obk, Ow), oak oons... (Db, Dfo, 
Dhau, Ld, Nbk. Ow), mom heurond 
exempiaar dat van moeder is (Nbk), mem 

heuxesid. (Nbk), mom zionendid. (oak als 
onfatsoenlijk ervaren) (Nbk), (verb.) 
memmen poppe kind waarvan de moeder 
het meest houdt, dat erg wordt verwend 
door de moeder, kind dat erg athankelijk is 
van de moeder (Bu, Nbk, Ld, Np, Ow), zo 
ook N is niot zo star/c, at is ecbt memmes 
poppa (Db), Zij is mems poppion (Ma), 
memmen kiend id. (Nbk), Ze is noga/ 
memmes kiend id. (Dhau), (negatief:) Gao 
toeb naorjo mem! (Wol), (schertsend, als 
woordspeling op ion toetmaom:) Dat kiend 
raost a/tied, et is ien toot mom (Obk), (bij 
vergelijking Ze hot as een mem year de 
bio/e buurt zorgd (Nbk), Ze nuuandon bear 
in do jaoren zestig on zeuventig we/ de 
mem van 't Ste//ingwarfs (Nbk) 2. wijf-
jesdier met één of meer jongen Et ka//len 
lag in 't stro on /creeg de me/k zo waarm 
uut at /icbom van de main Q)' Do /aomcr 
/eupen aacbtor bear mom an (Ow) 3. in ien 
toot mem eender, precies gelijk, z. ander 
toot * Tbijsic, Thifsio taickebos/Wust niet 
waor hiy kaickon mos/H.z ka/cto in zien 
bempienfDaorging bi5 mit naor mompien/ 
Mempion gooide 'tin dopann '/En bafte d'r 
/o/ckere kooken van (Bdie) 
mement (verspr.) Oak moment (verspr.) 
et; -en; -ien [m'ment/mô:'ment] 1. ogen-
blik Eon moment bc'k dat waoneumen, et 
was con flits (Spa), eon p/echt% moment 
ogenblik waarop een piechtige gebeurtenis 
plaatsvindt (01-NI), Ion moment, dan kom 
i/c d'r an (Wol), Hiy kan bier icder moment 
wozen (Np), Kuf' ok Cs even een moment 
stifle wozon?(Obk), Woj'nog een moment 
wacbten? (Nbk, Np, Spa), Even oen 
moment gedu/d, we 211//en je zo he/pen 
(Dfo), op 't moment op het ogenbiik, op dit 
tijdstip (Dhau, Nbk, Np, Obk): Op 't 
moment bin we an 't scbrieven vow- de 
Scbrievcrsrontc (Dhau), 1k wi/fe we/ he]-
pen, mar op ot moment he X- et met an tied 
(Obk), q, 't moment bin ze met thuus 
(Dho) 
memento (1) [ml:'mcnto:, ...toM], in 
memento mori.,  Vow-  et bekko mit Mo-
m onto Mori stonnon ze stifle (1) 
memme z. meni 
memmeschoot (Obk) - moederschoot: 
schoot van een moeder 
memmetael (Nbk) Ook memstael (Op), 
memmetool (Op) ['meniotc:l/'mcms... 
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memmetaol - mendeure 

/'m€motxolj - moerstaal, moedertaal 
memmetaoi z. memmetsal 
memmie (spor. oost.) ['memi] 1. marnrnie 
memo (I) ['mt:mo.....morn] - memo (hop. 
klein briefpapier of mededeling daarop) 
memoires (1) [mT:'mwa:or3s] - memoires 
memoriam z. in memoriam 
memorie do [mL'mo:arij 1. geheugen, 
herinneringsvermogen Th3 wodt we] wat 
doof en zjen gazlcbt wodt ok winder, mar 
zion inemoria is nag prima (Op), Oolda 
mean sEen leven in memorie, ze praoten 
vacko over oolde tieden leven voortdurend 
met hun herinneringen (Obk), Ze waeren 
flog goad van mamorie (Fe- Dbl), 1k bin 
s/cc/it van mew aria (Ma), kot van warn aria 
wezen niet tang onthouden (Oho, El, Np, 
Nw, Ow, Ste, Sz), ook: gauw kwaad, 
driftig zijn (Dfo, Nbk, Nt), kort van beraad 
zijn, vaak snel besluitend (Dhau, Nbk, Nw) 
2. mernorie: bep. schriftuur, verhandeling 
As d'r eon persoon sturven is, moat d'r 
binnen nogen maonden eon mom one van 
succossia indieS woddan (Op), Nao at 
over/laden van pa/ca in os de nota.ris de akte 
van warn aria opmaeken veur at verdie/en 
van do arfanis (Db), meworia van ant-
woord (01-NI) 
inemstael z. me,nznetaal 
men onbep. vii. (men] 1. de mensen 
irtkiusief de spreker; daarbij kan soms de 
nadruk op do spreker en evt. de 
aangesprokene(n) komen to liggen Eon 
sander gaot mar doo4 an men kan mar 
bctaalen ik of wij: i.t.t. anderen (b), Men is 
langar in gaveer van lens leven aj' op 'e 
wag binnan men verkeert zo Iangzamer- 
hand, de laatste tijd in levensgevaar (Iett.: 
gevaar van zn leven, vgl. lens III) (b), Dat 
zol men Each nicE doan! ik, wij, onze 
mensen i.t.t. anderen (Diz, Ow), Dc kraan- 
tenan - men zóJ zoe'n vent! - the hul mi5 
your at Jappien je z&à hem toch ( ... ) (b), 
Men bat now len keor over at a/gem]en 
gauw can oordia) over ccii sander zion 
zacken (Obk) 2. de mensen in het alge- 
meen, meestal: de andere mensen, dus do 
spreker on toegesprokene(n) duidelijk niet 
inbegrepen; meestal in kombinatie met 
werkwoorden als zeggen, vien an, watan 
e.d. Men zegt (..) do mensen zeggen 
(veelal nadrukkelijk gezegd, waarbij ge-
makkelijk de hoofdklemtoon op men kan 

komen te liggen; do spreker en do 
aangesprokenen) zijn dan uitdrukkelijk 
niet bedoeld), Men zagt, hij hat do meld 
ok mit 'tjang ze zeggen (Si), Men zegt dat 
hi5 dat daon hot id. (El, Wol), Van at 
gazagde 'men zagt' komman do grootate 
Icugens (Dhau), 'Men' weat vaak meer af' 
ze)f woten de andere mensen (Spa), Man 
zegt zoveulc id. (Nt, Op), Van Jaw [d.i. 
Gods] grate naema zal men heuran (b) 
men. - aficorting van menvut, indien met 
hoofdletter: afkorting van Menister 
menaander z. meneer H 
menaar z. meneer H 
menaer(e) z. manoer H 
menaosie Z. menazia 
menaosiekieppe z. manaziekleppa 
mdnazie (Dho, Ow, Si) Ook inenuosie 
(Obk) de [mona:zi/m'no:asie] I. eten, 
voedsel dat men nuttigt bij eon ruaaltijd, 
dat men cot in con gezin (Obk, Si) We 
gaon eerst mar bonne ow menazia (Si), Et 
was daon eon krappe rnenaosie die buus-
holing mit al die kiendar, at was aannoede 
tract (Obk) 2. in in do menazie in de kost 
(Dho, Ow), vgl. Za babbe iene in dc 
menazie in do kost (Ow), ook gezegd van 
jets Iangdurigs (Oho) 
menaziekiep z. menaziakleppe 
menaziekieppe (Fe-Dbl, Wol) Ookniena-
ziekkp (Db, 01-Ni, Si), menaosiekleppe 
(Bu) de [m'na:zikiep()/ ... ] 1. grote mond 
(ni. in tanl van soldaten (Bu)), vooral in 
zinnen als WI/len jow ja manazieklcppa 
we) even dicbtebolan! (Pe-DbI, Wol) 
mendeitbeorie (Ow) do ['mcnd!tcjo(:)ri] 
1. theorie van Mendel, waarmee iii. de 
erfelijkheid wordt verklaard Arfelilthied 
nuuniden ze doe al mendeltheorie (Ow) 
mender z. manner 
mendeure (ZW, Oho, WS noord. van do 
Lando, be: Np, Op) Ook menningsdeure 
(Mun); z. ook baandar en baandcrdeura de; 
-n; ,..deurtien ['menth:n1'msnujz ... ) 1. 
elk van twee tegen elkaar sluitende 
schuurdeuren van eon boerderij; de klelne 
schuurdeuren heten meestal Heine men-
dew-en, de grote grate mendeuran; soms 
zijn de mendeuren do grote mandeu- ran 
i.t.t. tot do Ideino men dew-en (Spa) of i.t.t. 
do klcune mendeurties (Spa), terwijl soms 
alleen do kleine schuurdeuren men- dew-an 
heten (Diz, Wol) on do grote baan- 
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meneer - meneuvel 

zerdewvn (Diz); vaak wordt met de 
mendew-c het samenstel van beide tegen 
elkaar geplaatste deuren bedoeld Vocren 
buj koemen dew- de inendeuren (Bdie), Et 

voor booi zit klein in de niendeuren (Spa), 
Dan dcv 't kicine knechien de men dew-en 
eupen en dan reed de hoer on de vrouw op 
de tilbrie naor buten... (Mun), As de hoer 
mit een waegen buj an kwam rieden zette 
zien vrouw de mendeure gauw eupen 
(Pe- Dbl), De mendeure is vannacht eupen-
wiid (Spa), Hej' de balke wel year de 
mendew-en daon? (Spa) 
meneer I Ook me/zeer (Nw: verouderd), 
inenheer (Nw: verouderd), mienheer (b, p, 
vo, v, s: oost.), mijnheer (Sz: verouderd) 
[m'nt:or/mo'ht:ar/man'h..imin'h..imjn'h 
.J 1. man van aanzien, man die men tot 

een aanmerkelijk hogere sociale klasse 
rekent dan zichzelf; vooral: zeer beleefde 
aanspreekvorm die thans niet meer zo 
gebruikelijk is; gezegd van/tegen notabelen 
zoals grootgrondbezitters, notarissen, dok-
ters, veeartsen, dominees, fabrieks-
direkteuren, vanitegen de burgemeester, de 
ontvanger (Obk), een pastoor (Ste), 
vanitegen een vreemdeling met wie men 
nog niet vertrouwd is geraakt en die niet 
tot een lage maatsehappelijke klasse 
behoort (Dho, Nbk, Op, Sz) Ze zag con 
mienheer or pattien naor buus dade-
kommen (vo), Meneer mag wel even in 
buus kommen, want buten is 't zo koud 
(Sz), Je hoeven glen meneer tegen mi5 to 
zeggen, hair, noem nilj mar gewoon bi 
de veurnaeme (Op), year 't huus van 
mienbeer J.H.K. (s: oost.), Dat is slim, 
mienbeer (v), (.) dat we mienbeer niet in 
zoe'n rommel bebben wollen (p), Hoe Jopt 
dat of mienheer? (b), Dc pette omnemen 
doej'bij een meneer (Ste), Dan zwetst bi 
tegen zien maotcn! Th3 isja al meneer! 
(b), Die man is an zien menieren on an 
zien kleren to zien een echte meneer 
(Obk), 'k Moot naor meneer di. bijv. de 
notaris (Nbk), Kan meneer ok even 
kommen? hier: de dokter (Wol), meneer 
pestoor (Ste), men cer de burgemeester 
(Nbk, Np), mienheer de baron (Bdie, b), 
Th) was mar een file/c meneer (Dfo, Spa, 
Ma), Mien buwman is con aorie mencer 
is een aardige mijnheer, maar vooral: is 
een man van aanzien, doet zich als een  

hele mijnheer voor (Dhau), Die man is cen 
bie/emenceris een man van aanzien, doet 
zich als een hele mijnheer voor (Dfo, Ste), 
Hij is a/tied op en top meneer hij is altijd 
keurig gekleed, zoals een man van aanzien 
past (Diz), Dat is ok ccv nuvere meneer 
een vreemde kerel (Np), (ironisch, bijv. 
van iemand die de zaak heeft belazerd:) 
Dat is ok ccv mooie meneer! een fraai 
beer, een mooie kerel (Nbk, Np, Nt, Ow), 
(als uitroep) Dc kop leup 'm omme en 
kwaod meneer, kwaod/ hij word me toch 
boos (01-NI) 
meneer II (Dhau, Dmi, El, Nbk, Ow) Ook 
inenere (Dmi, Nbk, bi), nzenaere (ZW, 
Dho), menaer (Np, Nt), menaander (Bdie, 
Diz, Mun, Np. Ow), menaar (Sz) weder-
kerig vn. [man: or(a)/ma'ne: ar(a)/ma'n :n 
d/mo'na:r} I. (z. ook mekeer, mekaander, 
vooral voor de verb., die bier niet alle zijn 
herhaald) elkaar Die stokken laand hjgen 
an menaander (Np), Ze zatten st/cf op 
menaer (Np), Ze reden die Jiets in 
menaander(Np), Wegaon mitmcneernaor 
't feest (Dho, El), Hi flaanst al/es in 
meneer (El), ? Is v/ak nao menaander 
gebew-d (Diz), Die beide oolde meensken 
bin a/tied tegen menaander an ? /ciffen 
(Diz) 
inenege z. man ege 
menegehoolder z. mancgehoolder 
menen z. micnen I 
menens z. mienens 
menere z. meneerll 
meneuvel (alg.; bet. 1: Dfo, Dhau, Dho, 
El, Ma, Np, Obk, 01-NI, Op, Ow, Pe-Dbl) 
Ook maneuvel (bet. 1: Nw), ineneuver 
(bet. 1: Bu, Nw, 01-NI; bet. 2: 01-NI), 
,neneuvre (Diz, bet. 1: Bu, Nw), 
inenoevers (my.: bet. 1: Obk), maneuvre 
(bet. 1: verspr.) de; -s [ma'n&:wJ, ook wel 
...v/ma'n..Jmait&:wç, ...vç (Bu), monc:... 
(Nw)/mo'n&:vra/m'nu:wçs, ...vçs/ma'nt: 
vn, ...n.&:vra} 1. legeroefening e.d. 
(verspr.) militaire meneuvels (Dhau), Ze 
bin zo an Ft  schieten, ze hebben zeker 
meneuvels (El), Dc znilitairen doen 
meneuvels (Dfo), ...bolen meneuvels (Op, 
Ow, Bdie), ...bin op... (Dho), D'r weren 
grotc meneuvels (Ma), We moe'n morgen 
op meneuvels (Np), As de soldaoten year 
herba/ing opkommen mossen, dan mossen 
ze op meneuvels; krek doen as et oorlog 
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mencuver - menicre 

was en wat ieder dan te doen ston 
(Pe- DbI, Ow) 2. beweging die men maakt 
met armen of benen, vooral; enigszins 
vreemde beweging die men maakt 
(verspr.), Do meester zag R. zien 
meneuveis en zoo... (b), Hi)'maekte aorige 
meneuveis vreemde bewogingen (Dfo), 
..rere mencuveis (Dho, Dhau), vremdc 
meneuvels (01-Ni, Nbk), Die kleunejonge 
is drie jaor, mar aj' dat zien wat year 
gckke mencuveis as hi)' maakt, hi)' raakt 
do grand soms met (Sz), N. was nogai ccii 
jaor of watfonger as M; ze zee dat ze 
tocb duddik marken kon dat M minder 
wodde; do iaeste tied maekte hi)' nag we] 
wat meneuvels, mar veerder kwam dr met 
vale meet van d.i.: M. had to kampen met 
vermunderde potentie (Ow), zo ook in Do 
mencuveis maekt hi)' wet, mar wicdcr 
komt hi)' met (Dhau, Ma, Obk) 3•  jets dat 
men uithaalt, gekke streek, frats Daor 
moe/fe nilcs van antrekken bear, diefonge 
bet et zo slim niet, dat bin mar meneuveis 
van 'in (Op), Dat ooide manncgien kan 
soms raere mencuvels uuthaelen (SW), Dat 
kiend kan soms rere meneuvels hebben; 
die pest yogal wel es cen aander ic/end of 
nennt stiekem wat mit (Obk), vremdc 
moneuveis (Dhau, Ste), Die fonge had mar 
mere meneuveis, hi)' woi nict naor schocie 
(Dho, Ste), Die bet eon protte meneuveis 
(Bu), Die bet ok aitied cen bait meneuvcis 
veel gekke dingen, vreemde fratsen (Ow) 
nieneuver z. meneuvel 
meneuvre z, meneuvel 
inengbak z. mingbalc 
mengbult z. niungbult 
mengd (Nw) bn. 1. dooreen gemengd, be-
staande uit eon mengsel, samengesteld uit 
versehillende soorten, substanties (z. ook 
gemengd) mengd zaod (Nw) 
mengel z. mingci 
mengelmoes z. mingeimoes 
mengen z. mingen 
monger z. munger 
incnggat z. minggat 
inengkoemc z. mungseikoeme 
mengkomme z. mingscikocme 
mengkraene z. mungicraene 
mengmes(se) z. mingmest 
mengmest z. mingmest 
inengincstpompe (Nw) de; -n I'm...] 1. 
bep. pomp voor bet mengen van niingmes4 

z. ook aldaar Vrocger haf' con mengmest-
pompe am et to unengon; daorvtár kwam et 
op 'c bake, en d'r wodde okgrond bi)' dear 
daon, et wodde now on dan ommesebept 
(Nw) 
mengputte z. niingputte 
niengschoppe z. mingscboppo 
inengsel z. mingsei 
niengselkoeme z. mingselkocme 
rnengsetkont(inc) z. mingscikoeme 
mcngvoer Z. mungvoer 
menhaege (Ste) do; -11; ...haegien ['men 
he:y] 1. baege (z. aldaar) van zodanig 
stevige grand dat men erover kon gaan met 
paard en wagen 
menheer z. mentor I 
menie do ['mT:ni] 1. menie (bep. verf) et 
in do rooio men/c zctten menieën met rode 
menie (d.i. inza•ke houtwerk) (Nbk) 
menienen (Bu) ['mi:nin:) - meniên 
menier z. meniere 
ineniere Oak menier (spor.), maniere, 
manier (spor.) de; -n; meniertien [m 
'ni:or(o)/ma'n ... ] 1. wijze van doen of van 
handelen 17 bebben dezeide menicre van 
iopen as je heft (Db), Jo katz d'r op 
vcrschiliiende menieren kominen bijv. per 
auto, trein of bus (Nbk), op do ion of 
aandore meniere, On die meniere doe 'k et 
(Ste), On die nioniero wodt et niks als je 
hot zo doet, als hot zo gaat (Nbk), Op wat 
year meniere wif mien ooide struuic op 
zien ooide dag nag hereboer wodden?(b), 
Elko woke moot d'r op disse men/ore een 
bak leegscbept wodden (b), We moe'n et 
op zoe'n men/ore doeti, dan is 'tallied good 
(El), Et is eon vremde meniere van doen, 
am zo viafc your It eten mit do hick femuiie 
d'r an te kommen (1,, Obk), do mcniere van 
zeggen de wijze waarop men jets zegt (b), 
Dat gaot op eon raere meniere (Np), iene 
op eon gemiene meniere haney (b), Dat 
kqf' op verschillendc menieren doen (Nbk), 
.../jekieken vanujt verschiljendc invaishoe-
ken (Nbk), Zebebben in dat laand now /en 
kecr eon aandere men/ore van leven 
(Pe-DbI), Op wat veurmeniere... (Nbk, b), 
Op weikc menicre bcdoei ic dat? (Diz), 
Own! Op die meniere! ach juist, zit hot zo, 
gaal bet op die wijze (aig., Nbk), 1k meek 
dat ]daor op mien meniere zoals ik hot 
gewend ben te doen (01-N1), 1k had op 
mien meniere et good year mekeer brocbt, 
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inenievarve - menneri'je 

mar NY had d'r toch weer wat van to 
snakkon naar mijn eigen overtuiging 
(Nbk), zo ook Opinion znoniore wa'kklaor 
naar mijn inzichten (Nbk), Aj' et drok 
hobbon on wat factor don dan kuj' op jaw 
meniero ramm ofon van do banger naar 
zoals jij het ondervindt, meent (Obk), Hij 
booft dr eon oijon nienioro van doen op 
nao (Ow), Do menioro van doon van die 
karol doct goffordacbtig an (Sz), Dat is 
gion moniero van doen dat is zeer 
onbehoorlijk, zoals hij handelt (aig., Nt) 2. 
gewoonte om te doen, vooral: fatsoenlijke 
wijze van gedrag Hoj' gion (gooio) 
inenieron foord? (Nbk), Da 's bielon,aofe 
Zion maniore, dat field nargens op (Ste), 
Dat bin zion monioron (Bu), Dat vion 'k 
gion menior4 daj' dat daon hobben een 
onbehoorlijke wijze van optreden (Nw) 
menievanre (Bu) - menieverf We nioo'n 
even eon busso moniovarvo opbaolon (Bu) 
inening Z. mioning 
menist (1) de; -en - menist 
menister Ook minister de; -s; -tien 
[montstT/mi ... J 1. minister (die deel 
uitmaakt van de regering) We bobben eon 
nio monistor (Ow), do menister van 
Ondorwios, eon menistor zondorpottefulio 
2. in govolmachtigd monister 3. eige-
naardige persoon (Dho, Diz, Pe-Dbl, Spa) 
Da's me eon mooio menistor een eige-
naardige kerel (Dho), Da 's eon aorio 
minister id. (Diz, Spa), Dat is ok eon 
mooie monster van weer en wiond id. 
(Pe.-Dbl) * (gezegd vlak na W.O. II:) Love 
do monister/Dio is niot van gister/Die 
gooido alfos van do ban (Ste) 
menister-president (1) - ministerpresi-
dent 
menisterraod - ministerraad 
menisterschop (1) - ministersehap 
menisterspost - ministerspost 
menleseren z. mennolesoron 
menneheun (Dfo, Ow) Ook mennigeheun 
(Ste) de; -en; -tien ['mcnabX:nJ i. elk der 
beide verhogingen tussen het spoor van het 
paard en het spoor van een wagenwiel; z. 
ook waogonboun, bowi 
menneleseren (bs: Nw) Ook menleseren 
(bs: Nw), minneseren (Obk), miniseren 
(Obk) zw. ww.; overg., onoverg.; menne-
leseerde, het menneleseerd [m€nla'st:orii/ 
msnlQ..Jmtno..Jmini ... } I. de pen van een 

pen- en-gatverbinding zodanig kleiner, 
dunner maken dat er een overstekend deel 
ontstaat dat tegen het hout sluit waar de 
pen in steekt, waardoor men de naad niet 
meer kan zien, vgl. An do dwasbaiko [ni. 
van de klokkestoel] wodt eon ponno maekt 
die in et gal sluton moot; zoe'n penno kan 
monnolesoord woddon, dan wadt d'r van do 
bovorkaanto van doponne wat ofhaofd, dat 
zadoondo slot do vorbiening nog botor in 
mokoer (bs: Nw), Mit monlosoron gaot d'r 
eon stokkion of van a/fe kaantcn, dan kig' 
niot moor bij de vorbioning in kiekon (bs: 
Nw), BIJ et inaoken van ra em on en 
kozion on moot do tmmmorman do pension 
minnosoron an de profiolkaant (Obk) 
mennen zw. ww.; overg.; mende, het mend 
['mc:] 1. een nj- of trekdier met een 
leidsel of toom sturen Hij kan good eon 
poord inonnon (Wol), Dit peord is wat 
zaacbte in do bok, dat mooj' veurzicbtig 
monnen on niot in do bok batten (Op), Jo 
moo'n et poerd Focht monnon (Bdie), Hi5 
kan dat peord mit do vinger we] monnon 
nI.: zo gemakkelijk gaat het (Sz), Mit 
trouweri3io mos oen aandor kommen to 
monnon (Ow), Jo moon aftied aachtor zo 
an monnon henlhaar in de gaten houden, 
aanmoedigen en bijsturen (Np), Ze zat 
allied aachter him an te monnen ze zei 
voortdurend dat hij op moest schieten, wat 
hij nog moest doen, hoe hij moest 
handelen (Ma), Zo moe'n mend woddon ze 
moeten begeleid, gestuurd worden wanneer 
ze lets doen (Ste) 2. met paard en wagen 
vervoeren In de baast moj' do turf out et 
vono monnon (Ld), Do tinT mendon ze op 
do dole, die kwam mooi in eon bookion to 
staon (Pe- DbØ, eon voor zaod d'r bi 
monnon (Bu), baevemmonnen (Ste), oeipofs 
mennon (Ste), Et was vow-al vein bomon to 
monnon ofaandorlang soul (Obk) 
menner Ook mender (Ste) de; -s; -tien 
['menr/ ... dr] 1. degene die ment (inzake 
paard en wagen, koets enz.) Womoo'n nag 
oven oon monnor bebbon (Ma), Een poord 
mag over con vaasto monnor, daor is hij 
dan an wend (Obk), do mennor van eon 
kootso (Bdie), Heit die was allied monnor 
(Ow) 
menneri'je de [rnenrlj,  ook ...cjo: z. -i'je] 
1. bet voortdurend monnon (in beide bet.), 
z. aldaar Dat gaf nag eon biolo mennori7o 
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mennespoot - menpad 

(vo) 
inennespoor (Dhau, Ld, Ow) Ook men-
spoor (Sz) et; ..sporen; -tien ['meno ... ] 1. 
spoor, 'paadje' ontstaan in eon zandweg 
doordat de paarden or steeds langs lopen 
(dus tusson de wagonsporen) Ft monne-
spoor gaon do widen dour (Ld) 
mennig onbop. vn.; in bep. verb. Mast de 
kern in het my. zodat ook de 
nieervoudsvorm van de persoonvorm wordt 
gebruikt ['menax] 1. menig Monnig 
moonske zol daor glen zin an bebben 
(Diz), 1k gong mennige aovend naor N 
Zion huts D'r woren mennig meenksen 
(Db, Ow, Nw), 't Moot nog mennig keer 
gebeuren (Bu, Op, Ste, Nt), Daor bi'm al 
mennig eon koer benne west vaak (Nbk), 
Daor kuf' flog mennig eon koer bonne id. 
(Nbk), Daor was menn!j man (Np), Ft 
duurt nog mennig woken (aig., Nw), Ft 
vourval Is al mennig woke loden (Dhau), 
mennig Jaor loden (bi), Mennig jaoren 
loden doe ston bier nog glen huus (Obk), 
D'r is mennig woord over va/on (Spa), 
Daor hoof' niet zo mennig tree vow to 
doen hot is vlakbij, Je hoeft bep. niet ver to 
lopen. (Nbk), In de westhoeko van oonze 
gemoento kuJ' nog mennig kragge vien en 
(Op), Jo bobbon niet zo mennig moor niet 
zoveel (van bop. exempiaren) (Np),  Rot-
terfobrioken zoas bier zief' niet zo mennig 
niet veei keren, niet vaak (vo), Hoe 
menmj woron Jim daor? met hoeveel 
personen (Dhau) 
mennige z. menninge 
mennige-inslichtcn (Ste) onbep. w. ['me 
nap...] 1. egaliseren van één of meer 
zandwegon In do winter mos io 
mennige-inslicbton (Ste) 
mennigeheun z. mennobeun 
mennigespoor z. menningspoor 
mennigien Z. mennigieno 
mennigiene Ook mennigien (Diz) - me-
nigoen Ut hot mennigieno naor 't boelgoed 
west (Np), Mennigione hot 'm daor wel as 
op verkekon (bi) 
mennigmaol (Bdie, Ste, Np en verspr. 
oost.) - menigmaai 7 Is monnigmaol 
gobeurd! (Ste. Nw) 
mennigste ['mcnaxstoJ - hooveolste, in wat 
mennigste welke datum (aig.): Wat men-
nigste biwwe vandaego? (Ow, Nbk), Wat 
mennigste is 't (vandaege)? (Ow, Wol, p 

b: im, in), zo ook Wat veur mennigste is 
et? (El, Ow, Sz), War mennigston bin we 
vandaogo? de hoeveelste, weike datum is 
het vandaag? (bi) en Wat mennigsten is ' 
vandaege? (Np) 
mennigte (Bu, Db, Ma, Nbk, Np, b) do 
['mcnaxta} 1. grote hooveeiheid, groot aan-
tal D'r was oen mennigte yolk (Np), Ft 
moot van do mennigte kominen van het 
hoeveelheid exompiaren, met name: hot 
aantal dat Jo verkoopt (Np), zo ook Li 
now do vier van 'tjaor niet botte priozig 
binnon, komt et Juust op 'e mennigte an 
(b), We vulen d'r eon mcnnite meonsolike 
nood en sb-led aachter zitten (b) 
menning Z. menninge 
menninge (Dho, Diz, Dia, El, Mun, Nbk, 
Np, Nt, Obk, Op, Ow, bi) Ook mennige 
(WS, Db, El, Ma, Nbk, Obk), menning 
(Bdie, Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Np, Nt, Nw, 
Obk, Ow, Pe-Dbl, Wol, WH, ba, p, b: Im, 
In) do; mennings, ook: menningen (Wol), 
monnigon (Obk), menniges (01-Ni); men-
ninkien (Diz) ['menil](g)a, 'mena..i'mc 
nago/'mcnuj, ..nijJ 1. (in OS is in het 
aigemoen hot synoniom reed voel gebrui-
keiijker) zandweg, karrespoor door het 
land, naar do akker, lange oprit naar eon 
huis e.d. Iomoo'n domenninglanges(Bu), 
D'rkwamalvolkdomennige op(v),D'ris 
baost glen boar die nog eon menninge naor 
do plaotse hot, want et bin a/lemaol 
botonpaeden(Obk), Wijmoen demonning 
opmaekon (Ma), Zokke stienen haJ' nog 
wel es bij do mennige langos, mar sanders 
baost niet (Nw), do menning inslicbton 
(Bdie), de menning s!ecbten (Spa), dna 
mennings onderhouwon (Spa) 
inenningsdeure z. mendoure 
menningspoor (Bdie, Np, Nw, Spa, Ste, b: 
Im) Ook mennigespoor (Dho, Op, Po-Dbl, 
Ste) ['menuj..J ... ] - wagenspoor (in eon 
zandpad e.d.) Zo bebben diepe manning-
sporon mackr (Np), Jo moo'n et menning-
spoor houwen Jo moot door het wagon-
spoor biiJvon rijdon (Spa), Die is zo 
maeger, die bet zoe'n maeger snutien, die 
kan wel out et mennigespoor dninken (Ste), 
...zoepon (Np) 
menoevers z. monou vol 
menpad (Bdie, Bu, Pe-Dbl, Ow, Sz) et; 
...paeden; ...pattion ['m...} 1. pad waar men 
langs mont, pad dat is ontstaan doordat 
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menspoor - Moppet 

men er langs ment Een menpad kreeg Jo 
mit It uuts/epen van de born en tint do 
bossen (Pe-D1M), Et menpad haj' bij de 
vaort langes on ok wel in or heideveld 
(Ow), Bly oons ]cup et menpad M do 
boswal langos (fidie, Pe-Dbl) 
menspoor z. mennespoor 
menstruaosie (1) [mstry'mo:asi] - men-
struatie 
mentaliteit (verspr.) - mentaliteit Da 'a eon 
verkeerde mentalitoit, dat ze somar van 
al/es en nog wat verniolon dat van can ocr 
is (Nbk) 
mentaliteitsveraandering (I) - meritali-
teitsverandering 
menthol (spar.) ['mentol) - menthol 
mentor (1) ['mentor] - mentor 
mentoraot (1) [msnto(:o)'rxotj - mentoraat 
menu (I) [ma'nyj - menu: spijskaart (iett.), 
de gerechten van eon maaltijd, het 
keuzepatroon dat men op her beeldscherm 
heeft volgens hetwelk men verder kan 
werken in hot desbetreffende computer-
programma (oak gezegd van soortgelijke 
keuzestelsels) 
menuet (spar., 1) et; -ten [mi:nyMat] I. 
menuet 
menukaorte (Nbk, Np, I) [m'nyko:rt] 1. 
menukaart 
menutewiezer (Bdie, Np, Obk, Op, 
Pe-Dbl) - minutenwijzer Dc monutowiozor 
stockte oven (Np), Hear klokke was nicE in 
odder, do in en ate wiezer hong d'r bi5 (Obk) 
menuut do; monuton; menutien [m'nyt] 1. 
minuut (zestigsto deel van eon uur) Heft 
hot mij in v/cf nionuton 't biele rokon-
kewisien Jeord (b), It Was con menuut of 
tiene Jopen naor ot station (Pe-DbI), 
Waacht nog oven eon menuut nag heel 
eventjes (Ste), 1k kan 'tn/ct percies op 'e 
menuut of zeggen niet heel nauwkeurig 
hoe lang het duurt, op welk tijdstip e.d. 
(Ld), Die man is op 'e menuut of op 'a tied 
op zion wark precies op tijd (Obk), Op 'a 
menuut of hebben ze or borokend zeer 
nauwkourig wat de gewerkte tijd betreft 
c.d. (Np), Dat k/end kan nag gien menuut 
stillezitton is erg beweeglijk, druk (Obk) 
menvak (Db) et; -ken ['mifak] 1. leeg 
hooivak As et bujvak leeg was, nurnen we 
't men yak, dan zetten we de fietsen d'r in 
(Db) 
mep de; -pen; -pien [mEp) 1. mep, Map 

Aj'now niot opholen to zeuren za'kje eon 
baste map verkopon (Op),  1k bob him eon 
goeie mep tocdiend (Np), Za'kje eon mop 
(an dekop)gevcn?(Nbk,Np), Ik bob him 
eon map vex/cachE! (Nbk, Np, Ma), Hi)' hot 
do voile mcp kregcn lett.: hij kreeg do 
voile, gehele kiap (flu), oak fig.: hij kreeg 
alles over zich been, bijv. een flinke golf 
water (Bu, Nbk), hij kreeg veel kritiek 
(Nbk), kreeg het gehele bedrag to betalen 
c.d. (Spa, Nbk), We rnoo'n de voile mop 
botaelen silos, hot haagst denkbare bedrag 
(bijv. inzake belastingen) (Ste, Nbk), le 
kun de hole mep in Ian keer kopen alles bij 
clkaar, de tatale hocveelheid (Op, Edit), 
do hide mep verkopen allos, vaaral: aBe 
have en good (Bu, Nbk), zo oak Dc biele 
mop pot in len koop weg (Ow) 
Meppel Oak Meppeit (d) et (insp)(t)J  it. 
piaatsnaani: Meppel (in Zuidwest-Dronthe) 
Dan komt et in Meppel your 't rocbt, en 
daor bin so wat rn/elder as op 'o Zwaog 
(b), Zo gongen vroegor wel mit do boot 
van MeppclnaorHassolt em ccii bode vaort 
to ho/en, dat was do Meppelor boot (Ste), 
Zo in 't loste van augustus (..) sal so [ni. 
do boekweitl  deurgaons nope west hebben, 
want dusken on zo was a/tied beredden 
vow Meppeler ma ark on dat is in It begin 
van september (k: Sic); de valgende verb. 
warden niet zelden gezegd zander 
duidelijke bet., echter sams in reaktie op 
hot naemen van do plasts Meppel, aak wel 
in reaktie op iemand met wie men hot niet 
oens kan warden, die ecu beetje gek daet, 
die maar wat raalc kletst, dan dus zoiets 
als: 'loop naar de pomp'; do verb, warden 
oak wet schertsend gebruikt am aan to 
geven dat men weggaat maar niet wil 
zeggen waacheen of in reaktie op het feit 
dat or jets is misgegaan on dat men 
voortaan radikaal anders wil/maot doen; do 
verb. zouden zijn ontstaan uit een 
historischo situatie waarin schepon in 
Meppel moesten keren (Np) In Moppclkuj' 
je keren laoten (Dfo, Wol, Np), Gao naor 
Meppel (toe) en laotje koron (Edie, Bu, 
Dhau, Diz, Ma, Np, Obk, Ow, Pe-Dbl, 
Wol, Ste), Gao naor Meppel to keren 
(Dho), zo oak Ic znoe'n naor Meppel (toe) 
to keren (Dha, Nw), . ..om Jo to keren 
(Nw), ...en laot Jo keren (Nw), 'k Gao naor 
Meppel to keren (Nbk), We gaon Dons in 
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Meppeler - meraokel 

Meppel keren ]aoten (Sz, El), In Meppel 
kuj'Je keren Jaoten (Ld, Np, Op, Ow), (in 
het bijzonder: om zn hoofd of gezicht 
beter/mooier/knapper te laten maken:) We 
gaon naor Meppel te (kop)keren (Ld), (zo 
ook, nI. over iemand die nijdig is:) Die 
mag at we! naor Moppet to keren (Nw), 
(wellicht gezegd wanneer iemand zomaar 
ergens naar toe ging, of niet wou aangeven 
waar hij naar toe ging:) Naor Meppel to 
keren en naor Stien wick to uutstrioken 
(Bu), ook ...en naor Uffolte to uutstrieken 
(Nbk) 
Meppeler bn.; attr.; niet tegelijk na een 
onbep. lidw. en voor een onzijdig Zn. 
[m€pjçJ 1. van, m.b.t. de plaats Meppel, 
vgl. Ze gongen vroeger we! wit do boot 
van Meppel naor Hassolt ow eon bedevaort 
to ho/on, dat was de Meppeler boot (Ste), 
Zo in It leste van augustus (.) zal ze [nI. 
de boekweit] dcurgaons nope west bebben, 
want dusken on zo was a/tied boredden 
vow- Meppeler znaark en dat is in 't begin 
van september (k: Ste) 
Meppelt z. Meppe] 
meppen [mcprji} - meppen: slaan, een 
kiap geven i/c heb 'ni do deure uut mept 
(Nw), In zion Jelkens mept bi d'r op Jos 
(b) 
merackel z. meraokel I, II 
merakel z. moraokel I, II 
merakeis z. moraokols II 
meranti (spor.) [mQ'ranti, mt(:o)...] - 
meranti 
meraokel I Ook ,nerakel (Bdie, Db, Dho, 
Ld, Nw, 01-NI, Ow, Pe-Dbl, Spa, 5; 
Wol), meraekel (El, Nw), mirakel (Sz, s: 
oost.) et; -s; -tien [ma'ro:kj/mo'ra:kl 
/rnre:k1/mi'ra: ... } 1. groot wonder (Ste, Sz, 
5: oost.) Et was eon miralcel, dat was 't (s: 
oost.), ...dat hij et Jeven d'r nog of brocht 
hot (Sz), It Is ni/cs glen meraokel 1k had 
niet anders verwacht (Ste) 2. jets dat 
wonderbaarlijk mooi is, goed gedaan is 
enz. Et is con meraokel! dat is prima 
gedaan (Bu, Ma, Ow, Nbk), ...zo mooi as 
bz dat kan (Dho), Is 'tgienmoraokeflis 
het niet fantastisch? (Nbk), Et is eon 
moraoko/, die man frigt now ok a//es your 
me/coon (Obk), Et is eon grout meraokel 
(Bdie, Ste), Et is eon meraokel om te zion 
boo hadde as die Jonge rieden kan (Op), Ft 
Is con morale] dat hiy dat k/aor kregen her 

(Wol), 'tMag as een merake/bieten dat et 
zo good oflopen is (01-NI), Et is can 
meraokel, zo mooi ze pianospcu]on kan 
(Nbk), Ft Is eon mera/co/ zo mooi as die 
man do tuun hot (54, Et is eon meraokel 
hoe mooi as do nctuur op 't beden is (Obk) 
3. raar exemplaar, scharminkel (vooral van 
mensen, dieren, ook wel van opvallende 
autos, fietsen e.d.) (van een persoon:) 
Now, da's ok niet vu/c moois, wat eon 
meraokel! (Bu), eon mal me,aoko] van eon 
bond een Ielijke hond (Bu), As I die 
maante/ an bet vien i/c hour mar eon vremd 
meraokel (Op), Wat zag die man dr uut, et 
was can ma] mona/ce! (01-NI), Et is mar 
eon reor morale!, dat k]oino kattien, et hot 
river a/Ic k/eurcn (Db), Wat bet dat 
mecnske hew- optuugd, wat is dat eon neon 
meraokel (Nbk, Obk), Wat stok meraokel 
is dat! wat is dat voor een rare persoon 
(Nbk) 4. lastige, vervelende persoon, lastig 
dier, raar, slecht gereedsehap e.d. Wat is 
dat con eigonwies meraokel (Obk), ...een 
wiosmoraoke/id. (Wol), Dat is ok eon racr 
meraokel! (Nt, Ste), Et is een appat 
meraoke], dat moons/co (Np), Dat kiond hot 
vremdc streken, et is eon neon moraoko/tien 
(Nw), Die zoën meraokel tot vnouw knigt 
(1..) (b), (van iemand die rare streken 
uithaalt:) Dat is con mooi mcrako/! (Nw), 
Dat oo/de meraokel wet et a/tied betor dat 
lastige oude wijf (Dhau), eon odd 
monaokel van eon uiets (Ow, Ma), ...van 
eon auto (El, Op), (gezegd van een lastige 
hond:) Die smenige meraoke/s bobben Jo 
bij do broekspiopen vew-daf d'r arg in 
hobben (v), (hier van een elektrisch 
apparaat:) Mar now bewwe dan zoe'n 
eloktnisch meraokel; io moo'n mij dr niot 
van praoton (b) 5. gril, gekke streek, gekke 
gewoonte (verspr.) Wat bin dat your 
moraoke/s/ (Dho), Die Jonge mit zion 
moraoke/s (Bdie), Die bet weer eon 
monaoke] uuthae]d, de hioJe buurt op 
ste/ten grap, streek (Obk), Die N is eon 
pias, die kan vromde in era oke]s macken 
(Op), Dat bin ok aonije meraoko/s! gekke 
gewoonten, malle streken (Np), Hij hot 
a/tied memo/cols hij komt altijd met lets 
vreemds, iets bijzonders (Nw), lea/tiedmit 
Jow moraokels kuren (Obk), Dat klaegen 
van dio jonge hoe/Jo  njet yule van an to 
trekken, ik daonko dat et moraoke/s van rn 
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bunnen (Op),  Et is him wonder best ofgaon 
mit al zion meraokels (1Db), HJ5 bet a/tied 
van die rere meraokels (Nw, Ma), Van die 
appattemeraokelshetbiy!(1p, 01-Ni, Ste, 
Nbk), Wat hebben ze daor toch vrcmdc 
meraokels rare manieren (Ste, MY bet 
a/tied wel meraokels doet mai, ongewoon 
(Ste) 6. (my.) kletspraatjes (Bu, Np, Nw), 
in Ac, et bin meraokclsJc (Np), meraokels 
verkopen praatjes verkopen (Bu, Nw) 7. 
iastige avonturen (Nbk) Mw-  zo gavvon 't 
je mar nict a,! Dan /criej' meraokels, dat 
za'kje vcrtellcnnl. inzake stropen (Nbk) S. 
rare beweging, val die men maakt (Dho, 
El, Np, Nw, Ow, Wol, b) (bijv. inzake het 
vallen met de fiets:) 1k he!, een rear 
meraokel maekt (Nw), Hi maektc me daor 
can meraokel! een leiijke val (Nw, Ow, 
El), Die v/iegtugon macken meraokels in 
de Jocbt (Wol), As W. d'r dan ok niet was 
[bedoeld is: de goede jager W.], dan 
laacbten do vossen wat cm oonze merao-
kels (b) 9. in yew- meraokel va/en 
bewusteloos neervallen (Nt, Nw, Sz, Op): 
Doe bij al dat blood zag, vul bij miens 
vein- meraokel (Op), vein-  meraokel /jggen 
in onmaeht liggen, liggen en niet in staat 
te gaan staan, bewusteloos liggen (verspr.:) 
Die koe Jigt vow meraokel (Ste), wy ht 
zo mar veur meraokel is snel overstuur, 
raakt snel totaal van slag (Nbk) 10. 
spektakel, drukte (Bu, Dho, Np) Wat 
macken ze daor toch cen meraokel omme 
(Np), Mack d'r toch met zoe'n meraokels 
omme (Dho), Wat bobben ze daor een 
meraokoleen boel kabaal, ook: wat maken 
ze daar een spektakel, drukte (Bu) 
meraokel II Voor var. z. meraokell bw. 1. 
buitengewoon, in hoge mate It HuIp 
merakel (Spa), 't Is 'in meraokel best 
ofgaon (Ste), Dat komt mif pattietoeren 
meraokel van passe (b), 't Hontien is d'r 
meraokel op ofricht (b), Die vent ken et 
meraokel vein- mekeer kriegen (1Db), Die 
Jeste veurdracht van N van ik meraokel 
mooi (Nw, Op), 't Was con meraokel moo] 
stok een prachtig toneelstuk (Ma), Wat is 
die meraokel min ernstig ziek, er zeer 
slecht aan toe (Bu), zo ook Die is d'r 
meraokel min an toe ni. bij ziekte of door 
een ongeluk (Bu), Die twie Jongo 
meensken kwi or meraokel vienen kunnen 
het heel goed met elkaar vinden (j), Hiy 

bet et mar meraoke/ daon hij heeft het erg 
goed gedaan (Bu), 'kBar him d'rmeraokcf 
mooi vein- ni. bij het jagen: heel goed in 
het vizier (b), Et is op 't ogenblikmerao/col 
min weer (Dhau) 
ineraokelderi'je (Nbk) de [morn:kdç'tjo] 
1. rare streken, gekkigheden Wat can 
meraolcelderie maekt die man! (Nbk) 
meraoketen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; 
meraokelde, het meraokeld [ma'rn:kli] 1. 
gekke dingen doen Wat bin Jim weer an 't 
meraokelen! (Dhau) 
meraokels I (Nbk) bn. 1. buitengewoon 
goed Is 't met meraokels?(Nbk) 
meraokels II (verspr. OS, Bdie, Diz, Nt, 
Op, Pe-Dbl, Ste, bi, v, j) Ook merakels 
(01-NI, Ow, Pe-Dbl, Sz, Wol), inirakels 
(01-NI, Sz) bw. [mo'ro:kls/ ... ] 1. buiten-
gewoon, in hoge mate Et is meraokels 
mooi weer (Diz), Die weten hew- praotios 
miralcols goed to verkopen (Sz), In vrooger 
tieden is toch mar meraokels veal gebew-d 
(bI), 't Is merakels dviii aj' dat kopen 
moeten (Wol), Hi/ zicbt d'r meraokelse 
best vat (Ste), 't Is meraokelse best 
otlopen (Dhau, Ma), Meraokels best! (Ste), 
Et bet meraokels hulpen (Edie, Nt), 't Is 
meraokels mooi (Dfo, Nbk, Ste), As mien 
vrouw de tegels daon bet, dan glimmen ze 
mirakels (01-NI) 
meras z. moeras 
merassig z. mocrassig 
Mercurius (I) - Mercurius (bep. pianeet) 
mere (OS, verspr. WS, b, p, n) Ook merrie 
(verspr.), man-ic (Op) de; -n, merries; 
merregien (Bu) vn. aand: hij ['mt:r/ 
'mcri/'mari] 1. merrie, vrouwelijk paard 
Oons fokpeerd bet a! vier Jaor acbtcr 
menaander een merrie brocht (Diz), Dc 
more moet volon zal gaan werpen (Bu), Et 
vooltien is thuus, de mere is naor et 
hujlaand (Ste), de oolde mere (Ste), Et is 
mar can Hein men-egien (Bu), Dc mere 
feat of dan kwam d'r sEem uut, dat wodde 
'slieder'nuamd; dan was hij we! willigd.i. 
bronstig (Spa, Nbk) * Here, here, wat schit 
oonze mere/Wat pist oonzo rainy toth 
bruw, (Nbk), ook .. wat schiet oonze mere/ 
wat schiet oonze ratio toch bravo (Nbk, 
bo: Nw), en .. wat pist oonze mere/Wat 
schit oonze rainy toch bruvo (Nw) 
mere! de; -s; -tien [mt:orj] 1. merel, hetz. 
als zwattc hester d.i. de benaming die 
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vanouds gebruikt wordt en die ouderen nog 
overwegend gebruiken 2. z. merelle 
merelei (verspr.) et; -er; -gien ['m ... J 1. ei 
van een morel 
merelle (Db, Diz, Ma, Nbk, Np, Obk, 
Pe-Dbl, Ste, Wol) Ook mere! (Dfo, Dhau, 
Nbk, Nw, Obk), ,nore!!e (Ld, Nbk, Np, 
Obk, Op, Ow, Pe-Dbl, Wol), more! (Bdie, 
Bu, El, Ld, Obk, 01-NI, Ow, Wol, WW, 
moere!!e (Ma) de; -n; -glen [mo'rel(o)/ 
mo(:o)'rsl(o)/mu(:o)'reloJ 1. bep. kers: 
morel, ook: wilde kers (Dfo) 2. morelle-
boom 
merelleboom (Nbk, Np)Ookmore!!eboom 
(Np, Pe-Dbl) [ma'relobo:mlmo(:a)'r...} - 
morelleboom 
merelnust (verspr.) - merelnest (z. echter 
onder Jieste4 
merendeel z. merendiel 
merendetis z. inerendiels 
merendiel (Bu, Db, Dhau, Dho, Np, Obk, 
Ow) Ook merendeel (Bdie, Dho, Diz, El, 
Ld, Ma, Nt, Nw, Op, Ow, Ste, Wol en 
west.) ['m:aridi:1/ ... dt:1] - merendeel: het 
grootste gedeelte, de meesten Etmerendiel 
zegt (..) (Bu), et merendeel van de Nii-
triensters (Nt), Et merendeel is d'r rear 
(Ow), Ze bebben 't merendiel van It grus 
d'r al of (Np) 
merendiels (Bu, Db, Dhau, Np, Obk, 
01-NI, Op, Ow), merendee!s (Bdie, Bu, 
Dho, Diz, Nw, Spa, Ste, Wol), zneerdietc 
(Bdie, ?e-Dbl) bw. ['mt:apdi:lsI ... dt:Is 
/'mt:odi:ls] 1. voor het grootste gedeelte 
(omschrijvingen als vow- at grootste pat 
zijn veelal gebruikelijker) Et was 
merendiels jongvolk dat d'r kwam (Np), 
Melk bestaot merendiefs uut waeter (Ow), 
Et is merendeels onkruud wat daor graft 
(Ste) 
merevool (Dhau, Np, Sz) Ook merrievoo! 
(Dfo, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np, Obk, 
Op, Spa, Ste, Wol), ,narrievoo! (Ste), 
merrieveu!en (Db, Dho, Ld, Nw, Pe-ObI) 
et; ...volen; -tien ['mrn] 1. vrouwelijk 
veulen Et merevooltien gruit best, bi5 
huppeit al dear et hand (Sz), Qons peerd 
hot vajmaacht eon mooi merrievooftien 
brocht (Op) 
merg z. murg 
mergkool z. margkool 
mergpiepc z. murgpiepe 
mergpupe z. mwgpiepe 

Meri'je (spor., j) de; -s, -n; Meri'jgien 
[marijo] - Maria 
meridiaan (1) de; meridianen [m:aridi 
'jã:n] 1. meridiaan 
merine z. marine 
merine-uniform z. marine-uniform 
merineblauw z. marineblauw 
merinehaven z. marineha von 
merinekommedant z. marinekommedant 
merinelochtveertdjenst z. marinefocbt-
veertdienst 
merineman z. marineman 
merineoffiejer z. marineofficier 
merinevliegtung z. marinevliegtuug 
merinos (Bu) et ['mt:arinos] 1. bep. stof: 
merinos Merinos is can bid 0 fijne soort 
wolle; et is good markgaoren (flu) 
nierinosschaop (Obk) ['m...} - merinos-
schaap 
merinossen (Db, Ow) bn.; attr. ['mt:ori 
nosill 1. van bep. wollen stof: merinos een 
merinossen rok (Ow, Db) 
inerinoswolle (Bu, Dfo) de 
['mt:arinoswolo] 1. merinoswol, wol van 
merinossehapen Die rok is van ft/ne, 
gasp ann en wolfe, van merinoswolle (Dfo) 
Merinus (ba) de; -sen; -sien [mQrinAs] 1. 
mansnaam: Marinus 
merites (I), in op zion merites beoordielen 
(I) 
merk z. mark H 
merken z. marken I, II 
merkgaoren z. markgaoren 
merkiappe z. marklappe 
merkteken z. markteken 
merrie z. more 
merrie-enter (El, Pe-Dbl) de; -s; -tien 
['msrientç] 1. eenjarige merrie 
merriepeerd (El, Obk) Ook marriepeerd 
(Op) et; -en; ...peertien ['m...] 1. merrie, 
vrouwelijk paard 
merrieveulen z. mere vool 
merrievool z. mere roof 
Merum (Dhau) et ['mcorm, ...rip] 1. 
plaatsnaam: Mamm (Or.), vooral in * Keer 
'm die koe want hij gaot naor Meruin: 
gezegd wanneer een koe er vandoor wil 
gaan (Dhau) 
mes et; -sen; -sien [mes] 1. mes: werktuig 
om mee te snij den, ook: hot kamvormige 
mes van een ouderwetse maajmachine 
Mien mes wif met snieden, at is stomp 
(Np), 1k moat et mes even scbarp maeken 
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(Bu), et mes wcttcn slijpen (Spa), ...slic-
pan, ccii sebaip was, ccii stomp mes, de 
punt van at mes (Nbk), de roggc van et 
mes (Bu), et heft van eon mes, Bruuk tech 
ten was en vorke bij et eten (Wol), Zo 
lange zal at tech nict wear duron dat a 
vemienige mes van eon mi5mesiene mi 
onderstebo von slat (ha), Dc slaachtcr had 
aJtieddcmessen in do schie (Ste, Ow), Hi 
b-ok at mes wit de scbie (01-NI), Th3 zette 
vat at was dr in ni. om to gaan snijden 
(Bu, b), (bijv. van eon taart die men gaat 
aansnijden:) Now, zot at mes d'r mar in 
(Bu), cadet et mes macten geopereerd 
macten warden (Bu, Nbk), Eon vochters-
baos had vrocger et was Jos in de base 
(Db), Vroeger wodde in disse streken nag 
we] Os eon mes trokkcn xii. am do ander te 
bedreigen of aan to vallen, vooral: om eon 
rite to beslechten (Obk, Nbk), We zu/Jen 
d'r glen messen ommc trekfcen or goon 
ruzie am maken (Bu), (dreigend:) Ikstikjc 
an 't mes (Np), at mes in do base hot mes 
dat men in z'n broekzak heeft (als token 
van dreiging (Nbk)), echter vooral: bet 
zakmes dat men bij zich draagt (Nw), can 
bod vol wiend wit eon schaip mes gezegd 
van do situatie bij mensen die zich voor-
naam probeerden voor to doen en bij wie 
men weinig in zn bard kreeg, dus weinig 
to eten kreeg, maar bij wie men wel keurig 
met mes en york moest eten (Ste), Die bet 
at mes (ok) dwas in do bek is vinnig in z'n 
opmerkingen, reakties, geeft ilk op stuk 
omdat hij zich niet gewonnen wil geven 
(Db, Nbk, Ste, Si), vgt. oak Daar woof' 
mit et inns dwas in de bek henna' Met 
omweJigen gaon, ía moo'n haag hi/even! 
(Ste), lane et mes op do keel zetten (Nbk, 
01-NI), D is can greta kaans dat at mes 
op disse wieze year cons be/den schaip is 
dat do situatie gunstig is voor elk van axis 
(vo), mit et was op (a) taofel (Nbk, Nt, 
Nw): 1k wil niet praotcn mit at mes op 
taofe! (Nt), (van kaarten:) We speulen n/ct 
wit at mes op 'e taofei niet to fanatiek, to 
fel (Nw), Ft mes snidt ok nag wel as an 
twie kaan ten (Nbk, Ow, vo), Mar bier ken 
et was van twic kaanten snieden (b, vo), 
Dat mes is zo stomp, ie tin d'r wel op 
gaon zitten an i/eden d'r op naor Kcu!en 
(Sz) 2. snijdend deel van do ploegschaar 
Dc ploegscbcre best/ct wit 'n rifler on 'n  

taos (Nbk), ct was van do p!oeg even 
s/icpen (Spa), D -  is can stok uut et mes 
van de p/cog (Np) 3. (verouderd, vaak in 
schertsende verb.) penis van eon hengst 
(El, 01-NI) Die bungst bet etmcs ok weer 
aut do bust (01-NI), Do ryan trekt et mes 
nag (El) 4. z. mest * (m.b.t. vee:) El was 
is de baste veearts somstieden 't is beter 
het dier maar zeif - met behuip van con 
mes - uit zn lijden to verlossen, want hot 
wordt toch niet beter en de veearts kost 
geld (Op, Pe-DbI), oak rimer: or is goon 
helpen moor aan, niets zal moor baten 
(Dfo) 
mesbult(e) z. mestbalte 
mesbultien z. mcstbuiticn 
niese z. rneenske 
•meseg(ge) z. mescidc 
meseide (Np)  Ook messenegge (Bu), mes-
egge (Obk), ineseg (Np) ['mcscjdo/rnesij 
sgf'mssgo f'msssx] - meseg 
mesena z. mesene 
,nesenapudding z. meson epudding 
mesene (Bdie, Dfo, Nbk, Obk, Fe- DbI) 
Oak inesena (Bdie, Obk, Pe-DbI) 
[ma'st:nol ... na} - maizena Aj' ecn sausion 
niaeken dan moej'do mesena of saga of et 
mael evenpies anunengen (Obk) 
mesenepudding (Dfo, Nbk) Oak inesena-
puiIding (Bdie, Pe-Dbl) [...'s..J...) - 
maizenapudding 
niesére z. nuisère 
mesester Z. mesjester III 
mesgaanke (Bdie, Pe-DbI) Oak men-
ganke (Spa), mesgang (Bdie) do; 
...mesgaankien ['nias ... ] 1. mestgang: gang-
pad op stal (achter do koeien) waarlangs 
men do most kan wegvoeren In con 
'Hollandse stal' zat vow- do koonen de 
voergang on acbter de koon en do 
mcstganko (Spa) 
mesgang z. mesgaanke 
inesgat z. mestgat 
meshac Ice z. mesthaoke 
meshecbt (Np, Ow, Pe-DbI) Ook inesse-
heft (Op), mesheft (Obk) et ['mcshcxtl 
'ms(a)haft] 1. mnesseheft Eon meshecht 
moot n/ct to Vein wezen, nanders ligt et 
nict goad in do haand (Ow), Et weshecbt is 
mit goold bcslegen (Np) 
snesheft z. mcsbocbt 
snesien z. mezo 
mesienderi'jen z. mesieneri)en 
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mesiene do; -n, -s; -gion [ma'sino] 1. 
machine (Iett.), bijv. naaimachine mit de 
mesiene nijen, Daorbej' vandaege-de-dag 
tocbmesienen veurom oat tedoen}'(Nbk), 
Dc naod van dejurk was los on mos even 
nid wooden op 'e mesiene (Obk), Dc 
hujjers rieden over 't iaand, mit trekkers on 
mesienen (ba), de mesiene stopzetten 
(Nbk), ...anzetten (Nbk), (bij vergelijking:) 
iemand die machinaal of zeer routinematig, 
gelijk eon robot, z'n werk verricht of moet 
verrichten We bin zo staorian zels mesie-
nen wodden (Nbk), Een meenskc moe! op 
It iaest gien mesiene wooden (Nbk) 
mesiene-eulie - machineolie Mockpotcn 
deden ze mesienevet op: verlopen mesie-
ne-eulie (Np) 
mesienebaankwarker (spor.) - machine-
bankwerker 
mesienedrok (1) - machinedruk 
mesienefebriek - machinefabriek 
mesienegaoren (verspr.) et [ma'si ... ] 1. 
garen om to gebruiken bij het naaien met 
een naaimachine ketoenen mesienegaoren 
(Nw) 
mesienegeweer (verspr.) - machinegeweer 
mesienebujjen (Ld) onbep. w. [...'s...] 1. 
hooien met een machine, d.i. met een 
hujmesiene 
mesienekaemer (spor.) - machinekamer 
mcsienekracht (spor.) - machinekracht 
mesienemelken (Nw, Op, Sz, vo) onbep. 
w. [ma's...] 1. machinaal melken, molken 
met behulp van eon melkmachine (zelfst.:) 
Een instruktcur was wit aile verstaand 
doende om Jan-Harm et mesienemelken te 
leren (vo) 
mesienemes (Dfo, Ma, Nbk) et; -sen 
[mo'sino ... J 1. mes van een machine, 
vooral: het kamvormige, gekartelde mes 
van een ouderwetse maaimachine 
mesienemi'jen (verspr.) onbep. w. 
[mQ'sino ... ] 1. maaien met een maai-
machine Vanmiddag heb £t nog an et 
mesienemijen west (Sz) 
mesienenaalde (verspr.) - machinenaald 
mesidneni'jen (spor.) onbep. w. [...'s...] 1. 
naaien m.b.v. van eon naaimachine 
mesieneonderdiel (spor.) - machine-
onderdoel 
mesienepark (spor.) - machinepark 
mesienepistol z. mesienepistool 
snesienepistool (spor.) Ook mesienepistol 

(Op) [mo'sinopisto:l/ ... pist3l] - machine-
pistool 
mesieneri'jen (Ste) Ook mesienderi'jen 
(Ste), mesienerie (enkelvoud: Np) my. 
[msina'rtjnJ ... d..imosin'ri] - machinerie 
mesienerie z. mesienerien 
mesieneriem (spor.) de; -en [m's...J 1. 
band, riem in eon machine, vooral als 
ondordeol van het aandrijfmechanisme, nI. 
met behuip waarvan de ronddraaiende 
kracht van de one as op do andere wordt 
overgebracht 
mesienesebrieven (Nbk, Op) onbep. w. 
[...'s ... J 1. schrijven met eon schrijfmachine 
mesieneschrift (Nbk, Op) [m's ...I - 
machinoschrift 
mesienesehure (Ofo) do; -n [ma's...] j. 
schuur waarin men machines opbergt 
mesienespoeltien (Db) et; ...spoelties 
[ma'sina ... ] 1. spoeltje als onderdeel van 
een machine, vooral: spoeltje onder in een 
naaimachine waar het spoeltjesgaron, 
ondergaren op zit 
mesiencstikster (Bu, Ld, Obk, Ow, 
Pe-Dbl) do; -s; -tien [mats...] 1. meisje 
dat machinaal naait op eon konfektie-
fabriek, ateliermeisje; ook wel: vrouw die, 
om do kost to verdienen, veol naaiwerk 
verricht m.b.v. een naaimachine Die me-
siencstiksters zitten aided in de febriek 
aachter de mesiene to stikken (Bu) 
mesienetael (1) - machinotaal 
mesienetekenen (spor.) - machinetekenen 
mesicnetekencr (spor.) - machinetekenaar 
mesienevet (spor.) - machinevet, ook in de 
volgendo toepassing: Moekpoten deden ze 
mesienevet op, oat was yen open 
mesiene-eulie (Np) 
mesienewark (Rdie, Nbk, Op) - machine-
work 
mesienezetter (1) - machinezetter 
mesinlegger z. mestinigger 
mesister z. mesjestenll, III 
mesjeren Ookmarcheren (Nw) {ma'sjt:orn 
/mar'sj ... ] - marchoron: van of zoals van 
soldaten; ook bij vergelijking: Now, die 
mesjeert d'r ok aonig over loopt viot, mot 
stovige stappen (Nbk), (bijv. van do 
marchorendo loden van eon muziekkorps:) 
Die mesjeren best (Bu) 
mesjester I (El) de [mo'sjcstr]  I. brook van 
manchester Hiy bet een knappe mesjester 
as verstrupersbroek (El) 
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mesjester II Ook masjester (spot.), 
inasister (Nw), mesistet (Bdie), inesester 
(Diz) et [m&sjsstIrna'sj ... Ima'sistj/m'stsq/ 
mo'sestç] 1. manchester 
mesjester HI Ook masjester (spot.), 
men net (ba), minister (Nw), mesister 
(Bdie) bn.; niet verb. [mo'sjsstç/masj ... I 
mo'sEs.../masistrfm'sstçj L van man-
chester ten mesjester jasse (Mini, Nbk, 
01-Ni), eon mesosterpaic (ha) 
mesjcsteren (Nbk, Spa) bn.; attr. [rno'sj&s 
tr) 1. van manchester can mesjestcren 
brook (Spa) 
mesjcsters Ook masisters (Nw) bn. 
[m&sjcstys/ma'ststs] 1. van manchester 
flowed masisterse pakkcn (Nw), eon 
mosjestcrse jasse (El, Obk, Ow, Ma), Die 
man wit Jtthbegc haddc eon mesfosterse 
poede was ni. eon venter die zijn 
handelswaar in eon zak van manchester 
vervoerde (Nbk) 
mesjet z. mesjotte 
niesjetknopc z. mcsjettcknope 
niesjette (ZW, Bu, Oh, Ofo, Dhau, Oho, 
El, Ma, Obk, Op, Ow, Sz) Ook mesjes (El, 
Nbk, Nw, Ow, Spa, Ste, Spa, Sz, Wol, ba), 
masjette (Ld, Nw, Ow), mansjette (El, 
Ow), mansjet (Bu, Nt, Op, Pe- Dbi, Ste, 
Sz) do; -n; mesjettien [mo'sjsto/m&sjet 
/ma'sjsto/mãsjet(o)] 1. manchet: handboord 
aan overhend of blouse (vast of Los) Th5 
het do mosjotten vorsioton (Ste), W ZaJ 
even de mansjetton wat inrimpelen nauwer 
maken, inhaien (SW), (schcrtsend:) jove do 
mesjetten andoen in do handboeien slaan 
(Bdie, Pe-Dbl) 2. manchet: ringvormig 
onderdeel aan do achterkant om do 'tuit' 
van eon pomp, ter afsiuitinglbevestiging 
(Ow) 
mesjettekneupc z. mosjettoknopc 
snesjetteknope (verspr.) Ook mesjeticnope 
(Dhau, Nbk, Nw), me4ettekneupe (Bdie, 
Ste), masjetknope (Dhau, Diz), masjette-
knope (spot.), mansjettekneupe (Diz), 
mansjetkneupe (Pa- Dbl), mansj ettekn ope 
(Bdie, El, Ld, Ma, Nw, Sz), mansjetknope 
(Bu, Ob, Nt, Op) do; -n; ...knopien 
[rno'sjet()kno:pW ... Ima'sj ci.. ./.../rnã'sj ct(o)] 
- manehetknoop Vroogerzatton d'r dubbele 
knoopsgatten in It rnesjet, on daor mossen 
dan niesjotteknopen deur (Obk) 
mcsjokke (Bu, Nbk, Nw, Ste) Ook 
mesjokken (Db, Nw) bn.; prod. 

[ma'sjokW ... sj3kjJ 1. mesjoche, geheel gek 
MY He/ct viol mcsjokice (Ste), Bij' now 
bicicn,aole mesjoldco? (Nbk) 
mcsjokken z. mesjokko 
niesken (Dhau, Ow) Ook massen (Dhau) 
my. ['msskfl/'mav]  1. maden, laaggelegen 
hooilandon (bij do riviertjes) 
mesktienen (Bdie) onbep. w. ['mcsklii:] 1. 
fijnrnaken, fijn verdelen, tot kleine deeltjes 
maken van most De boeren bin an 'twos-
k/lever, (Bdie) 
meskotte Ook maskotte [mo'sk3t9tma'sk ... ] 
- mascotte 
meskouter (Spa) et; -s ['in...] L mes-
vormig kouter Vroegcr haj' nicest eon 
meskouter, en tegenwoordig eon schief-
koutor (Spa) 
•nieskrabber z. mcsthaoko 
nseskrojc z. mestkroje 
mesniennen (Bu, SW) zw. ww.; all. 
infinjtief on hot mesniend ['mesmen:] 1. 
most naar of over hot Land brengen (met 
behuip van paard en wagon) AJ' mosmen-
non mit de gaonde waegcn dan is d'r iene 
die et ophaelt, ieve die et ven'idt on ieno 
die et op et Iaa.nd brengt (Ste) 
niesplaanke z. mestplaanko 
mespunt Z. mespunte 
wespunte (Nbk, Wol) Ook mespunt (Ma, 
Obk) de; -n; ...puntien ['mespAnt(a)] 1. 
mespunt MY kwam d'r Are/c wit do 
mespunte togon (Nbk) 2. zeer geringo 
hoeveelheid, nI. die op do punt van eon 
ines kan liggen eon mespuntion zoolt 
(Nbk) 
niesrieden z. inestrieden 
inesrieder z. mostrieder 
messcharp (Nbk, Obk) bn. [rn ... ] I. mes-
scherp 
inesschie (Dfo, Np) ['nieski(:)] -  mes- 
schede MY bet de messebie verleuren (Np) 
messe z. most 
messehak (Spa) ['inesobak] - messenbak 
niessebulte z. mestbulte 
messet'ebriek (1) - messenfabriek 
messeheft z. meshocbt 
niessekoker (Pe-Dbl) do; -s; -tien [rn...] 
1. koker waarin men messen bewaart 
messekflrflen (1) Ook messemaantien (I) - 
messenrnandj e 
messcknsie z. mestkroje 
messelac (1) - messenla 
messelbak z. matselbaic 
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messelder z. metselar 
messeldraod z. metseldraod 
messelen z. mctsclen 
messeler z, metseler 
messelkaif z. west/calf 
messelkalk z. metselkalk 
messdllood (Bu) at ['in...] 1. schietlood (bij 
het metselen) 
messeispecie z, metse/specic 
messeLstien Z. wetse/stian 
messelvaricen z. mestvarken 
messeiwark z. rnctselwark 
messemaantien z. messckärfien 
messenegge z. meseide 
messerieden z. mestrieden 
messesliepen (Ma, Nbk) Ook mess/lepen 
(Dfo, Ow) onbep. w. ['messlipipJ'mes1i ... ] 
1. messenslijpen 1k moat nog mcssesliepen 
(Ma) 
messeslieper (Bu, Op, Spa) ['msso ... ] - 
messensiijper: werktuig out ruessen to 
siijpen 
messeviele (Op) ['nles3u1la] - mesviji 
messezetten (Nbk) ['mEsseti], in * 
(schertsend) Scherasliepen on messezattan 
en achieve fcuttcn terecbtezetten (Nbk) 
Messias (spor.) - Messias: de Heiland 
messienpikkcn I (El, Nbk) Ook Iaantien-
verwisselen (Dfo) at ['mcsimptk/ 
'la:ntTf..] 1, spelletje waarbij kinderen can 
groot vierkant stuk 'land' in hat zand 
aftekenen en om beurten ecu mes op de 
punt in her zand moeten werpen (blijft het 
mes inderdaad staan, dan worth in de rich-
ting waariu het lemmet staat ecu streep 
gctrokken; men mag hat grootste deal dat 
door de warp ontstaat als het zijne be-
schouwen; het dccl dat at van ecu ander is, 
blijft steeds buiten beschouwing (Nbk)) 
messienpikken I (El, Nbk, Ow) Ook 
Luantienverwisselen (Dfo) onbep. w. 
['m.../'i...] 1. bet spel spelen beschreven 
onder messienpikken I 
messing (spor.) et; g. my.; stofh. ['mesu)] 
1. messing (bep. metaal) 
messliepen z. messesliepen 
messnee (Np) - messnee: snee met ecu 
rues, door eon rues gemaakte suede 
messteek z. xnesstik 
messtik (Nbk) Ook messteek (Np, 01*, 
Op) - messteek (de oinschrijving ccii stik 
mit at was is 'weel gebruikelijker) 
messtri'jen z. meststri'jen 

messtri'jer z. meststri7cr 
messtnsier 2. mcststrijer 
most (Edie, Bu, Dho, DIa, Np, Nw, 01-NI, 
Op, Pe-Dbl, Wol, El, spor. elders in OS; 
in bet. 2 ook OS) Ook ,neste (Ste), mes 
(ZW, Bu, Dho, Np, Nw, Op), messe 
(Mun, Nt, Spa, Sz) de [mest(o)/mss(a)] 1. 
stalmest (d.i. vaak vooral: uitwerpselcu 
met stro en evt. afval van het voer voor hat 
vee, dan i.t.t. strain) Vroegar mos c/c met 
van c/a koanan twia kear per c/ag uutkrooid 
wodden (Op), Do mast kwan, an c/a 
mosthulte (Op), most naor de mesbu/te 
brcngcn (Nw), Ut moor ok wat was op 'e 
Juan (Np), We hebben aerig was op de 
Juan daon, want die was aorig schraoi 
(Pe-Dbl), We brengen was op at hand 
(Ste), was mennan met paard en wagon 
most naar/over het land brengen (Sic), ta 
kim we] van It miljeu praotcn, mar dat 
wodt met dew- de netuurllkc was bedurven 
(Nw), Wi gaon vandaege in de masse do 
ruest naar/over hot laud brengen of 
anderszins verwerken (Nt), roege most 
uitwerpselcn van het 'wee met stro en/of 
met resten hooi er doorheen (Edie, Bu, Np, 
Nw, Obk, 01-Ni, Op, Wol): Roege most is 
wit stro d'r dear, dat is good on in do 
haast over de tuwi to doen, tegan de vast 
(Nw), lange was stalmest met lang stro er 
doorheen (Edie, Sz, Bu), vassa mes (Op), 
Vaaste most is d'r niet vale wear di. niet 
wake mast, die ni. enigo tijd in de 
mesthoop heeft gezeten (01-Ni), ooldcmes 
(01*, Op): Co/dc most is a/tied goad year 
de twin (Obk), dreuga was (Dho), 
gedrcugde was (Edit), It Is zo nat as mes 
(Dho) 2. bemestingsmiddei Dr moat war 
most bi5 oonzc kaemarplaantan (Nbk) * 
Mes is gian beiighaid/mar at doat won-
dare,, waor at kit (Ste) 
inestbak (Obk) de; -ken ['mezdbak] 1. bak 
waarin men most vervoert (ais onderdeel 
van een wagen) c/c wastbak op 'a wacgen 
(Obk) 
mesthuit z. west/ia/ta 
mestbulte (WS) Ook mesthult (Np), 
meshuite (Bdie, Bu, Np, Nw, Op, Ste), 
inesbuit (Np), messebutte (Nt), mesthoop 
(Fe- Obi) de; -n; ...buiticn ['mezdb,Jt(o)/ 
'mezb... I'mssa ... I ... j 1. mesthoop (z. ook 
dongbulte) Gooi dat mar op 'a masbulta 
(Nw), Hi5 stapt rand as ccii baane die wit 
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smerige poten van do mostbu/te konit hij 
loopt voorzichtig en eigenwijs, parmantig 
(flu) 
mestbujticn (Ste) Ook ,nesbultien (Ste) et; 
...bulties ['mez(d)bAltin] 1. kleine most-
buJte z. aldaar 2. hoopje most op het land 
(dat verder verspreid gaat worden) mes-
bullies op et laand (Ste) 
nieste z. most 
mesten zw. ww.; ovorg., onoverg.; mestte, 
het most ['mesti] 1. bemesten (van hot 
land) (Dho, Ste) ct]aand weston bemesten 
(Ste), Ze bin an 't moston, datkuj'roeken! 
(Dho 2. (overg.) door op de juisto wijze to 
vooren slachtrijp makon Jo mosson gooic 
gozonde beeston bebbon ow to weston 
(Pe-Dbl), We weston al/c jaoron wat 
varkens (Diz), Eon beest waor we] gruj in 
zit, At 'in vcurdic/ij mosten on is gaizu' 
k/a or vow- do mesterijo (Obk), I/c woter do 
biosten, i/c mesto do burg (b) 3. (onoverg.) 
eon goode kaart bijleggen: met name bij 
schutjassen (Ste) Now, ik kan niks, mar 
weston kan it we] (Ste) 
mester do; -s ['mestç] 1. iomand die vee 
most 2. mestvarkon (Dfo, El, Nw) D'r 
hgcn twintik  mestors op 't bokke (El) 
mesteri'je do; -xi; mesteri'jgien (bet. 3) 
[mestç'tjo (OS, WS zuid. van do Lende), 
elders ...eja, z. - ije] 1. hot bemesten van 
land (Dho, Ste) Ze bin gauw k/aor mit do 
mostorio (Dho) 2. het mosten van dieren 
(Diz, El, Obk, Op, Ow, Spa, Ste) Dat is 
eon best biesien vow- do mesterije (Diz, 
Spa, El), Mit ka/ver, dat is eon bosto 
mesterije (Ste), Die koc kan t niot moor 
ka/fkricgon, dat is now eon gocie vow- de 
mostorio (Op), Eon boost waor wo/gruf in 
zit, /at 'in veurdielig weston en is gauw 
klaor veur do mostorije (Obk) 3. most-
bodrijf Ze bebben eon mosteric (Dho), 
Hij had eon hiele mestene bijna eon 
kompleet mestbodrijf (zoveol dieren mostte 
hij) (Ma) (bij kaarten:) He, he, dat is glen 
mestorije (Ste) 
mestfehriek (I) - mestfabriek 
inestgankc z. niesgaanko 
mestgat (Dho, Nt, Ste, Sz) Ook mesgat 
(ZW, Op) et; -ten ['mss(t)xat] 1. plaats, 
kuil, gat ontstaan doordat do mest is 
weggohaald en waar dus eerder do mestbult 
was In et mestgat gruide a/tied een boo] 
me/do (Sz) 

mesthake z. ,nesthaoke 
mesthaoke (flu, Dho, Np, Nt, Nw, 01-NI, 
Op, Wol), mesh aolce (ZW, Np, Op), 
mess/lake (Sz), mestklauwe (Edie, Np, 
01-NI, Op, Sz), mesik/auwer (01-NI, 
Wol), stronthaoke (Dhau, Diz, Spa, Wol), 
sirens/lake (WH), sironsklauwe (Diz, Sz), 
strontklauwer (Spa), messkrabher (Dho, 
Nt, 01-NI, Ow), meskrahber (Edie, 
Pe- DbI), sirontkrabber (Dhau, Spa, Sz) 
['m. ..] - mesthaak (z. ook dongbaoke) 
mesttiokke (Dhau) ['mcsthoko] - mosthok: 
hok waarin dieren wonton vetgemost, 
voornamelijk in op 't niestbokkc /xgen 
steeds maar groeien, dikker wordon (Dhau) 
mesthoop z. mestbu/te 
mestinlegger (Db, Ma, Op) Ook mes-
inlegger (fidie) do; -s; ...tien ['mest 
i1sg/'m ... } 1. speciaal ploegmos aan eon 
ploog dat do mest in do grond strijkt. Eon 
mestin/egger zit vow- et grote p/oeg- nies 
(Db) 
mestkalf (Dho, Obk, Nw) Ook niesselkaif 
(b) lI'mest  ... .mcsI  ... ] - mestkalf Hi7 hot 
mestka/ver (Nw), Jow beit bet et 
messe/ka/f s/aacbten /aoten, omdat hij 
gezond en web thuuskommen is (b) 
mestkever (Nw) - bop. insokt: mestkever 
(Nw) 
niestklauwe(r) z. mesthao/ce 
inestkrabbcr z. mest/jaoko 
mestkrohbe (s) - mestkever 
mestkrojc (Bu, Dho, Nt, Nw, Po-DbI) Ook 
meskroje (8db, Op), messekruie (Spa) do; 
-n ['m ... ] 1. grote kruiwagen waarmoe men 
voornamelijk stalmest vorvoort; z. ook 
dongkroje 
mcstlaans z. gemest/aans 
mestos (vo) do; -sen ['mestos] I. os die 
men mest (voor de slacht) Daor /open dan 
vaeke watjongvoe on mestossen in (vo) 
mestoverschot - mestoversehot (recente 
ontlening) 
mestplaanke (flu, Dho, Np, Nt, Nw, 
01-NI, Ste, Wol) Ook mesplaanke (ZW, 
Np, Op), mesiplanke (Spa) de; -n ['m ... ] 1. 
elk der opzetstukkon in de vorm van 
stevigo, bredo planken die aan do zijkanten 
van do mostwagen kwamon (fidie, Np, 01-
NI) Do reenzon - ziedp/aankon - kwam-
men d'r of en daor Icwamm en do mes-
p/aankon your in et p/ak (Np) 2. plank 
gobruikt om met eon kruiwagen mest over 
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to rijden in geval van eon woke onder-
grand, oak tegen en/of op do mesthoop 
(bijv. van do bovenkant van do krojepost 
naar (en deels op) do mesthoop (Ste)) 
mestplanke z. mestplaanke 
Mestricbt (Nbk, Np, Spa, Wol) Ook 
Maastricht (aig.) [ma'strixt/ma(:) ... ] - 
Maastricht (hoofdstad van Limburg) Dig-
ge/goad kwazn eon hoe! wit Maastricht 
(Pe-Dbi), zo dronken as Maastricht 
(verspr., Sz), zo lazerus as Mestricht (Spa), 
HJy is 20 school as Maastricht (Dha) 
Mestricbts (Nbk, Np) Oak Maastric/us 
(spar.) - Maastrichts 
mestrieden (Ste) Oak inesrieden (8k), 
messerieden (Spa, Si) onbep. w. 
['mestridWmesr ... 'msso ... ) %. most over, 
naar hot land nj den Aj' wit mesrieden life] 
veer or Iaand is mossen, dan decj' dat wit 
moor waegens; do iene reed do gaonde 
(voile) waegen tot zoveer on dan nam de 
volgende et over, de eciste nam de loge 
wacgcn weer mit naor butts (Ste) 
mestrieder (Ste) Oak mesrieder (Ste) - 
mestrij der 
meststce (Spa) de, et ['rn ... ] 1. plaats waar 
eon mesthoop zit of heeft gezeten 
meststikken (Bu) onbep. w. [rn ... ] 1. met 
eon spade most uitgraven Dciii de boeren 
wodde vacke eon stikscboppc bruukt you 
or hujstikken of et xnoststi/cken in de 
potstal (Bu) 
meststri'jen (Nw) Oak messtri'jen (Nw, 
Ste) zw. ww.; anoverg; onbep. w. en hot 
rneststri'jd ['mes(ts)trtjvJ 1. most versprei-
den over hot land (handmatig of met eon 
meststrije4 1k moot bonn' te meststrijen 
(Nw) 
ineststri'jer (Bu) Oak ntesstri'jer (Op), 
messtruier (Bdie) ['mzstnj/'mestrsjj 

- meststrooier 
mestvarken (verspr.) Ook mesvarken 
(Edie), messelvarken (Ow) ['mss(t).. 

- mestvarken Vroegcr hadden 
eon hioleboc! meonsken con mestvarken op 
'thokke(Obk) 
mestvorke (L3ha, Np. Nt, Nw, 01-NI, 
Pe-Dbl, Spa, Wal) Ook menvorke (Bu), 
mesvörke (Ste), mesvorke (Edie, Op, 
Pe-Dbl), stronivorke (Diz, Spa), stront-
v/Eke (Dhau) ['mestfarkW ... fcrb/'mes 
fctrkof'mesfQrkaf'strontforkW..] - mestvork 
(meertandig) 

mestwaegen (Nt, 01-Ni, Op) Oak mes-
waegen (Op, Pe-Obi) ['mes(t)we:gp] - 
mestwagen 
mesvarken z. mestvarken 
mesvörke z. mestvorke 
meswaegen Z. mostwaegon 
met (verspr.) et [met] 1. gehakt vlees van 
hot varken Et met komt togen derogge van 
et varken wag (Ste), Driy dat stok vicis 
mar tot met (liz), or met nog even 
deurdrijen (Ste), met macken: dat wodde 
sneden wit eon ines of bakmes (Ste), 
Gesneden met vei.,r do wost, dat kwam 
dour eon wosthoorntien (Ste), We badden 
at met k!aor staon (Ma), Vroegcr hawwo 
con to/the mit met (Np) 
nietaal z. metaol I, II 
metadon z. methadon 
mefafoor (I) - metafaor 
metallick (spar.) [mt:talikJ - metalliek, 
metaalachtig: vaoral van do kicur van 
auto's 
metaol I (Np, Nt, Nw, Obk, Op, Ste, ba) 
Oak metual (spar.) et [m'to:91, oak wol 
mt:'txl/...ta:l] 1. rnetaai (bep. staf: vooral 
Uzen) Die laampe is van metaol (Nw), Dat 
is con zaacbt metaol (Np) 
metaol Ii (Nt, I) Oak metaal (spar.) do 1. 
rnotaalnijvorheid HJY warktc in de metaol 
(Nt) 
inetaclarbeider (1) - rnetaaiarbeidor 
metaolbe'warker (1) - motaalbowerker 
nietaolbewaridng (1) - metaalbeworking 
nietaolen (1) [mo't3:014, oak m.....} - 
motalen: van rnotaal 
metaolfebriek (I) - metsalfabriek 
metaolindustric (1) - metaalindustnie 
metaulmuhied (1) Oak tneeaolmuuiltied, 
voor - heid z. -hied - metaalinoehojd 
metaolmuuihied z. mctaolmzthied 
mete z. moot, mute 
meten zw./st. ww.; ovorg.; moetto, het 
meten ['m...] 1. meten: de iengto, amtrok, 
graatheid onz. van jots bepalen laand 
meten, do /engte on brette meten (Nbk), 
mit do ci!estok moron (Nbk), We zullen as 
even meten wie zion auto et grootste is 
(Nbk), We zullen oven meten of d'r we) 
genoeg sitcom on 'c draod staot (Nbk), 1k 
kay me we! wit him meten ben even good 
(Nbk), icnc do brook meten iemand eon 
pak siaag goven (Dha, Nbk, Np, 01-Ni, 
Spa, bi), oak wet: Kom bier es, mien 
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jonge, dan zak je et broekien meten Id. 
(Ma), ook ...dan za'kje de kont meten id. 
(Sz), (gezegd wanneer men zeer hard meet 
werken, zo meet werken dat men er 
behooriijk warm van wordt:) (.) dan wodt 
je de buis meten (Nbk), mit twie maoten 
meten (b): Daenk ow die kerel, boor, die 
meet mit twee maoten (Sz), Dc beide 
jongen badden beste ruzie, op et laest 
zolien ze mar even meten wie et starkste 
was door een gevecht bepalen (Dhau) * 
MIt passen en meten/Wodt de tied mit 
versieten (Ste), ... Wodt veul tied vers/eten 
(Op), ...Gaot... (Pe-DbI) 
meteoor [mi:tt'jo:r] - meteoor: meteo-
roide 
meter de; -5; -tien ['mt:tTJ j. meter 
(bekende eenheid van lengte) Ze verkopen 
et NY de meter (Dho), meter vein- meter 
voortschrij dend, voortgaand per meter, een 
kubi/ce meter, Mit disse br/lie kan 'k 
meters veer al/es goed zien (Obk), Aj'daor 
Janges gaon, scbeeit meters! scheelt heel 
wat (Dho), Die flat is meters boge zeer 
hoog (Dho), een meters boog huus (Nw), 
meters boge bargen (Nw), een meters dik 
pak snij (Bu), Mr lag meters boge sni5 
(Nw) 2. elektriciteitsmeter, gasmeter ed. 
Et FEB [het eerdere provinciale elek-
trieiteitsbedrijf] verzegeit de meters mit 
een lot/en (01-NI) 3. meterstand (vooral 
van de elektriciteitsmeter, de gasmeter en 
van de waterleiding) Van 'tgas kommen ze 
ien keer in 'tjaor de meter opnemen (El, 
Ma, Wol, Obk), 1k kwazn even de meter 
opnemen (Wol) 4. doopmoeder (Bu, Db, 
Dfo, Dho, Nt, Nw, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, 
Spa) De peter en de meter gaon mit bij de 
doop (Bu, Nw, Pe-Dbl, Sz, Ste), Et is een 
ere aj' meter binnen (Dho, Ow) 
meterhure (spot.) - meterhuur 
meterie (verspr.) Ook materie (verspr.) de 
[mo'tuori/ma't ... ] 1. stof waaruit jets 
bestaat, waaruit jets is opgebouwd (lett.) 2. 
voorraad van jets (Dfo) Hz)' her nog een 
bieie materie voorraad (Dfo) 3. etterstof 
(Dhau, Np, Nw), ook wel vjeze substantie 
anderszins, vgl. de verb. hierna (Nw) In 
een zwulie zit meterie (Np), De materie 
]opt d'r uut (Dhau), Dam-  zit aiiemaol 
materie op nI. schimmel: op kaas (Nw) 4. 
stof met betrekking tot een zeker onder-
werp een ingewikke/de materie (El), een 

moeilike meterie (Bdie), Die meterie was 
niet zo makkeiik to begriepen (Op, 
Pe- Dbl), Et was een rere meterie (Ow) 
meterkaaste - (vaak verkl.) meterkast 
meteropnemer - meteropnemer 
meters (Obk) bn. ['mt:trs]  1. van de lengte 
van een meter an meterse stokken zaegen 
(Obk) 
meterstaaud - meterstand de meterstaand 
opn em en 
methadon (1) Ookmetadon (1) [mi:ta'don] 
- metadon 
methode de; -n, -s [m'to:Qda, m.. ... } 1. 
doordaehte wijze waarop men een bep. 
doel nastreeft of zaken onderzoekt V/at bin 
dat veur rere metboden die ie d'r op nao 
ho/en! waarom ga je zo raar te werk, wat 
is dat voor een vreemde manier van doen 
(Nbk) 2. leerplan (1) 3. leerboek (1) 
Methusalem z. Methuse/em 
Methuselem (verspr.) Ook Met/zusaleni 
[mo'tysalam, ...m.. ... / ... salm] - Methusa-
km zo oo/d as Methuse/em zeer oud: van 
mensen, maar ook van dieren, zaken 
(verspr.): Een meidekassien gong van 
moeder on docbter, en was dan vaak zo 
oud as Meth use/em (Sz) 
meting de; -s, -en, metinkien ['mt:til] 1. 
meting 
metras Ook pnetrasse (Edie), mains 
(spot.) de, et; -sen; -sien [mo'tras(o) 
/ma'tras] 1. matras (om op te slapen) Een 
stevige metros kuj' vaeke et beste op 
s/a open (Spa), Die metras bet een zoenier-
en een winterkaante (Wol), De metros /igt 
best (Nt), It bin deur de metras gaon (Np), 
Et metras moot even locbten (Diz), de 
Gooise metras (spot.) 2. vleehtwerk van 
staaldraad als onderlaag van een metras in 
bet. 1, o.m.: spiraalmatras (Nbk, Ste) De 
metros is de spiraai, mar et bedde wodt 
now ok zo nuwnd (Ste) 
metrasdek (Bu, Nbk) Ook matrasa'elc (Ld) 
- matrasdek Een metrasdek hjt op de 
metras en onder et bedde (Bu) 
metrasse z. metros 
metriek (I) bn. [mi:'trik] I. metriek, in et 
metriek(e) ste/sei (1) 
metrisch (1) bn. ['mt:tris] 1. metrisch, met 
betrekking tot de versmaat 
metro (spot.) ['mt:tro ....troM] - metro 
metrokaortien (1) - metrokaartje 
metrolijn (I) - metrolijn 
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metroos Ook matroos (spor.) de; metro-
Zen; metrosien [mo'tro:as/ma't ... ] 1. ma-
troos 
metrostation (spor.) - metrostation 
metrozekicren (I) [mQ'tro:ozaklt:orn] - 
matrozekieding 
metrozekraege - matrozenkraag Soms is 
et wear mode om ccii metrozekra age op 
can fur/c of bloeze te zetten (flu) 
metrozemusse (Nbk) - matrozenmuts 
metrozepak (Nbk) - (vaak verkl.) matro-
zenpak 
metrum (I) ['mI:trAm] - metrum 
mets (spor.) de; -en [mets] 1. voetbal-
wedstrijd Me hat de mets wwinen? (Nbk) 
metselaar z. metseler 
metselbak (Np) Ook messeThak (Obk) - 
metselaarsbak 
metselder z. metseler 
metseldraod (Db, Dho, Obk, Op, Ste) Ook 
messeldraod (Bdie, El, Obk) - metseTdraad 
metselen (OS, verspr. WS) Ook messelen 
(Bdie, flu, El, Ma, Nw, Ow, Sz) ['metsjiJ 
mcsl]1] - metselen: metselwerk verrichten 
Ben eden drie graoden yost kuj' niet 
metselen (Obk) 
metseler (Diz, Ma, Nbk, Np, Nt, Nw, Obk, 
01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa, Ste) Ook met gel- 
der (Dhau, Nbk, Np, Ow), inesselder 
(Bdie, Dho, El, Obk), snesseler (Bdie), 
metselaar (spor.) ['metsjç/'metsjdçPmesjdç 
/ ... slç/ ... ] 	- 	metselaar: 	iemand 	die 
metseiwerk verricht Ze bebben daor de 
messelder (Dho) 
metseikalk Ook inesselkalk (Bdie, flu, El, 
Obk) - metselkalk Vroeger deden ze 
wets elkalk dear dc specie (Np) 
metselkoord (Ste) - metseldraad, metsel-
koord 
metselkupe (El) - speciekuip 
metselliende (Ld, Ma, Np, 01-NI, Ow, 
Wol) - metseldraad 
metselspecie (verspr.) Ook messeispecie 
(Bdie, El, Obk) - metselspecie (specie is 
gebruikelijker) Fernuzen in de stookhuttc 
van muurstien wodden opmetseld mit/Acm, 
dat b/eel vu/c beter zitten as gewone 
metselspecie (Ow) 
metselsteen Z. metse/stien 
metseistien (verspr.) Ook metselsteen 
(WH, Nt), messeistien (Bdie, flu, El, Obk) 
- metselsteen 
mctseltonne (Np) de; -n ['m...] 1. ton met 

de metselspecie erin: ni. gebruikt bij het 
metselen, speciekuip 
metseltouw (Op) - metseldraad 
nzetselverbaand (Nw, Op) et ['mctsj ... ] 1. 
patroon waarin men metselt en daarmee 
verband aanbrengt tussen de stenen 
metselwaark z. metse/wark 
metseiwark (OS, verspr. WS) Ook metsel-
waark (Bdie), messelwark (Bdie, flu, El, 
Obk), metselwerk (WI-I) - metseiwerk Et 
messelwark van dat oolde buys was zo 
geve, dat ze de moker neudxq badden om 
de mw-en  kepot to kriegen (Obk), schoon 
metselwaj-k (Nw) 
metseiwerk z. metselwar/c 
metsuieden (flu, Dfo, Nbk, Ste) onbep. w. 
['metsnid] I. kapotsnijden van spek, pens 
of lappen Aces voor het maken van 
metworst (waarna het werd gezouten en 
gekruid) As wi7 vroegcr varkens s/aacbt 
bat/den, dan wodde daor vleis uut ho/en en 
mossen wi5 con aovend metsnieden; daor 
wodde aandere daegs metwost van maekt 
(Dfo) 
metspek z. dnemettiesspek 
metten ['metl?J - metten (Ste): In et 
k/oosterhej'lange en kotte metten nI. korte 
en langere psalmen, lessen (Ste), overigens 
in verb.: d'r kotte metten mit macken met 
lang talmen met betrekking tot iets, vlot 
een besluit over jets nemen, iets direkt 
goed aanpakken, lets direkt helemaal 
opeten, onmiddellijk iemand aanpakken en 
met hem afrekenen e.d., vgl. Daor zuwwe 
even kotte metten mit macken dat zullen 
we rap uitvoeren e.d. (flu), We ri/len kotte 
metten mit burn macken, hij mit zien 
praoties! we zullen hem onmiddellijlc 
stevig aanpakken (Pe-Dbl), ook wel 
zonder d'r, argens enz., vgl. Th3i mae/ct 
kotte metten doet het zonder omhaal, pakt 
het direkt aan (Diz) 
mettiesspek z. drieznettiesspek 
metvleis (Dhau) et ['metflejs] 1. met, 
gehakt vlees Et metv/eis wodde bruulct 
veur de metwosten (Dhau) 
metwost de; -en; ...wossien ['mct...} 1. 
metworst We badden de metwost eerst in 
de schostien om te roken on dan /cwaunmen 
ze in deuzen mit ba.kse/ om to dreugen 
(Obk), Dc metwost wodde even rookt, on 
dan haf' rookwost (Np), Die (.) het cons 
twie metwosten uut de wieme steulen (b), 
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wit een metwost naar con ziede spek 
gooien (Dho, Op), 1k hebbe heist een kot 
gebed on cen lange metwost (Op), Th 
pract as eon aentien metwost dat et vet 
ontiopen is hij praat op erg droge wijze 
(Ste), zo ook Zion practics bin net zo 
flauw as een aentien metwost waor et vet 
wit/open is (Op), on praot as ccxi metwost 
erg droge, saaie praat (Bdie), Die boor had 
vingers as inetwossies (Obk) 
metwostehoorn Z. metwosthoorn 
metwostcnkruus (Diz) et; ...krusen ['met 
woflflrys] L aan de baiken hangend 
houten kruis voor Mt ophangen van 
worsten 
rnetwosthoorn (Db, Diz, Ld, Obk, Op) 
Ook mawostehoorn (Pe-Dbl) de; -s; -tien 
['m ... l 	1. 	(vaak 	verkl.) 	hetz. 	als 
wostboomtion, z. aldaar 
Meu Z. nflu 
meubel et; -s; -tien ['mA:bll  1. meubel 
(stool, kast enz.) D'r maggon wel war ni)e 
meubels konimen (Ste), Staon de meubels 
al in ct nxe buus? (Nbk) 2. z. meupel 
meuhelair (Bdie, Dho, Diz, £1, Spa, Wol) 
Ook meubilair (spot.) ['mit:bje:or/ ... bi'I ... ] 
- meubilair Ze bebben antiek meube/air in 
de kaemer steon (Wol) 
meubelbeklieding (1) - meubelbekieding 
meubelbeurs (spor.) - meubelbeurs 
meubelbossei (Pe.-Dbi) de; -s; -tien [rn...] 
1. bep. borstel voor Mt borstelen van 
meubels 
meubcideri'je (Dhau, Dim, Sz) Ook 
meubeieri'je (Bdie) de [mA:bldf'tjo (Dhau, 
Dho), ...ejo (Sz)/ ... bio'nj; z. -i'jeJ 1. de 
meubels als geheel (in een kamer, in een 
huis of ander gebouw) Dc meube1derie 
wodt niet beter, we maggen we! es war 
nisbebben (Sz) 
ineubeleerd Ook gemeubileerd (spot.), 
meuhileerd (spor.) bn. [nwbj't:oçt 
/gant&:bi'lt:açt/ ... ] - gemeubileerd: van 
meubels voorzien Dc kaemcr was gcmeu-
bileerd (Nbk), een meubelcerd buus (Nbk) 
meubelement (Bdie, Nbk, Pe-DbI) et 
IniA:b1'mcnt} - arneublement 
meubeleren (spot.) Ook meubileren 
(spot.) [m2t:bj'Loç1J ... bi'1 ... ] - meubileren 
Is die woning a) meubileerd? (Nbk) 
ineubeleri'jc z. meubelderiyc 
ineubelering (spot.) Ook ineubilering 
(Nbk) [mA:b't:oruJ/ ... bi'L..} - meubilering: 

meubilair 
meubelfebriek - meubelfabriek 
meubelbaandel (1) - meubeihandel 
meubeihoolt (spot.) - meubeihout 
meubelindustrie - meubelindustrie 
meubehnaeken (spot.) - meubelmaken 
meubejmaeker (Nbk, Obk) - meubeimaker 
meubelontwarp (I) - rneubelontwerp 
meubelontwarper (1) - meubelontwerper 
meubelplaete (spot.) - meubelpiaat 
meubeistof - meubeistof 
meubeistoffeerder (Ow) - meubeistof-
feerder 
meubeistok (spot.) et; -ken ['nIA:blstok] 1. 
meubel (stoel, tafel enz.) een pracbtig 
meubeistok (Nbk) 
ineubeiwinkel de; -s; -tien ['rn ... ] 1. zaak, 
winkel waar men meubels verkoopt 
meubelzaek(e) (spot.) de; ...zaeken; 
...zaekien ['m...] 1. zaak, winkel waar men 
meubels verkoopt In Wa!vege zit ccxi 
allemachag grate meubelzaeke (Nbk) 
meubilair z. ineubelair 
meubileerd z. meubeleerd 
meubileren z. meube/cren 
meubilering z. meubelering 
meug Ook nseugen (Op, Spa, Ste, bi: in 
verb., z. hierna) g. lidw. ['nL&:x/'mA:gfl] 1. 
in de volgende verb.: tegen beug en meug 
met grote tegenzin (etend), rneer nemend 
dan men aankan, met meet weerzin dan 
men eigenlijk verdraagt: Tegen heug on 
meug mos hij 't opetcn (Nbk), Ze zatten de 
bn3i tegen beug on meug op to eten (Op. 
Spa, Ste, bi, Wol), ...tegen bcugexi en 
meugen (Op, Spa, Ste, bi), Biy beug en 
meug bet hij or op kregen id. (Np), Hi 
her tegen boug en meug deurzet zich zeer 
inspannend, tot het uiterste gaand (en vaak: 
ondanks de rnening van anderen) (01-Ni), 

vo/bu/Jen Id. (Dim, Ste), Ikbcbbe n biff/ 
bcugenmeugbeweugen am tocb mar naor 
die begraffenis toe te gaon ik heb hemel en 
aarde bewogen om ( ... ) (Op), MY hub or 
vol mit beug on meug door ailes been, 
zonder van wijken to weten (Obk), Hij wo/ 
tegen bcug en meug beworen datbijge/iek 
had zeer vasthoudend en ondanks de 
mening van anderen (Dfo), Die bet v 
sincerd mit zien hiele boug en meug met 
z'n hele hebben en houden (Dfo) 2. z. 
meugc 
meuge (bet. 1: Dfo, Ow, vo, bet. 2: Dhau, 
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Ma, Nbk, Nw, Obk, Ste) Oak meug (bet. 
2: Bdie, Db, Dho, Diz, Ma, Np, Nw, Obk, 
01-Ni, Op, Pe-Dbi, Spa, Sz, Wol) de 
[ntcg(o)] 1. wat iemand aan werk aankan, 
wat in iemands vermogen ligt (Dfo, Ow, 
vo), in verb., vgl. Et warkgict h/ni boven 
de meuge, hij bet teveule huj op 'e vörke 
newnen (Dfo), Ft giet him over de meuge 
het wordt hem teveel, te machtig (Ow), 
Hi7 hadde him wat over de meuge schnjvt 
en hadde depiepe uut(vo), z. oak meug2. 
wat men begeert, lust, in zien meug 
kriegen (Bdie), verder in ieder [of: elk] 
zien meuge elk moet willen, doen, iusten 
wat hij goed, leuk, prettig, iekker vindt 
(Bdie, Db, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol, 
Ste) (gezegd bijv. in reaktie op iemand die 
de voorkeur, het doen en laten van een 
derde afkeurt: Aenowjc, iederzien meuge 
(Diz, Nbk, Ste), z. oak hierna * Elk zien 
meuge, zee de food (Dhau), Zeder zien 
meuge, zee defonge, en doe butte hij glen 
mciii veur ? gat (Obk), ...en hij nam 
viegen veur de dust (Nbk), ...zee de boer, 
on hij vrat viegen (Wol, Ma), ...at... 
(Pe-Dbi), ...en doe at hij peerdeviegen 
(Nw), ... vrat... (Np), ...en doe at hij viegen 
(Np), ... vrat... (Ste), ...zee defood... (Ste), 
Jeder zien meug, zee de boor, en doe 
vride hij mit et varken (Db, Nw, Obk), 
Elk zien meug, zee de boor, en hi 
kiedelde glen vrouw mit de bufvorke 
(Obk), Elk zien meug, gee de vos, en doe 
pakte hij een kiepe (Sz) 
meugelik (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Nt, Op. 
Ste, b, p) Oak meuglik (b), mogelik 
(verspr.) bn. ['micgak, 'mA:goiok/'mA:glok 
/'mo:gjok, 'mo:golak] 1. kunnende gedaan 
worden, kunnende gebeuren En doe kneep 
Iii) glen blent/es go st/el meugelik tegen 
mekeer (b), Et gong d'r omjne om fe mar 
zo min meugelik drokte op 'e hais te 
haelen zo weinig mogelijk (Ow), Hij zegt 
zo ni/n meugelik hij zegt zo weinig 
mogelijk (Np),  zo veer meugelik (Np), zo 
gauw... (v), Dat boolie wel veurmogelik? 
(Ste), Hoe is et mogelik hoe bestaat het, 
Hoe is et in de wereld mogelik! id. (Nbk), 
zo gauw as mogelik is (Op) 2. denkbaar, 
bestaanbaar (b) in alle meugelike 
lcvensomstaandiheden (b) 
meugelikhicd (OS, Bu, Dho, Np. Nw, j) 

Oak mogelikhied (Bdie, Bu, Diz, Ld, Nbk, 
Pe-Dbl, Spa, Ste), voor -heid z. -hied de; 
...heden ['m...] 1. het mogelijk zijn Dat kay 
mit glen meugchkhied (Np), Ze beuden 
him gold, mar mit glen mcugellkhied wol 
MY de fluke verkopen hoe dan ook niet U) 
2. wat mogelijk kan gebeuren De meu-
gehichied bestiet, dat 12i5 nog komt (Ma), 
Dat is de ieniste meugelilthied (Ow), Een 
aandere meugclikhied is d'r niet (Nbk), 
Zunul dour de tied is een meugelilthied om 
wat te speren (Obk), De mogclikhied zit d'r 
nog we] in het is nag mogelijk dat ( ... ) 
(Spa) 3. kans, vooruitzicht op ontwik-
keling, op sukses (spar.) In oons döip bin 
nog wel meugcluith eden veur de industric 
(Ow) 
meugen I (OS, verspr. WS: in sommige 
dorpen all. maggen) Oak maggen (Bdie, 
Dho, Diz, Nbk, Np, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz) 
st. ww.; overg., onaverg.; het maeht 
['mA:gfl/magfl] 1. toegestaan zijn, taestem-
ming hebben En dan moth 1k ok ccii peer 
slokken uut de paVe mit drinken (j), De 
kiender meugen lange opblieven (Ow), 
Meugen we vanao vend naor de kermis? 
(01-Ni), Nee, we mochten niet benne! 
(Ste), Ikmagokniks!mij wordt naoit eens 
iets toegestaan (Dhau), Ic meugen wel mit 
dcpeerdenfaegen, mar iemoe'n d'r omune 
daenken daf' dan niet op 'e waegen zitten 
meugen (b), N bar ok wel mit mocbt, mar 
ze bar liever glen mot om de tijen (b), 
Now, ik scbaem mi5 d'r op 't laest ok niet 
year, en fim meugen It ok wel weten! ik 
wil het wel zeggen, ik wii er wel voar 
uitkomen (b), Ft mos niet meugen (Np), 
Dat mag niet van de vrouw mijn vrouw 
staat me dat niet toe, Ma'kfe wel even wat 
vraogen?, Ma 'Ic wel twie pond suker? zou 
ik twee pond suiker kunnen krijgen (Nbk) 
2. behoren, noadzakelijk zijn Jim maggen 
ctrondom buus wel Cs opredden (Ste), Dan 
mocht ik mi5 wel schaemen, as 1k mar een 
peer baorsies vongcn hadde U), In de 
entekooi mag gien schot valen U)' Ic 
meugen fe wat schaemen! schaam je wat 
(Nbk), Hi5mocb nog bliede wezen, dat hij 
d'r zo of kwani (b), Hi)' mag It wel es 
weten het wordt tijd dat hij het te horen 
krijgt, voorai: dat hem gezegd wordt waar 
het op staat (Dfo, El, Nbk), Et mag wel es 
zegd wodden! (b), 1k mag d'r niet an 

-277- 



meugen - meugen 

daenken, mar wat zo'k gracg (.) hebben 
willen (Ow, Np), Zak praot wit niet 
beaten, ikmag d'r n/ct an daenken (Ow) 3. 
kunnen, in staat zijn Dat jonk mag d'r wel 
wezen dat meisje is aantrekkelijk, knap 
(Np), Die wag or wel wezen die persoon 
is nogal dik (Nbk), (onpers.:) Ft mag miy 
nag (we]) beugen ik kan het me nog (wel) 
herinneren (b, Nbk), zo ook Ft wag mij 
n/ct heugen dat we zoe'n mode zoemer 
badden ik kan me niet hcrinncren (Dfo, 
Sz), Et mocbt him lacter n/ct meer heugen 
(Nbk, b), Ft mag hour we! beuren ze 
verdienen genoeg om ( ... ) (Nbk, Np) 4. 
aardig vinden, can prettige, positieve, 
gunstige stemming hebben inzake iets of 
iemand Meug Ic die ken) we]? (BU), N 
was ien van die feguren die b/cl Diever 
goer, machr (b), A/Ic kiender die meugen 
him (N), 'k He 'in nooit (graeg) inacbt 
(Nbk), iene (we/Inlet) 1/eden mcugemr. Die 
meensken mocbten 'in graeg, on ok H. 
mach him graeg I/eden (3),  k Mag 'in niet 
lieden a! is It ok nag so ik mag hem hoe 
dan oak niet, 1k kan hem met geen 
mogelijkheid aardig vinden (b), Die kicar 
stofma'k niet 1/eden viud 1k beslist niet 
mooi (Nbk), Hi7  is a/tied zorgzem year 
con sander, dat ma k we] i/eden (in him) 
(Nbk), En de oolde generaosie k]acgt 
netuurlik stien an Men, want ze meugen 
him n/ct zien... ze mogen hem absoluut 
niet, hebben ecu hekel aan hem (Nbk, Np, 
Obk, ba), 'k Mag mij zeis n/ct zien 'k heb 
con hekel aan rnezelf (b), Ben bakkien 
kofile op 'e tied, daor maggen we wel over 
daar houden we wet van, dat vinden we 
we! prettig (Ste), 1k wag gnzeg over wool 
weer ik hon van mooi weer (Nbk), Ben 
peerd wag over can vaaste mennei daor is 
bij dan an wend (Obk), 1k wag hem n/ct 
heuren snoeven 1k vind het zeus at 
vervelend hem to horen snuiven, d.i.: ik 
kan hem niet Iuchten of zien (Wol), We 
meugen 'in graeg heuren (praoten) (Dho, 
Diz, El), Daor ma'Ic n/ct van beaten ik 
moot or niet aan denken (Edie, Ste), Dat 
nia'Ichi&emaol met hcw-en id. (Ste), Mai' 
bier we] wat wczcn2vind je het we! prettig 
hier to zijn? (Nbk, Np), Waorom gaot N 
nut hear dienst? [met als antwoord] 0th ze 
wag dam-  n/ct wezen d.i. bij die mensen 
vindt ze het niet bep. prettig (Dho), Ikmag 

graeg dat at wat sate is hon ervan (Np)  5. 
graag doen, graag als bezigheid hebben 
(vaak in verb. met graeg, geern ed.) Dam-
maggen we graeg henne gaon (Obk, Ste), 
We meugen graeg in de twin zitten (Wol), 
Die moch graeg peertienmennen (b), H/j 
mocht so geern pronken (b), Dat dekselse 
geld, dat wag so graeg rammelen (b), 1k 
macb op sommen en zok spa! we] gracg 
wat ommcstcnnen (b), 1k wag It we! graeg 
as mit de grap bcslaon (b), Biy wool weer 
meugen we nog wel graeg as can en den 
fietsen (Op), Kfeinjongen meugen mckaan-
der graeg p]aogen (Ru), We meugen we] 
graeg as wat aanders eten as carpels (Diz) 
6. (overg.) lusten (Db, Dho, Ma, Np, 
01-NI, Ow, Spa, Sz) 1e maggen n/ct so 
graeg bninc bonen, now? (Sz), 1k mag dat 
spa! niet! (Ma), 1k wag graeg 2utighcid 
(Np), We kriegen vanmiddag bnzne bonen; 
now, dat maggen we we! (01-NI) 7. 
wenselijk zijn, nodig zijn, good zijn Ic 
meugen we] wat oppassen (Nbk, b), We 
meugen wel as wat anmaeken (Diz), We 
meugen wel macken dat we votkommen, 
d'r komt zoo 57 ina]]e ]ocbt opzetten (Obk), 
Ic bin now icnkeer eon ma/broek, L., an d'r 
wag ok wel as eon grappien bij (b), Mi5 
donk zij meugen ok we] as n/ye stoelen 
hebben (Obk), 1k wag nog we! con niypak 
hebben (Edie, Bu, Dhau, Ow), le maggen 
ok we] as henna ow wat nis te baelen 
(Nw), We meugen d'r wel es op wit, My 
moot wat ni5s bebben (Dho), Ic meugen 
die v]oer ok we] as opredden ni.: zoveel 
rommel ligt erop (Np), Dc buander mag d'r 
wel even op het moot eigenlijk even met 
de boender worden schoongemaakt (Dho), 
MY her nogal wat year je daon [met als 
reaktie:] Dat wag ok we], want biy bet con 
protte an mij to daanken (Nbk), Hoc is at 
thaus? [met als moge!ijk antwoord:} It 
Mag we] so wezen het ware wenselijk dat 
bet good was, bet is niet zo good (Nbk, 
Spa) S. de zekerheid hebben, zich kunnen 
verlaten op Dam- motif we] op rekenen 
(Nbk) 9. gewoon zijn, de gewoonte hebben 
F. mach him pattictoeron de busen ok nog 
we] as naovulen (b), Die kiender meugen 
nog we] as bij oonze bloemen zitten 
(Obk), Doe we vroeger naor schoc!c 
gongen, mochten pattie meensken cinder-
wegens wel as wat appels of peren op 'c 
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gribbol gooien (Obk) 10. reden hebben tot 
Hij wag wel van gelak spreken, We 
meugen niet kiaogen, . . .mopperen, We 
meugen we! U/edo wezen dat et zo oflopen 
is 11. z. meug * Lai, lek/cor en veul te 
meugen/Bin c/tie dingen die niet dougen 
(op) 
meugen II Ook maggen, z. meugen I at. 
ww.; hulpww. van modaliteit; het mocht 1. 
mogelijk zijn (inzake de bet. die in de hele 
zin wordt uitgedrukt) We begriepon d'r 
nilcs van, mar ze meugen d'r toch wel wat 
mit vow- hebben (Op), K!aos moch nog es 
aachtor do bode lijgen of zo zou nag eons 
(b), Et mag we! zo wezen dat hij d'r mit 
do pette naor gooid het (Np), Eon aander 
mocht et es beuren ala anderen het eens 
hoorden! (b), De moensken mochton es 
marken, hoe stoor bi5 et d'r mit had 
zouden eens kunnen merken (b), Et bet 
nict 20 wezen moth!, Wie wag dat toch 
wezen, die daor nog zo laete et pad dade 
komt (Nbk) 2. (ter uitdrukking van een 
wenselijkheid) last hot zo zijn dat Mocbt 
dat nog es waor wooden (s: Nw), Dat 
mouj' we! willen (Bu), Dat meug /5 we! 
zoggon! (b), Dat mocb hi wel willen dat 
zou hij wel willen (Bdie, Ma, Np, Wol, 
Ste), zo oak Hijmocb wel willen oat NY 
zoveule hadde as zien buarman (Dhau), 1k 
mag d'r niet an daenken (dat dat gebeuron 
za!) last 1k er in 'a hemelsnaam zelfs niet 
aan denken ( ... ) (b, Diz), 1k wag d'rnietan 
daonken da 'Ic opporeerd wodden moe! id. 
(Nw), ...dat et vannaacbt 20 vriezen za! 
(Nw), 1k wag d'r niot van hew-on hot zint 
me absoluut niet (Bu), 1k wag starvon as 
niet waor is (Nbk), 't Mag we! zo wezen 
is niet je dat, 't kan stukken beter: Dc 
smack van de eerappc!s mag we! zo wezen 
(Ma), Hoe is 'tmitjo?[met ala antwoord:] 
Et mag we! zo wezen (Np, Nbk), 1k knap 
al wat op, mar et mag nog wel zo wezen 
(El), Die rogen mag wel zo wezen, ow 
daor over to meugen (Db) 
meuglik z. meugohk 
meuTgh old z. muuiigbied 
meuk z. meuke 
meuke (Edie, Dho, Ste) Oak sneak (Op, 
Pe-DbI, Sz, bet. 2: Ste) do; -n ['muck] 1. 
bewaarplaats voor met name appels en 
peren in het hooi (vooral: am ze daar te 
doen rijpen) (Ste) Vroegerbaddcn we we! 

as ten appel onder eon boom weg vunnen 
die nog niet te rope was, dan stopten we 
die in do meuke, in et hujvak, dan was bi5 
mit ccv woke nape on kIcker (Ste), 
(gezegd wanneer iemand flunk geld heeft 
gespaard:) Die bet nog wel wat in do 
meuke (Ste) 2. in verb.: flinke hoeveelheid 
spullen, flinke hoeveelheid geld en evt. 
andere bezittingen, oak ruimer: de totale 
hoeveelheid, het hele spul (Dho, Op. 
Pe-Dbl, Ste, Sz), MY had do hole meuke 
bij 'w (Dho), qo 'e zoo!der zit een bide 
meuke zitten veel spullen (Ste), Th5 bezit 
eon h/ole meuk veel geld en antler bezit 
(Ste), Mit die anfenis kreeg die man do 
bale weak (Op. Pe-Dbl), Aj' do bears vol 
geld bebben, zit daor do bole weak in (Sz), 
Jo kim ow mi5 basten, ik gooijo do bc!o 
weak naor do oren (Sz), zo oak Daor bej' 
do b/ole meake! de hele santenkraam (Ste) 
menlo de; -n (verspr.), -ns (Db, Spa); 
meultien, meulentien (spar.) ['nt&:lo] 1. (in 
het algemeen:) werktuig waarmee men 
fijnmaalt, bijv. groente (bij vergelijking, 
gezegd tegen iemand die met lange tanden 
eet, met name tegen eon kind:) .To moult is 
aorig stomp zeker (Spa), zo oak Ofhoj' do 
motile stomp! (Ow), (gezegd van oude 
mensen met een versleten gebit:) Do meulo 
is stomp (Obk), Bz/ fr% do inoule stomp 
kan zn eten haast niet op (Ste), zo oak H4 
demoulo wodt me stomp 1k kan haast niet 
meer op (Ste) 2. korenmolen e.d. Do motile 
dni5t mit allo wienen (Dfo), Et maelloon 
was niet bij iodero mulder gel/ok, mar 
gewoonlik keys eon boor do meulo in Zion 
cijen dorp of buurt (Op), Do muldor mos 
soms knjien om do mcu!e op 'o wiond to 
kriegen (Obk), D'r was oen muldersknecbt 
op 'e motile ze hadden iemand ala 
molenaarsknecht op die molen (Wol, Ma), 
Die is van domeulo valon hij heeft weinig 
verstand (b), Th3 bet wel wat in do motile 
hij wekt eon armelijke indruk, maar hij 
bezit beslist veel geld (Ste), Th7 bet eon 
slag van do motile had is getikt, niet goed 
wijs (Np), ...ecnk!ap... Id. (Bu, Ld, Sz), 't 
Is koren op zion motile dat kamt hem heel 
good uit (El, Op, Spa), ...op 'o moulo id. 
(Dho), Datis wiendopzionmouleid. (El), 
De motile is dear de yang de zaak is in de 
war (Op), Hiy keont altiod do motile naor 
do wiond hij past zich altijd aan de 
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omstandigheden aan (Op), c/c men/c op 'c 
got/c wiond zotten nt. zodat do wieken 
zodanig staan dat zo zo good mogelijk 
wind vangon NJ rustig weer, en zo ook: 
zodanig dat ze zo weinig mogetijk wind 
vangen bij stormachtig weer (Ow), ook 
fig.: eruit halen wat erin zit, hot inaximale 
uit jets proberen to halen (Ow): Daen/c c& 
ammo, c/c mettle op 'e gocie wiond zotten! 
(Ow), Dc ambto/iko mbulens mae/en 
zachics (Spa), ...mac/en JIOW Len Iceer 
staorig (vo), In Do Haag mae/en c/c 
menuens /angzem d.i. bij do rijks-
ambtenaren in Den Haag (Db), Ft zit in de 
mottle 3. watermolen, windmolen om water 
op to malen. 4. karnmolen (Nw) Vroegor 
badden we wel es eon bond in do men/c 
]open ni. voor het doen dxaaien van do 
karnmolen (Nw) 5. maflemolen Q) Ben 
varij pormegion trok do men/c; de 
orge/man driyde zion dean ties (j) 6. 
koffiemolen As mciv vroeger do koffic 
mae/dc, had go do mettle in do schoot 
(Obk) 7. snijmolen speciaal voor bonen 
(Np) We bebbeji do bonen wit do mottle 
sncden (Np) S. (vooral verki.) werpmolen 
eon meu/entien op con snoekhongol (Dho, 
Np, Ow, Spa) We laotcn et meultien 
of!op en hiY et visken (Ow, Np), Ft 
moult/en van do viskersstok is stokken 
(Dho) 9. (verki.) kieine haspel, voorai: dat 
waarop men hot vliegertouw windt (Db, 
Dhau, Wol) Even dat koordop otmeu/tien 
wienen! (Dhau), Mit v/iegcroplaoten wodt 
vaeke or touw op et men/tien daon (Db), Ft 
tows' vow do drnoke zit op et men/tie,, 
(Wol) 10. draaiend strooimochanisme 
waarmee men most verspreidt (b) Ft was 
con moo/c roome stronthak mit eon leek/en 
in do bojem vow et logon en mit eon 
meultien dr aachtcr (b) 11. in do gaonde 
meule do situatie bij hot molenspel 
waarbij men steeds één dot drie knopen (of 
sohijven ed.) die viak naast eikaar in een 
rechte lijn zijn gebracht, naasl of tussen 
twee andere kan schuiven waarbij or ten 
nieuwe reebte lijn van dric knopen c.d. 
ontstaat; in zo'n situatie kan men, elke keer 
dat men eon lijn van drie 'volt maakt, van 
de andere speler een knoop nernen die niet 
in eon rechte lijn van drie ligt (hetz. als 
/opcndc pie) (flu, Db, Dhau, Ld, Ow), ook 
in It gaonde monItion id. (Dfo), eon 

staunde motile id. (Db), eta lopend men!-
den id. (Ow), eon lopende motile id. (Db, 
Dhau), con mcu/tien id. (flu, Nw), eon 
dubbolo moult/en d.i. een lopende pie met 
een extra pie eraan vast (Sz, Bu) 12. gat in 
hot hooi in de schuur waarin men appels 
bewaarde en hot rijpen (Ste) nog watin do 
meule bebben nog wat geld achter de hand 
hebben voor bet geval men dat onverwacht 
nodig heeft (Ste) 13. z. moult/on * As do 
wiend cfrijt, mooj'de men/c vergotten men 
moot zich aan de omatandigheden aan-
passen (Pe-Dbi) 
meuleasse ['m&:thasa] - niolenas 
ineulebaos (bet. 1: spot., bet. 2: Nt) do; 
..baozen r'm  ... 1 1. hetz. als mallemeule-
baos, z. aidaar 2. moienaar (Nt) 
meulebenne (Sz) de ['mA:iabsna], in naor 
do meulobenne, gezegd in antwoord op de 
vraag Waorgaoj'benno?d.i. zoiets als 'dat 
gaat Jo niet aan' (Sz) 
meujebouwer (Ow) do; -s ['m...] 1. 
iemand die molens bouwt, maakt 
meulegat (01-Ni) et; -ten ['in...] 1. diep 
gat voor de watermolen waar bet water in 
uitsiaat (01-Ni), vgi. Etmoulogatis otplaic 
v/ak vow do waetermeu/e dat vat/co wat 
breder on diop er was; dat was om et 
waeter zo gauw mogolik vot to kriegen 
(01-Ni) 
ineulehoeke (Obk) de [rn ... ] 1. deei van 
bet dorp waar do molen stond 
meulehokke (Ste) Ook meulhokke (Ste) 
et; -n; ...hokkien ['nwIoh3kW...] 1. ruirnte 
waarin bet paard of evt, do bond hop om 
do karnmolen aan to drijven, met daarnaast 
do kaamboelcc (naderhand wet gebruikt als 
ruimte voor de kookpot) Devon do kaarn-
hoe/ce zat eon zooldertien, bovon ot 
mculobokke niet; et men/oh ok/ce had eon 
zaandbojem, daor leup c/us a/head etpeerd 
(Ste) 
meulehuus (flu, Obk) et; ...huzen; ...husien 
['rn..] 1. huis bij do tnoien, ni de woning 
van do mulder 
meulelcam (01-Ni, Sz) do; -men ('m...] 1. 
tandrad als onderdoel van eon inolen 
nieulelasten (Op) ['mA:lalastv] - molen-
laston 
meulemacker (spot.) Ook meulemaker 
(WI!) - inolenmakor 
meulemaker z. meulemaeker 
meutentien (Obk) g. iidw. ['m&:1itinJ 1. 
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molenspel (Obk) 2. z. meultien 
meulepad (spor.) et; ...paeden; ...pattien 
['m ... ] 1. 'pad' waar het paard steeds over 
liep bij het aandrijven van de karnmolen 
(01-NI) 2. pad naar een molen (spot.) 
ineulepeerd (Bu, Db, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ste, Wol) et; -en [rn-..] 1. paard dat in een 
molen loopt, dat een molen aandrijft (d.i. 
vooral: een karnmolen en een draairnolen) 
(Nbk, Nw, Ste), Zo hot 'n gang as 
meulepoordze loopt heel zwaar (bo: flu) 2. 
lompe, grofgebouwde vrouw, vrouw die 
erg sterk is en daardoor veel werk aan kan 
dat gewoonlijk door mannen wordt gedaan 
(flu, Db, Nbk, Np, Obk, Wol) 
nieulepolle (01-NI, Ow) de; -n [rn..., ook 
wel ...'p...  (Ow)] 1. plaats, stuk grond waar 
de molen staat 
meulerad (Db) ['m ...J - niolenrad 
nieuleroe z. meuleroade 
meuleroede (01-NI, Ow) Ook ,neuleroe 
(Nt) ['nwlru(da)] - molenroede 
meulesjouwer (Op) de; -s [rn ... ] 1. hetz. 
als maelrondbrenger, z. aldaar 
meulesloot (Edje, Obk) de; ... sloden ['m...] 
1. sloot waaruit of waarin eon watermolen 
het water rnaalt 
meulesteen z. meulestien 
meuiestien Ook meulstien (Ste), mettle-
steen (WH) ['m...] - molensteen (lett.) do 
meulestion uutbillen (Ste), Mit eon 
stienbeitel beiteldo hij do meulestien uut 
(Np) 
meulewaegcn (Bu, Obk, Ste) de; -s ['m...} 
i. wagen waarop de mulder het gemalen 
meel naar de boeren liet vervoeren (Bu, 
Obk) Do moult waegen komt d'r ok an (Bu) 
2. iemand die eon beetje gek is, die niet 
over de normale verstandelijke vermogens 
beschikt (Ste) 
meulewiek (Ma, Op) de; -en; -ien 
['nt&:lowik] 1. bep. water: wijk die naar 
een molen loopt (Ma, Op) 2. z. 
meulewieke 
meulewjeke Ook meulewiek (Ste) 
['nm:bwjk(o)] - molenwiek Hi5 hot eon 
kiap van de meulewieke had hij is een 
beetje getikt (Bu, Ma, Ste, Nw), ...mit do 
meulewieke... id. (01-Ni) 
meulhoek (Ma) de ['rn ... ] 1. ruirnte in de 
boerderij waar de karnmolen stond en waar 
dus gekarnd werd 
meulhokke z. meulebokke 

meulstien z. meuiestien 
meultien Ook ineulengien (Dho, 01-NI, 
Spa), meule (bet. 2: in verb.: flu) et; ...ties 
['nt&:1tin/'nt&:Itin] 1. kleine moult, z. 
aldaar 2. bep. kinderspeelgoed: molentje 
meultias van do mark mitneman (Ste), mit 
meulties lopen enigszins verward of getikt 
zijn (Diz, El, Ma, Np, Obk, Op, Ste, Ow), 
ook mit maulenties... (Dho, Spa), mit It 
meultien lopen id. (Bu, Db, Dhau, Ld, 
Nbk, Np, Nw, Ow, b: Im): Et macIt him 
wat, hi lopt mit ? meultien (Nbk), ...mit 
eon meultienid. (Ste), ook: Hij lout mit de 
moult is enigszins verward, getikt (Bu) 3. 
koekoeksbloem (ft,) 
meun (Mun, Nbk, Np, s) de; -en; -tien 
['rnX:n] 1. kopvoorn, meun 
meunejaegen (Obk) onbep. w. ['rnX:no ... ] 
1. vangen van moun, vgl. Bij et meune-
jaegcn bruukton ze zoo'n stok am mit te 
ploompen (Obk) 
meupel (verspr.) Ook meubel (flu, Dhau, 
Db, Dho, Di; El, Ma, Obk, 01-NI, Op, 
Ow, Pe-Dbi, Spa) et; -5; -tien ['rn&:pl/ 
'nm:bJ] 1. lastige, vervelende persoon, ook 
raar, eigenaardig, ondeugend iernand eon 
vremd meupel (Diz), 'tls ten rear meubel, 
die vent (Bu, Pe-Dbl, Spa, Ma), ten groot 
meubel (Dhau), eon onverschilh meupel 
(Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw, Ste, b), War ten 
meupel van eon karol (Op, Ste), ten mooi 
meupel een rare, wonderlijke vent (Wol, 
Nw), meupels van jongen (Ste) 
meur (Bu, Db, El, Ld, Obk, Ow, b: Irn) 
Ook mesa's (bet. 2: Nw), meurig (Ow: bet. 
2) bn. [rn&:ar/rn&:rs/'m&:anx] 1. (van 
vlees) goed gaar, mals, zacht (Bu, El, Ow) 
Et Weis is lekker mour(El), fe kuD at vleis 
goed bitten, et is al aorig meur (Ow) 2. 
(van appels en peren) zacht door het 
overrijp zijn (flu, Db, El, Nw, Obk, Ow, b: 
Irn) Die pare is met lekkor mear, die is 
meur (Ow), Jo moe'n niet mit thb appels 
ommesmioten, dan wo'n ze meurs (Nw) 3. 
(van grond waarin men • verbouwt:) goed 
Ins en daarbij heel geschikt orn in te 
verbouwen, vooral gezegd wanneer de 
onderliggende stoppel goed rot (Bu, El, 
Ld, Ow) meure grond (El), Do grond is' 
mooi moun gezegd van land waarin de 
onderliggende stoppel mooi rot (El, Ld, 
Ow) 4. verrnolrnd (El, Ld) Die plaanke is 
biclemaof meur, 't is nict meer vertrouwd 
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ow d'r over to lopen (El, Ld) 
meurig Z. incur 
meurs Z. went 
meute de; -s (bet. 1) ['nm:to} 1. troop 
honden bij een drijfjacht (verspr.) eon 
mouto bonnen bij con si4vjacbt (Ow), Doe 
ik in Engolaand was, beb ik ccv jacbtstoot 
zion mit de moute di. de troop honden (als 
onderdeel van de jachtstooi) (Obk), Do 
jaegors laotcn c/c ineutc los (El) 2. (g. my.) 
meute, grote, togal ongeregelde groep, 
vandaar ook: de totale hoevcelheid Do 
bide monte scbeufnaor veuren de gehele 
grote groep inerisexi, de menigte (ba), 
..deod d'r an wit de gehele groep (Wol), 
Daor kwarv de mouto los (Nw), Daor 
kwam do hide meute an de gehele grote 
groep (Nbk), Daor hcj'do hide monte daar 
komt de gehele grote groep nfl, ook: daar 
bob je de totale hoeveelheid, de hele 
santenkraam (flu, Nbk, Spa, Nw) 3. z. 
mute 
meuzels my. ['rnA:zjs] 1. bep. kinderziekte: 
maiden Tegen meuzels kof n/ks doen: in 
beddo holen! (Ste), As vrooger do bonder 
mongols badden, mosson do blionon on do 
bodsdourtios dicbto! (Ma), 1k haddo do 
meuzels; 1k moostop bedde blieven on dan 
kwarnen do gedien en dichte, want ic 
konnon sleeht 't lucbt vetdreg en an do 
ogen; on plot to gauw weer buten, zeden ze 
dan, want as t naor binnen slat bly' d'r 
west (Dfo, Sz) 
mevrouw de; -en; -gien [mofrzatl 1. 
(vooral als aanspreektitel en bij adres-
sering) echtgcnotc van eon dokter, een 
notaris, een dominee of van iemand 
anders ult ten jeer hoge maatschap-
pelijke Masse (z. voor het overige onder 
vrou&) Mevrouw bar do gok wit him d.i. 
bier; de vrouw van de dominee (b), Zak 
soul kreog Jo aRe dacgen niet on mevrouw 
bar 'tja zegd d.i. bier: de vrouw van de 
baron (b), (gezegd in verband met meisjes 
die niet meet 'gewoon work' willen doen:) 
As 't even Iran Isoton to hour Mevrouw'  
nwncn on dan nenien ze toch ok eon meld 
vent t wark (b) 2. werkgeefster van een 
werkster, dienstbode (Obk, Si) Biiksem, 
die meidekainor is haost nag nettioser as 
die van hew-  mevrouw (Si) 
Mexicaau de; ...eanen; -tien [msksi'ka:n] 
1. Mexicaan 2. eethuis met vooral 

Mexicaanse gerechten (spot.) 
Mexicaans bn. [m€ksi'kã:s] 1. Mexicaans 
Mexico ['mEksiko-....komj - Mexico Hi 
was oven in Mexico was even weg-
gedomineld, was even in slaap gesukke!d 
(Nbk) 
mez. - afkorting van meziek 
niezat Z. martat 
mere (Bdie, Obk, Pe-Ddl) Ook men (14, 
Nw, Op, Si), mesien de; -ii; inesien 
['mt:zo/mt:st'nn:sin] 1. mees 
mezeêi et; -er; -glen ['mt:z(Sej) 1. ei van 
eon mees 
mezebokkien (Nbk, Sz) et; ...hokkien 
{'m ... J i. nestkastje voor een mees, waarin 
eon mees nestelt 
mezeif z. onder zels 
nerds z. onder zols 
niezenust et; -en; ...nussien ['mt:znAst] 1. 
nest van eon mees 
mezepaartien z. mozopoertion 
mezepaertien z. mezepeortion 
mezepecrtien (Nw, Dho, Np on cost.) Ook 
mezepaerlien (Np, Ste en west.), mete- 
puartien (WU) et; - . .peerties 	['mc:za 
pt:atin/ ... ] 1. mannetjes-. en vrouwtjes-
rnees die saruen jougen krijgeu of hebben 
meziek de, ook we! et (bet. 4) [m&sik] 1. 
inuziek als kunst, toonkwnt Ze vuujden d'r 
we] vow- ow do jongo war moor loron to 
laoton in do meziek (3), meziek on zang 2. 
kunstwerk(en) nit de muziekwerejd demo-
tick van do laoste tied (Nbk), moderne 
meziek, klassioke meziek 3. muziek die 
men hoort of doet klinken Do iene boolt 
moor van meziek as do ore (j, El), Hi5 
hew-dc  meziek on daansen (b), Th7 heurde 
dour or slaopen bernie do mooistc meziek 
diof' mar indacnkon konnon (3), Do radio 
brengt veul meziok in do buuskaemer (Op), 
meziek maokon, 't Was eon wool stokkien 
meziek (Diz, El), Die macken eon wool 
stokkien met/ok (Dho) 4. groep muzi-
kanten die dans- of stemmingsmuziek 
tnaakt, ook muziekkorps: vooral fanfare 
Die meziek mackt eon hoop borne, io kwi 
mekeer haost met vcrstaon zorgt voor veel 
!awaai (Ma), Do moziek hot a) eon paor 
nurnmorties spould (Wol), Dc moziok hul 
open demoiden vlocbtton do tonto uut(j), 
Th) is vow de meziok an Ft oefenen voor 
bet fanfarekorps (waarvan hij lid is) (Ow), 
147 is My do meziek di, vooral: hij is lid 
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van het fanfarokorps (Nbk, Np, Ste), Do 
meonskon in It dog, hebbon biol war vow-
do nieziek over d.i. voor do fanfare (El), 
Vroogor as d'r badrioderie was in 
Borkoop, dan kwazn et moziok mit do 
Jcearmeostor on et bostuw-  vow-op dour ddrp 
(Obk), Do moziek gaot wit Suntorkfaos 
dour ddip (Ma), Do znoziok komt d'r al an 
d.i. het korps komt or al aan (Dhau, Obk, 
Np), Do moziok spoult floarigv inarsen (b), 
Do moziek is uutspouid hot dansorkest, hot 
korps e.d. (Nbk), Waor N is weot ik niet, 
dio is zokor weer aachtor do rnoziok an N. 
is or weer vandoor zonder jets to zoggen, 
en (ovt.) hij onttrokt zich daarmeo weer 
aan z'n verplichtingen (Op), aachtor do 
moziok an to laat zijnd (Ow) 5. muzieklos 
(die wordt gegeven) (Bu) naor do moziok 
toe naar do muzieklos (Bu) 6. bladmuziok, 
inuziokboek do meziok rondpatton, 1k bob 
do moziok vergoton mit to nomon (Nbk) 7. 
in d'rzitmoziokin daar zijn resultaten van 
to verwaohten, daar is moo to verdienen 
(spor.) 
meziekakedemie (spor.) - muziokaka-
domie 
meziekaovend - muziokavond(je) 
inezickbiebeltheek(l) - muziekbibljotheok 
ineziekblad - muziekblad 
meziekbod (1) - muziekbord 
meziekboek - muziekboek 
mcziekconcours (spor.) - muziokconeours 
meziekdeuze (Ld, Spa) - muziekdoos: 
spoeldoos 
meziekdrok (1) - muziokdruk 
meziekdrokkcr (1) - muziekdrukker 
meziekdrokkeri'je (1) - muziekdrukkerij 
meziekfeest (spor.) - muziekfeost 
meziekfestival - muziekfostival 
meziekfilni (1) - muziekfilm 
mcziekgesctiiedcnls (1) - muziekgeschie-
denjs 
meziekgezelschop (1) - muziekgezelschap 
mezlekgroepien (Nbk, Obk, vo) et; 
...groopies [ma's...] 1. groepje muzikanten, 
groepje monson dat muziok maakt eon 
Moth xnoziokgroopion (vo) 
mcziekhaandel (Nbk, Op) Ook meziek-
handel (Nbk, Op) - muziekhandol 
meziekhandel z. moziolchaandol 
meziekboorn (El, Ma) do; -s [ma'sik...} 1. 
elk der grote blaasinstrumenton van een 
fanfarekorps Do moziokhoorns blinkon d'r 

- 
over (El) 
meziekinsterment (Db, Op) Ook inetiek-
instrument (spor.), meziekinstrement 
(spor.) [mo'sikistçmcnt/ ... / ... istro ... ] - mu -
zieinstrument 
mezjekjnstremcnt z. moziokinstori-nont 
meziekinstrument z. moziolcinstormont 
incziekkassette - muziekkassetto 
ineziekkenner (spor.) - muziokkennor 
ineziekkoepel (Db, Dfo, Man, Dho, El, 
Ld, Ma, Nw, 01-NI, Op) do; -s; -tien 
[ma's...] 1. muzioktent 
meziekkörps (OS) Ook meziekkorps (WS, 
Nbk, Obk) - muziekkorps 
meziekleider (Ld) do; -s [...'s ... J 1. leider, 
dirigent van eon muziekvereniging, vooral 
van eon fanfarokorps 
meziekjerer - muziekleraar 
nieziekies Ook mezieklesse (Ste) - mu-
ziekles MY baddo in zion jongo jaoron 
moziokios had van groto moonskon in dat 
vok 0) 
ineziekiesse z. mozioklos 
mezieklessenaar z. moziokiossonor 
meziekiessener (Nbk) Ook meziekles-
senaar (El) - niuzieklessonaar 
meziekieven (I) - muziekieven 
mezickliefliebber - muziokiiefljebbor 
mezicklyccuin (I) - muzieklyceum 
nieziekniaeker (Ld, 01-Ni, Ste) do; -s; 
-tien [mosik ... ] I. iomand die muziek 
maakt 
mcziekman (Db, Nw) do; -non; -nogion 
[mo'sikman] 1. muzikant 
mezieknetaosic (1) - muzieknotatio 
mezieknominer (1) - muzioknummer 
niezieknote - muzioknoot - 
meziekot'dieling - muziokafdoiing 
meziekonderwies - muziekonderwijs 
meziekpepier - muziokpapier 
sneziekpergramme - muziekprogramma 
meziekperti'j (Bdie, Bu, Np) - partij: doel 
van eon muziekstuk 
meziekreceensie (i) - muziokrocensie 
meziekrecensent (I) - muziokrecensent 
mezickrippetisie (Nbk, Np) do; - s [ma's. ..J 
1. hot repeteren van eon muziokvereniging, 
met name van oen fanfarokorps 2. repotitie, 
proefwerk over voel herhaaide stof voor 
hot schooivak muziok 
meziekselioeje - muziokschool 
meziekscbrift (spor.) - muziekschrift 
mezieksleutel (spor.) - muzieksloutel 
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mezickstok - mi'jen 

meziekstok - muziekstuk 
meziekstudie (spor.) - muziekstudie 
meziektente (verspr.) - muziektent 
meziektbeater (1) - muzjektheater 
meziekthcorie (1) - muziektheorie 
meziektherapie (1) - muziektherapie 
meziektiedschrift (spar.) - muziek-
tijdschrift 
meziektoppe (Nbk, Np, Obk) de; -n; 
...tappien [msiktopa] 1. soort bromtol met 
verschillende tonen 
ineziekure (spar.) - muziekuur 
meziekuutgever (spar.) - muziekuitgever 
meziekuutvoering Ook meziekualvoeringe 
(Np) - muziekuitvoering 
meziekuutvoeringc z. nieziekuutvoering 
meziekvereniging z. meziekverieninge 
meziekverening z. meziekverieninge 
meziekverienige z. meziekverieninge 
meziekverieniging z. meziekverieninge 
meziekverieninge (I) Oak meziekverienige 
(Np), meziekverieniging (Dfo), meziek- 
verening (Dho, Nbk), meziekvereniging 
(Dhau, Diz, El, Ld, Ma, Np, Op, Ow, Spa, 
Wol) [...'s...] - muziekvereniging 
meziekwereld (spar.) - muziekwereld 
meziekwetenschop (1) - muziekweten-
schap 
meziekwinkel - muziekwinkel 
ineziekzael (spar.) - muziekzaal 
Mg - Mg (scheikundig symbool voor 
magnesium) 
Mgr. - afkarting van Monseigneur 
MHz - afkarting van megahertz 
ml Ook mie (I) [mi] - ml: bep. taan, oak: 
bep. saart vermicelli 
mi'j I Oak me (nI. als niet-beklemtaande 
varm), mie (eveneens als niet- 
beklemtaande varm, echter minder fre- 
kwent: Dfa, Nbk) pets. vn. [mtj (OS, WS: 
zuid. van de Londe, elders spar.), mej 
(WS: naard. van de Londe, elders 
spar.)/mWmi] I. mij, me: abjektvarm van 
bet pers. vn. le pers. enk. (oak gebruikt in 
vergelijkingen met as; vgl. as m13 die in 
bet Nederlands de niet- abjektvarm kennen, 
d.w.z. na dan') Wat mij betroft dan 
kriegen we now eerst thee (Obk), Zol bz 
miy hebben moeten? zau hij mij willen 
spreken, mij willen uitkiezen e.d. (Nbk), 
Dan moej' krek mij hebben daar voel ik 
juist helemaal niet vaar, daarvaor ben ik 
nau net de geschikte persaan niet (Nbk), 

aak wel pasitief: dat is net lets vaar mij 
(Nbk), 1k your mij weet niet wat as 't 
beste is als 1k het zelf maet zeggen, als ik 
bij mij zelf te rade ga (b), Was mij as 
ooldste dat now niet toekommen? a), Die 
hoed is van mij en niet van jow(Op), Ze 
hebben van mij glen last (Diz), 1k docht 
zo we] es bif mij zels... U) (met anpers. 
ww.:) Et splet mij (Dfa), -mie (Dfa), 
Zofle dingen verget mz noolt weer (Nbk, 
j), Hi); is lieke oold as mij (ba, Nbk) 2. 
(met gevoelens van afkeuring, taejuiching 
of instemming:) ik in relatie tat bet 
genaemde, ik in relatie tat mijn aardeel 
Now begin ie me daor toch niet nag eon 
keer over dat -oval! (Nbk), Fraot mij d'r 
niet van (b), Et is mij wall (U), Wat is 
mij dat? (Nbk, b), Och, wat zol mij dat! 
(Nbk, b), 1k hebbe me toch eon kaeter! 
(Wal), le lieken me we] eon pappegaai ie 
boeven me [bet. 1] alles nietnao tezeggen 
(Db) 
mi'j II Oak me (ill. als niet-beklemtaande 
varm), mie (minder frekwent, eveneens als 
niet-beklemtaande varm: Dfa, Nbk) 
wederk. vn. [mij (OS, WS: zuid. van de 
Londe, elders spar.)/mcj (WS: naard. van 
de Londe, elders spar.)/mo/mi} 1. mij: 
wederk. vn. van de le pets. enk. 1k waske 
mij (Nbk), Of zol 1k me verzind hebben? 
of zau ik me hebben vergist? (Nbk) 
Mi'j. - aficarting van maotscboppij('e) 
mi'japperaot (Nbk, Np) at; -en ['m...] 1. 
apparaat waarmee men maait (dat men aan 
cent tractor manteert) Et mijapperaot 
wodde bsuuktom de rogge to miyen (Np) 
mi'jbalke ['m...] - maaibalk 
mi'jdösker (Obk, va) Oak mi'jdusker 
(Obk), mi'jdusser (Bdie, Pe-Dbl) de; -s 
['m...] I. maaidarsmachine 
mi'jdusker z. mi'jdosker 
mi'jdusser z. mzddsker 
mi'jen Oak maaien (Sz, bet. 2: b) zw. 
WW.; overg., anaverg.; mijde, het mijd 
['mtji7, sams aak 'm'jd' (OS, WS zuidelijk 
van de Lende)/'mej... (WS naardelijk van 
de Londe, elders spar.: a.m. Ld en 
Pe-Dbl)J i. maaien (met een zeis, eon 
maaimachine ed.) We zullen de rogge d'r 
vanm argon of mien (Np), Die zion laand 
nn3ien wol began zaoterdagsaovens al to 
mijex,; a! was 't dan okmar eon zwattien 
d.i. am niet op maandag te haeven 
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mi'jcr - mi'jzwad 

beginnen, hetgeen volgens het volksgeloof 
ni. onheil met zich mae kon brengen (Ste), 
con begin macken mit mien (Bdie), Die 
hoeke kan we! mzd wodden (Ld), een 
stokkien mijen een stukje (aflmaaien a), 
We mjjen et biem d'r mar of (Diz), 
Vroeger gongen de arbeiders vaeke naor 
Frieslaand to mien ni. om in opdracht van 
boeren gras to maaien (met de zeis) (Ld), 
(zelfst.) Een loonwarke,-  dee etmijen on or 
bujjen vein-  hew-  Hij mide zo slicht as 
een neute (Np) 2. (onoverg.) maaiende, 
slingerende bewegingen maken met armen 
en/of benen (Bu, Dhau, Nbk, Nw, Ste, b) 
Wat mi)tMY mit de aarms (Nbk, Bu), Hi7 
miyt nogai wat in de ronte wit de wins 
(Dhau), Die miyt d'r ok raer langes loopt 
raar, met zwaaiende, slingerende bewegin-
gen, met name: door een bep. gebrek of 
door dronkenschap (Ste), zo oak Hi9 mit 
d'r raer over (Ste), ...d'r ok aorig over mit 
]open (Nw, Eu), ...de dick Janges (Nw) 3. 
(onoverg.; van paarden) de hoeven naar 
buiten bewegen bij bet lopen, maaivoeten 
(Bu, Nbk, Obk, Ste, Sz, Wol) Dat peerd 
mijt, ci gooit de vewpoten naor buten 
(Ste), Dat peerd mit d'r mar Janges, bij 
slat de benen aong butenuut (Sz), Etpeerd 
miyt mit iene pore (Ste) * Stiekels mien 
is stiekels zi'jen (Dia), Wie niet zit, zal ok 
niet mi5en wie niet zaait, zal ook niet 
oogsten (Ste), (gezegd van het maaien met 
de zeis:) Mijcn is niks as dri5en is bet 
voortdurend draaiende bewegingen maken 
met het Iicbaam (Dho, Obk, El), ook 
gevolgd door ...mar harken dat is warken 
(Ld), Mien is niet aanders as drokken on 
drien (Ow) 
mi'jer de; -s ['mtj (OS, WS zuidelijk van 
de Lende)/'mej... (WS noord. van de 
Londe, elders spar.)] 1. maaier Bepaolde 
mijers hebben de zende niet good staon, 
dat bin kuinmers personen die strookjes 
gras laten staan bij bet maaien (Sz), HiJ is 
een goeie miser, in iene dag dot bi biel 
war (Nbk), De mijer stiet in et mad (Ow), 
We moc'n mit de broodpoede naor de 
mijers (Dfo), zo ook Bij oons kregen de 
mijers een bod mit pannekoeken in con 
hod mit een rooie buusdoek d'r onyne-
benne (Ld) 
mi'jei-i'je (Nbk, Np, Ow, Ste) de [mtjo'rtj 
(Nbk, Ow, Ste)/mejo'rejQ (Np)  1. bet 

maaien van grasland (als arbeid am te 
oogsten), het voortdurend maaien Dc roe 
on voct wodden bruuict in de mijerie 
(Np), Et was een bide mierie; dat baj' 
N stokken laand die niet best mi5cn 
wollen, of kraggen die uutmijd wodden 
mossen (Ste) 2- de periode dat men maait 
(Ow) We zitten in de mijerie (Ow) 
ini'jcrig (Db) In.; -er, -st ['mtjonx] 1. 
maaivoetend, met maaiende bewegingen J.  
zien peerd had slim mierige bewegingen 
mit de vewpoten (Db) 
mi'jerskörf (Eu, Db, Ma, Obk) Oak 
ini'jerskorf (Bdie, Op, Pe-Dbl), mi'jers-
maande (Bdie) de; ...korven ['m ... ] 1. 
mand, korf met eten voor de maaiers op 
bet land Dc miyerskorf hadde twee 
klapdeksels (Pa- Dbl), In de mi3ierskorf 
kwamznen pannekoeken, brine bonen en 
potsiro (Bu) 
mi'jcrsmaande z. mierskorf 
mPjgrus (Edie) ['mtj ... ] - maaigras 
mI'jbeide de ['im] 1. heide die men maait 
(vooral gebruikt als veevoer) 
mi'jhcugte (Bdie, Pe-Dbl) de ['m..] i. 
zodanige lengte van bet gras of koren dat 
bet gemaaid kan worden Now, or bet now 
de mi)heugte (Edie, Pe-Dbl) 
mi'jige (Bdie, Pe-Dbl) de ['mtjoyo} 1. tijd 
van bet maaien De miige gaot veur de 
buffige uut(Pe-Dbl) 
mi'jkncuzer (Dfo) [m ...J - maaikneuzer 
mi'jlaand (Bdie) [m ... } - maailand 
mi'jmcsienc de; -n, -5; -gien ['m..J 1. 
maaimachine Wat de mijmesienc niet doen 
kon, dus staon lout, wodde Jaeter mit de 
zende daon (Np), hoer Fraans badde cen 
veertien daegen leden een nije mijmesiene 
kocbt (vo) 
mi'jmesienemes (Nbk, Np, Spa) at; -sen 
['m...] 1. lang, gekarteld mes van aen 
maaimachine (ni.: waarmee men gras 
maait) 
mi'jtied (Nbk, Sz) de ['m.] 1. de tijd van 
bet maaien 
mi'jveld (Ow) et ['m...] 1. maaiveld, 
maailand Et mijvcld mos mooi glad wezen 
as et mijd was, eers badden de arbeiders et 
niet goed daon (Ow) 
mi'jweer (spar.) et ['m...] 1. maaiweer 
mi'jzclf z. onder zels 
mi'jzeis z. onderzels 
mi'jzwad (Bdie) at [m ... J 1. strook gras 
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miauw - middagtopicn 

die men bezig is to maaien 
miauw Ook nijauw (Nbk), mann' (Nbk) 
tw. ['mijost&, ...j ... fmjoAt/m3M] 1. miauw 
(ter aanduiding van hot normale getuid van 
katten) 
mianwen Ookmjauw(k)en (Nbk),mauwen 
(verspr.) Imi'jOMD, ...MrpI'mjoM(k)...I 
'mom.. .J  1. miauwen Die katte stiet a/tied 
to may won (Ow), Do kitten miau won ow 
buys (El), Do katte lop ml)' vow-  dc bienon 
to inauwen (Diz), Do icatten mauwen wat 
of in meort (Spa), oak, bij vgl.: Eon 
stienoelegien miauwt (Bu) * As kitten 
maczen, niauwcn zo niet als mensen, met 
name Ideine kinderen, lets lekkers krijgen, 
zijn zo niet lastig (Op, flu), 
Mich. - afkorting van Miebeas 
(bijbelboek) 
middag do; middaegen; middaggien 
['nudax, oak wel 'inidox, veelat nudos in 
(s) middags] 1. hot dagdeet tussen do 
morgen en do avond, van 12.00 tot 18.00 
uur Et was on 'e middag dat we bi)' mekeer 
kwarnmcn (Ste, Obk), 't Was al middag 
doe hi)' uut 't mist kwam uit bed (Dho), 
Mit dat kerwei bin 1k eon be/c middag 
mooi mit west (Op), Vorleden woke bin we 
eon middag to .tietsen west (Ld), Aj' laat 
eten, is do middag nict zo lang is do tijd 
van do middag die nag to besteden is, niet 
erg Lang (Spa), middags 'a middags (Bu, 
Ld, Nbk, Obk, Wa!, v): Eon boel ooldere 
means/con gaon middags even liggen 
(Obk), Die warkt middags in do febriek 
(v), ook '5 middags (Bdie, Dho, El, Ld, 
Ma, Obk, Spa, Sz), Th7 komt te middag 
vanmiddag, doze middag (Np), '1 Is al 
aacbter in do middag, aj' niet opsebieten 
kom Ic nag to facto (Po-Dbt), (ter 
begroeting, oak gezegd bij vertrek:) 
Middag! goedemiddag 2. 12.00 uur, hot 
tijdstip waarop de morgen overgaat in do 
middag, ook mimer: middaguur, tussen 
12.00 on (ongeveer) 13.00 nut, veelal: hot 
moment waarop men z'n middagwerk 
aanvangt Jo moe'n vow- do middag weer 
thuus wozen (El), It Is tweff are, 2' is 
middag (Ma, Ow), Do meensken op et 
platte/sand eton a/tied op 'e middag am 
12.00 nut (Obk), 't Schut weer wool op 'c 
middag an het duurt at niet zo tang meer, 
dan is het 12.00 uur (Nt), Daor beginnen 
we niet meer an, 't is zoma.r middag on dan 

gaon we eten (Spa), ...'tiszomiddag(Db), 
Aacbtor do middag kom 1k nog even na het 
middaguur (Otto), Dat kuwwe nao do 
middag nog we] doen (Diz), Ow do 
middag bonne bet hi)' d'r west (Np), Onder 
de middag kom 1k even tussen do middag 
(Ma), Onder de middag moo'n do kiendor 
overblicvcn op schoele id. (Spa), zo oak 
tussen do middag ovorbllovon (Ld), As (..) 
wit middag niet (..) indien out 12.00 uur 
niet, met het middaguur niet (Sz), Ow 
middag bonne kan 't weer soms inionen 
war opbelderen zo rand 12.00 uur, zo rond 
hot middaguur (flu, Obk), Die schit niet 
vow- tweif are as hi)' an middag toe 
waachten Lan hij is erg zuinig (Ow), Jo 
kim ok niet langer ontbolen as tussen two/f 
are on do middag in het gehoel niet (flu) 3. 
middagmaal (El, Np, 01-NI, Op) Wezitten 
lack an do iniddag nuttigen hot middag- 
rnaal (Op), Jo komrnen aachter do widdag 
an, ie vienen de bond in de pot (El), 
Zuwwe eerst mar middag ho/en hot 
middageten nuttigen (Np), Wi)' bebben do 
middag op (01-NI) 
middagdicnst (Ld, Obk, Op) - middag-
dienst 
middagduttien (verspr.) ['m ... dAtin] - 
middagdutjo 
middageten I et [rn...] 1. dagelijkse 
(meestal warme) maaltijd die tussen do 
middag wordt genuttigd Good two/f are is 
et tied veur 2' middageten (Dho), 1k lusse 
graog middageten (El), 1k zal mien koffie 
opdrinken, dan gao ik mit mien middag- 
eten an de gang d.i. de warme maaltijd 
klaarmaken (Oh), Etmiddageten staot op le 
taofe/ (Sz), Hi7 [ni. de hannekemaaier) 
rnaekte zion middagoten klaor in et schaad 
van de boom (j) 
middageten II (Ma) onbep. w. [rn...) 1. 
hot middageten (bet. I) nuttigen We gaon 
naor buys, we moe'n nag middageten (Ma) 
middagfesien (Ofo) et; ...f'esies ['in...] 1. 
feostje op con middag gehouden 
middagklercn z. verstrupersk/oren 
middagklokke (Nw, Obk, Spa) do [rn...] 
1. klokgelui dat aangeeft dat hot 12.00 uur 
is Do middagklokke her al gaon (Nw) 
middagkuiertien (Ofo) et; ...kuierties 
['m...] 1. wandelingetje dat men's middags 
maakt, met name: na het middageten 
middaglopien (Sz) et; ..Jopies ['in...] 1. 
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middagmaol - niiddcl- 

kieine wandoling die men na hot 
middagoten maakt 
middagmaoi et; -en; -tion ['m...] 1. 
dagolijkse (meestal warme) maaitijd die 
tussen de middag wordt genuttigd We 
zitten krek an 't zniddagmaol (Bu) 
middagpauze - middagpauze 
middagpergraminc - middagprogramma 
middagploeg (spor.) [rn ... ] - middagploeg 
middagpot (Bdie, Dhau, Ma, Nbk, Np, 
Ow, Spa, Ste) de [rn ... ] i. middagmaal (in 
de vorm van de dagelijkse warme maaitijd) 
We gaon op 'e middagpot an naar huis orn 
het middageten to nuttigen (Ma, Ow), Do 
middagpot ston op 'o taofei (Nbk), 1k bin 
vandage do middagpot mislopen 'k hob 
vandaag hot middagmaal gomist (Spa) 
middagpraoticn (Dfo) et; ...praoties 
['mtdaxpro:atinJ 1. middagvisite 
middags z. onder middag 
middagschoft (verspr.) et - middagschaft: 
tijd waarin men hot iniddageten nuttigt of 
eon lunch; ook wel: poriodo van do middag 
middagslaopien ['mtdaxslo:pin] - middag-
siaapje Hi3i kan met zondor zion 
middags!aopien (Ma) 
middagshzting (vorspr.) - middagsluiting 
middagspinne (Dho) do [rn ... ] 1. spin die 
men's middags ziet, in * Eon spinn'in do 
morgen go/I kommor on zorgen/litar eon 
middagspinn' brongt zegening (Dho) 
middagtcinperctuur (Op) do [rn ... ] 1. 
buitentemperatuur 's middags 
middagtbce (vo) do ['m ... ] 1. hot theedrin-
ken 5 middags, theepauze Dc erodaegs 
ondor do middagthee, daor kwain de 
boorinne etpad dace (vo) 
middagure (Bu, Nbk, Op, bs: Obk) et; -n 
['rn ... ] - middaguur Om bevrucht to 
wodden maekt do keuninginne om et 
middagure henne eon bruidsvlocbt (bs: 
Obk), Daorbewwo dan domiddaguren nog 
vour d.i. do men van do (na)rniddag (Op, 
Nbk) 
zniddagvcurstelling (spor.) - middag-
voorstelling 
middagzunue (Bdio, Db, Oho, Diz, Np, 
01-Ni) - rniddagzon Mit et huien mosson 
wi] et ccii protte van de middagzunne 
hobbon (01-Ni) 
middel I et; -s; -tien ['mtdj] I. huip-
middel, gereedschap c.d. waarmoe men jets 
goreed kan krijgen, do wijze waarop men 

jots voor oikaar kan krijgon, jots kan 
bereiken (inzake abortus bij hot vee:) D'r 
was mar ion middel: oprumen your do 
dood, al kon eon jaor of wat uutzieken 
Iaoten ok (Ow), Mit gion middel kzy' de 
eoipeis in do grond kriegon op goon onkeio 
manior, met goon mogoiijkhoid (Ow), Mit 
gion middel krieg ik die auto weer an et 
Jopon (b, Dhau), dew- middel van (spor.): 
Eon ofzotter is iene die dear middel van 
eon ander wel an zion trekken komt (Sz), 
(ook in bet. 2:) Et is mit gion middel to 
verhelpen (Nw), ...le  bestrioken (Nw), ...to 
bestrieden (Ld, Obk, Diz) 2. genoesmiddel 
Ze hebben him dat middel vourscbreven 
(Np), Vow- die ziekto is nog gien middel 
uutvunnen (Op), vordovonde niiddels, Et 
middel was argor as do kwaol lott. inzako 
geneosmiddelen, echter ook van toopassing 
in bet. 1: do wijzo waarop men hot voor 
elkaar proboordo to krijgon gal eon 
boroordor rosultaat dan hotgoon men 
trachtto to vorhelpon of to regolon (Nbk, 
Np, Bu) 
middel II Ook midden (bet. 1: Nbk, Np, 
Ste) do; -5; -tion ['rntdJ/'mtdii] 1. middel, 
taiillo van hot lichaam Wat bin ie toch 
duane, io hebben hielondal gien middo! 
(Db), Eon touw om do middon gingon zo  
home to scha otseriedon (Ow, Ste), Jo 
moe'n me even om de middon meten (Np), 
En doe J. nog tegenspattelde, pakto hi 
him om de middel en dreug J. et kantoor 
nut (vo), Eon blauwwoilen schulk is con 
sebulk bij do middel of (Nt), Now bin 't 
meorstal Jochtejurkies, on do middel Iiokt 
con stokis golijk eon stok (b), Histon tot 
do middel toe in 't waoter (Ma), Hij is 
smai om de middel (Dho), 1k heb eon 
dunne midden on eon dilcko bock (Np), Aj' 
do taillemaot hebben willon, moej' do 
middel even moten (Np, Nw, Ld), Ze is zo 
slank as wat, dam-  zit gien middel an 
(Dfo), ...je konnon gien middel zion (Wol), 
Wat bet dat maegien con dim middeltion, 
in kim 't baost mit do hanen omspannon 
(Obk), ...die kan we] dour eon iaanipeglas 
(Obk), 'k Had vroeger do middel met zo 
difle as now (El), eon rioni om do middel 
(Nbk, Sto), ...om do midden (Nbk, Np, Ste) 
middel Ill z. midden I, II 
middel- - middel-: oerste lid in samen-
stollingen ais middelvinger, middelmaot 
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midde!baand (Db, Nbk, Obk, Ow) do; 
...banen; ...baantien ['mul} ... ] 1. band om 
het middel gedragen ter bevestigung van 
eon werkschort, om eon jurk c.d., ter 
versteviging of om kleine kinderen vast to 
zetten, vgl. An die wollon sebdiken zatten 
gatbancn, wat leger as do middolbanon 
(Nbk), Aj' or in do rogge hobben, kuf' wel 
eon wollen middolbaand om de middel 
bebben (Ow), Do kiender zatten dan in do 
kakstocl mit con leren middo!baand, op 'c 
roggo mit lccrties on eon gaaspe die 
roomer maclet wodde as do kiender groter 
wodden; in ot rode aachtersehut van do 
kakstoel zatten mooio rooie keuperen 
Jenoppen waor as do middelbaand mit leroy 
voters an vaastekneupt woddo. Eers laggen 
do kiender d'r 20 vat! (Ow) 
middeibaur (Nbk, 1) Ook iniddeTher (vo) 
['mtd1bo:or/'rndtbfl - middelbaar, in verb: 
van middolbaoro lee/lied (Nbk), de mid-
de]baore Jaandbouwschoe]e (vo, Nbk), 
middelbaor onderwies (Nbk), ccv rn/dde!-
baore aktc (1) 
iniddelbcr z. middolbaor 
middeldeur z. middendeur 	- 
iniddeldeure (OS, Bdie, Np, Nt, 01-NI, 
Op, Pe-Dbl, Sz, vo, b) Ook middendeure 
(verspr.) do; -n ['mtdj ... ..mtdi ... ] 1. 
middeldeur, vooral: dour die hot voor- on 
achterhuis verbindt (in eon boerderij) Do 
middeldeuro is op ci aende van do gang 
(Obk), 't Dlift asebter do middoldew-e do 
ziekte, het overlijden betreft gelukkig niet 
èén der mensen - die ni. in hot voorhuis 
wonen - maar her vee (Db, Pe-Obi, Nbk), 
vandaar oak Zolange as It mar aachtcr de 
middeldcure hI/fl! (Np, Nw, Nbk), Et is 
tomeonsen nog aacbter do middoldeure do 
ziekte, het overlijden betreft bet vet, maar 
do mensen gelukkig zeif niet (vo), zo ook 
Ft ligt achier do middendeurc (Bdie), vow-  
do middeldouro in hot voorste gedeelte, dus 
bet woongedeelte, in tegenstelling met het 
bedrijfsgedeelte van do boerderij (Nbk, b), 
vgl. Dan hc'k ci nag alffcnig mar over do 
dingezi vow do middeldeuro [d.i. in hot 
woongedeelte, waar iii. de vrouwen 
werken], want ok do manluden hebben ci 
bid wat lichter kregen ni. achier, op smi 
(b) 
middeldoek (Bdie, Nbk, 01-NI, Pe-Dbl) 
do; -en; -ion {'nt..) 1. doek die men bij 

Iichamelijk work am hot middel deed voor 
do stevigheid (van flanel of wol (01-NI)) 
2. dock om bet middel van een baby (Nbk) 
3. brede ceintuur die men om jas of jurk 
knoopte (cm hot middel) (Bdie, Pt- DbI) 
middelgang (Db, Dfo, Dhau) Ook milgang 
(Db, vo), gangpad (Ld), middengang 
(Ofo) do; -en; ...gankien (bet. 2: Dfo) 
['mtdj ... /'rntl ... /../'mid; ... ] 1. gang, pad 
acbter de koeien langs (Db, Dhau, Ld, vo) 
En dan con br/edo middclgang daor we mft 
do trekker op riedcn kunnon (vo), Do 
koonen mit do koppen boven eon voergang 
vow- do hujvaldcon Janges an aachter ccii 
gröppe mit ccv milgang (vo) 2. gang 
tussen bet woongedeelte en de hooivakken 
(Dfo) 
middelgebargte (I) - middelgebergte 
middelgewieze (Np) bw. ['mtdlgawi:zoj 1. 
gemiddeld genomen, normaal gesproken 
Middolgewiczc mossen we now con bone 
bujje bebben (Np) 
middeigroot (Nbk) [nudjgro:at; aks. 
wisselt] - middeigroot 
middelgruun (Bu, Obk) bn. [mtdj ... ; aks. 
wisselt] 1. van eon kleur die bet midden 
houdt tussen donker- on ticbtgroen 
middclhoge (Obk) bn. [aks. wisselt) 1. van 
gemiddelde hoogte, niet zo hoog en niet zo 
laag middelhoge dopaten (Obk) 
middelicuwen (Nbk, Np, I) Ook middel-
iewen (Nbk) ['mtdliMrp, ...Mfl/  ... i:brnl - 
niiddeleeuwen (lett.) do vroegc rn/dde!-
icuwen (I), do facto middeliouwen (I) 
middelicuws (Nbk, Np, 1) ['rntd1isJ - 
tuiddeleeuws rn/dde/thaws latien middel-
ecuws latijn (1), Dat is toe/i midde!ieuws 
erg onbeschaafd, niet passend in doze tijd 
(Nbk, 1), middoheuwse idenon (I) 
iniddeliewen z. middclieuwcn 
middelin z. middenin 
middellaans (verspr.) ['mtdjã:s} - Middel-
lands, in Middc/laansc Zee Middel-
laanse-Zoegobied (I) 
middellang (spor.) ['m...}, in middellango 
ofstaansralcct (spot.), op ('e) rn/dde/lange 
termion (I) 
middeflaoge z. middenlsoge 
middefliju [mdjn - middellijn 
middelmaot (Ma, Nbk, Obk, bi) de 
['mtdjmo:at] 1. iets dat van gemiddelde 
kwaliteit of grootte is (oak van personen) 
2. óén of meet personen of zaken die niet 
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bep. als zeer good to book staan (bI) 
middelmaotig bn., bw.; -er, -at [mid] 
'mo:otox] 1. gemiddeld, hot midden hou-
dend (qua prestaties, kwaliteit, op- 
brengst) (Ma, Nbk, Np, Op, Pe-Dbl) Die 
man was middelmaotig groot(Pe-Dbl), .1 
is glen hoogvliogor, mar eon go won a, 
middo1maotie boiling (Ma, Op), Hi] was 
eon gowoon, middohnaotig kereltien (Np), 
Do eeipols leveren middelmaotig (Np) 2. 
middelmatig, niet hop. uitstekend in 
prestaties, qua opbrengst e.d. Zion loron is 
middelmaotig (Dho), eon middelmaotig 
gewas (Bdie, El, Ld, Ow) 
middelmaotighied (Nbk, v) Voor -heid z. 
-hied - middelmatigheid, hot niet uitne-
mend zijn Wa! vego wol uut do griozo 
middolmaotighied weg (v) 
middelinure (Bdie, Dfo, Dhau, El, Ld, Np, 
Obk, Op, Ow) Ook nziddenmure (Bdie, 
Bu, Dho, El, Mun, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbl, 
Ste, Sz, Wol) {'mtdj ... ..mtd4 ... J - middol-
muur, tussonmuur 
niiddelpad z. middonpad 
middelpaci z. middonpaol 
middeipunt - middelpunt (als rneotkundig 
bogrip; hot midden of hot centrale punt van 
lets; ook: de belangstellingskorn waarnaar 
en met name do persoon naar Wie iedors 
aandacht, belangstolling, grote waardoring 
uitgaat) et middelpunt van do bosebaving 
(1). Hij ston in 't middolpunt van do 
belangstelling (Nbk), Zion bruur in It 

middelpunt mit con elgen wios goziehte on 
praoties van komso (b) 
middelscholk (El, Nbk) do; -en; -ion 
['midj ... ] 1. schort zonder bovenstuk die 
niet alleon voor de schoot langs gaat maar 
waarvan do stof ook naar achteren 
doorloopt, i.t.t. eon halve schdlk, die goon 
zijkanton heoft; met eon band om hot 
middel vastgebonden 
middelsehot z. middonscbot 
middelsoorte (Obk) - middelsoort 
middeist Ook middenst (Bu, Diz, Np, Nw, 
Sz, Wol) bn.; attr. ['mtdstI'mtdist] 1. 
middolst In ieno van do middolsto bakken 
Jag, in dookon wikkeld, eon Hein kiond (j), 
Et middolste hujvak is ot grootsto (Ste), 
(zolfst.) Do middolsto van congo kiondor is 
eon maegien (Obk, Ste, Wol), zo ook 1k 
was thuus do middelsto van do koppol 
(Obk), Do middolsto was do kboinste (Ma), 

Hi] ]opt in do middonste riogel (Diz), do 
middolsto vinger middelvinger (Ow), do 
middelsto zwaann middenzwerm (Dho) 
middelvinger (Dho, Nbk, Ow) - middel-
vinger 
middelvore (Nbk, Np, Obk, Ow, vo) Ook 
inidifenvore (Ld, Nw, Op, Ow, Ste) do; -n; 
...voortien ['mtd1fo:na/'mtdi ... J 1. middel-
voor do middonvoro in ot bouwlaand(Ste), 
As d'rgion middolvoro in was, dan baj' do 
gaasten in do midden (Np), Dour van boido 
kaanton to bouwon, koj' in de midden 
torechto en dan kriog io eon dubbolbriodo 
yore (Np), vandaar: Do njiddolvoro mooj' 
uutbouwon di. van twee voren één maken 
(Np), Do peordon d'r your, eorst do mid-
delvore dich tebouwon on dan mar 
bonne- weer--  donne (vo) 
iniddelvroeg (Obk) bn. [mtdt  ... ; aks. 
wisselt] 1. niet erg vroeg maar ook niet 
Mat, vooral in verb. als middelvroego 
eorappels (Obk) 
middeiweg z. middonwog 
midden I Ook middel (Dmi, Nbk, Ste) do, 
ook wol et (Dfo, Dhau, Nt, Pe-Dbl, Ste); 
-s [mtdW'mi.dlJ  1. plek op do helft tussen 
uitersten, midden, centrum van lets Snio de 
boRe mar in do middon dew-  middondoor 
(Ma), do kooke dour do midden snieden id. 
(El), percies in do midden dour (Nw), Die 
balko was dwas dour do midden gehoel 
doormidden (Spa), eon laekon in do middel 
deurscbouron (Ste), Disse dikke eerpel 
meuf' web ball dour do midden doen (Dfo), 
In ot middon van at laand ston eon boom 
(Dhau), naor do midden pboogen d.i. van 
do buitenkant van do akkor naar hot 
midden (Ste), 1k lees nag oven an 't 

midden van do bladziode too (Nbk), eon 
gang in do middel van do scboole (Nbk), 
In do middel staot con groep (..) (Ste), do 
boerewaogon mit eon zittersplaanko op 'e 
middel van do waogen (Ste), eon botien op 
'a midden anbobon naar hot midden richten, 
koorsen (Nbk), ook: eon middenkoors 
volgen in beleid, aktiviteiten (Nbk), Die 
[porsoon] wil do midden en do boide 
aonden wol hobbon allos (Ma, Pe-Dbl, 
Ste), zo ook in Leven on laoten ]even wil 
zeggen daj' niet perberon do midden en do 
beido endon to kriogon, wat weer botokont 
daf' eon aandor ok wat gunnen mooten 
(01-NI) 2. tijdstip op do helft van oen hop. 
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tijdsverloop in et midden van do vokaansie 
(Nbk) 3. kern van eon boomstam, met 
name van eon elk (Ste) Et middel is hiel 
had di. hier; inzake do stam van eon cik 
(5th), Dat middel van icken is we] so stark 
(Ste) 4. in ci in et midden laciten or niet 
over (willen) oordelen, or niet over 
(willen) spreken (Bu, Nbk, NO:  Do waar- 
bled lao 'we in 't midden (Bu), Dat zawwc 
mar in or midden laotcn (Nbk), to oak Do 
lone zegt ot so on do etc weer sanders, de 
waorhiod sal we] in do midden liggon hot 
middon houden tussen (Nbk), do karko in 
'1 midden Jaoten c.d.: z. order karke 5. z. 
middel If on z. midden It * (schertsond van 
iemand die tussen anderen gaat of moot 
gaan zitten:) Dc deagdin do midden (Nbk, 
Ow), soms schertsend gevolgd door ...en 
do rominel an do kas.nte (14, Np) 
midden II Oak middel (App, Dmi, Nbk, 
Ow, 5th) bw. ['nitdçl'nndj] 1. in of nabij 
hot midden, contraal Midden in Spanje is 
ten grate stad (ha), midden in oons ddq 
(Obk), midden tussen degrafstiondor(ba), 
Die reed lopt midden over et hand (Nbk, 
Np), Die stienen zitton middel op 'c reed 
(App), It Kiend sat midden in 't lange grus 
middonin, to midden van (Obk), Do 
rtczenbrij wodde in eon grate koome 
schopt on die kwam middel no do (safel to 
staon; do vrouw strujde so now on dan 
riekolik sakor en ieder at vat die se/dc 
koeme ni. bij her foolon, wanneer hot 
dorsen van boekweit afgelopen was (k: 
Ste), Do zittelplaanko kwam middel, divas 
over do boercwaegen, daor konnen dan con 
stat of dric meonsten op zitten (Ste), Daor 
kwam de plaaake middel overbenne (Ste), 
middel op 'c dissel (Ow), Ft !igt middel in 
do kaaste (Ste), middel wider do taofel 
(Ste), wat middel aach tot eon beetje in hot 
midden en tegelijk aan do aehterkant (Ste, 
Midden in do sin hal hij rimpen op mit 
zingen (b), middon in de winter (Nw), 't 
Was eon soofl feostdag middel in do 
zoemer vow beiligen (Ste), midden in de 
naacht (Nw), ...in et jaor (Np), (..) on dan 
middel overdag midden op do dag, oak: op 
klaarlichte dag (Nbk) 
Midden-Afrika (mtdt'a:frika3 - Middon-
Afrika 
Midden-Amerika z. Middon-Anierike 
Midden-Amerike (Nbk) Oak Midden- 

Anterika (Op) - Midden- Arnorika 
Midden-Europa [mtd1&:(g)ro:pa] - Mid-
den- Europa 
Midden-Oostcn (spor.) - Middon-Oosten 
Middenafrikaans [nndi)afri'k:s] - Mid-
denafrikaans 
Middenamerikaans (1) [...'k...] - Middon-
arnerikaans 
middenbaann (spot) - middonberm 
middenbaarinheveiliging (I) - rnidden-
bermbeveiliging 
iniddenbaene (spar.) - niiddenbaan 
middeubalke (By, Db, Nw) do; -n ['m...} 
1. lasso, horizontale balk in hot midden 
van do grate schuurdeuren (aan do achter-
zijde, tot stoun en ter bevestiging), z. oak 
middenpao/, middenboom 
middenboom (Db, Sz) do; ...bomen; -pien 
['nuchjbo:m] 1. uitneembare balk waartegen 
do beide bansdouren van de schuur sloton 
(soms vertikaal, soms horizontaal go-
plaatst; oak gozegd tegen hotzelfde type 
balk in de kleine buitendeuren van do 
schuur) Do iniddenbooni is dr al vat, jim 
kun so mit ci voer huj op 'o dole nec/en 
(Db) 
middenbuurt (Nbk) do ['mtdv] 1. 
rniddelste eenheid voor burenplicht in het 
dorp 
niiddencirkel - middencirkel 
middeudek (spor.) - middondek (van eon 
schip) 
rniddendeur Oak middeldeur (Ste) bw. 
[nndn'dA:arI ... ] 1. iniddendoor Do 
spoorstok is iniddendear in hot midden 
gebroken, kapot (Ow), Ft brat me so 
middendour (Ste), Snio do balk mar 
middendow' (El), We doen do appel 
middendour (Ma), MY schourdo ot brie/len 
middendear (Op) (bij loven on bioden:) 
Now, mar middendear laten we hot 
versehil niaar delen (Ste) 
middendeure z. middeldeare 
Middeneuropees (1) [mtdç&:()ro:'pt:s] - 
Middeneuropees Middencuropeso lanon (I) 
middengang z. middelgang 
middengewieht (1) - middengewicht 
middengoif - rniddengolf Kuj'dc midden-
golf nict kricgen? d.i. niet ontvangen 
(Nbk) 
middengolfontvanger (1) - middengoif-
ontvanger 
middengolfontvangst (1) - middengoif-. 
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ontvangst 
middengolfzendcr (1) - middengolfzender 
iniddengroep (spor.) - middengroep 
middenin Ook middelin (Ste) [mid4'uil 
mdj'tn] - middenin Middenin lag con 
grotc, diepo kolk en do riotstcngols die 
daor in stonncn koj' nict bereklt-en (J), Do 
ho omstamm en Iaggcn d'r nag middolin 
(Ste) 
middenkader (1) ['mtdika:dç] - midden-
kader 
niiddenkalf (Dho, El, Spa, Sz) et; 
...kalven; -ien ['m...] 1. dwarsregel in een 
kozijn Et middonkalf is doun-ot (Spa), Et 
middonkalf wodt op et ogonblik vaeko uut 
do raomen ha old (El) 
middeukiasse - middenklasse personen 
uut do b ogoro middonlclasso (I), eon auto 
out do middenklasse (Nbk) 
middenklasser (spor.) ['midvklasr] - 
middenklasser 
middenlage z. middonlaogo 
middenlauge (Bu, Ld, Mun, Np, 01-NI, 
Op, Ow, Pe-Dbl) Oak ,niddenlage (Spa), 
middellaoge (Obk) do; -n; ..Iaogien 
['mtdilo:go/ ... Ia:yo/'mtdj ... j i. middenste 
laag van een vracht hooi (Op. Spa), d.i. de 
laag die wordt aangebracht in hot midden 
van een vracht hooi, waarvan nl. eerst do 
zijkanten warden opgebouwd i.v.m. de 
stevigheid (Pe-Dbl): (..) your 't 
vaastezotten an beide kaan ten nag eon 
laogo bui on tot slot de middcnlaogo, on zo 
veerdor tot et voer hui bogo gen cog is am 
do wiezoboom d'r over to doen (Pe-DbI), 
ook van een vracht rogge: dan hetz. als 
dwaslaogo (Bu), van een korenmijt (Ld, 
Ow): Van do zaodbulto mos do middon-
laogo oThangen (Ld) 2. sociale klasse 
tussen de hoogste en de Iaagste klassen 
(Mun, 01-NI) domiddonlaogo van et volt 
(01-NI) 
middenlijn - middenlijn 
middenlinie (spor.) - middenlinie 
middenmaot (Nbk) de [m ... ] 1. tussen-
inaat, van een niet zo grote en niet zo 
kleine maat Die cerpels is wat middon,naot 
(Nbk) 
iniddenmure z. middolm ui-c 
iniddenpad (Nbk, v, b) Ook iniddelpad 
(Nbk) - middenpad De niie roizigers 
stroffoldon dew ot middenpad, trek al 
barren zo de laosto niet meer bebben 

macton (b), We leupon dew- de bos vaokc 
over et middelpad (Nbk) 
middenpaol (Bdie, Db, Dho, Diz, Wol) 
Ook middelpaol (Db, Op, Ste) de; -en 
['m..} 1. paal in het midden van twee 
schuurdeuren, ook wel stielo geheten: 
uitneembare balk waartegen de grote 
deuren van de schuur sloten (soms verti-
kaal, soms horizontaal geplaatst) Hoj' do 
middonpaol we] vow do doure daon? (Diz) 
middenpesisie (1) - middenpositie 
middenrif (Nbk, Ste) ['midirif] - midden-
rif D'r zit Zion middenrif in hij ect altij d 
heel veel (Nbk) 
iniddenrogge (Nw) - middenrug 
middenschip (verspr.) - middensehip 
middensehoele (spor.) - middenschool 
middenschot (verspr) Ook nziddelschot 
(Np, Obk), middenschut (Dho, Ma, Obk, 
Ow, Spa) et; -ten; -tien ['mdiskot 
/'mtdl ... /mtdvsk&t] 1. schot, veelal houten 
afscheiding tussen twee ruimten, bijv. 
tussen twee bedsteden 2. middenrif (Ste), 
in Elliott we] ofbi5 gion niiddenscbot hot 
hij weet van geen ophouden met het eten 
(Ste) 
middensehut z. middonscbot 
middenspeuler (spor.) [rn...] - midden-
speler 
middenst z. middelst 
m!ddenstaand (verspr.) Ook middenstand 
(verspr.) ['mtdi2stâ:nt/ ... stant] - midden-
stand (bep. maatschappelijke groep van 
winiceliers, ondernemers, zakenlieden) Wat 
is d'r al eon aarmoedo ondor do mid-
denstaand, now d'r gion gold ondor do 
moenskon zit (vo) 
middenstaander (verspr.) Ook ,nidden-
stander (verspr.) ['mtdistâ:ndç/ ... standç] - 
middenstander 
middenstaansdiploma (spor.) Ook mid-
denstandsdipioma (spor.) ['ml.dl?sta:zd..J 

- middenstandsdiploma 
middenstaansopleiding (I) Oak ,nidden-
standsopleiding ['mtdistã:s ... J - midden-
standsopleiding 
middenstand z. middcnstaand 
middenstandsdiploma z. middonstaans-
djploma 
middenstandsopleiding z. middonstaans-
opleiding 
middenstientied (I) ['m...] - midden-
steentij d 
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middenstip - mieden 

middenstip [rn ... ] - middenstip 
middenstok Oak middenstuk (WH) 
['mtdi7stok/ ... st&k] - middenstuk et mid-
denstok van laand (Nw), ...van ccii kb-
dingstok (Nw) 
middenstuk z. middenstok 
middenvak (Nbk, Np) ['rnidi7fak] - mid-
denvak 
middenvakspel (spot.) ['mdqfakspci] - 
middenvakspei (bij korfbai) 
middenveld ['midnfelt] - middenveld 
(Iett.), oak: de spelers op hat middenveld 
middenvelder (spar.) ['midifcldç] - mid-
denvelder, middenveidspeler 
middenveldspeuler (spar.) - middenveid-
speler 
middenveur z. midveur 
middenvore z. middelvore 
middenweg Oak middeiweg (Nw) de; -en; 
-gien [rn ... ] 1. wag tussen twee andere 2. 
middenweg (fig.), tussenweg, kampromis 
Lao'we de middenweg mar nomon (Bu), Jo 
moe'n do middelweg mar nemen, do boal 
moot mar wat scbikt wooden (Nw), Et is 
a/tied et verstaandijsto daf' do middenweg 
bewandelen (Ste) 
middenwoning (spar.) - middenwaning 
middenzwaarm (Bu) - middenzwerm 
middernaacht Oak middernacht (WH, 
elders spar.) bw. [midr'na:xt/ ... naxt] 1. 
midden in de nacht Et was middornaacht 
(Bu), Om middomaacbt wol 't we] es 
spoekon za rand middernacht (Obk, Ld), 
Do ooldo man is porcios cm middernaacht 
sturvon precies taen hat middernacht was 
(Op) 
middernacht z. middernaacbt 
middertied z. mittortiod 
midget-golf ['mttsjatx3i(a)f] - midget- golf 
Midi [mi'di] - Midi 
midlife-crisis (spar.) de; -son [rn...] - 
midlife- crisis 
mids (Np, vo, v) bw. [mits] 1. midden in 
een bep. tijdsbestek We bin al mids 
feborwaori (Np), Et is mids december (v), 
Mar mids fit/i begon et to drougen dat et 
zowat doe (vo) 
midveur (Bdie, Db, El, Np, Nt, Nw, Op, 
Ste) Oak middenveur (Bu, Spa) [mtt'fA:or 
/midq'f...] 1. middenvaar, midvaar N. was 
midveur mit vootballon (Db), (ais bw.:) 
Die speult midveur (Nw, Ste) 
midwinter (Bdie, Np, 01-NI, Pe-Dbl) 

[mit'wtnt1] - midwinter Et is midwinter 
(Np), In midwinter blaozon ze in Twonte 
do midwintorhoonn (01-NI) 
midwinterhlaozen z. midwintorboonn-
b/a ozen 
midwinterfccst (Op) - midwinterfeest 
Kasttiodis oigelik eon midwinterfeest (Op) 
midwinterhoorn (Dfa, Np, 01-NI) - rnid-
winterhaarn Zo blaozen op 'e midwin-
torboorn (Np), ...de midwuntorboonn 
(01-NI) 
midwinterlioornblaozen (Dhau) Oak mid-
winterblaozen (Dha) anbep. w. [...w...] - 
midwinterblazen 
midwinternaacht (Pe-Dbl) [...'w...] - 
midwinternacht 
midwinterpacht (Bdie, Sz) de [...'w ...J i. 
pacht to valdaen in hat midden van de 
winter Volgens oons was midwintoipacbt 
op 2 feberwari dan mos d'r buro betaald 
wodden (Sz) 
midwinterpracht (01-Ni) de ['...w ... praxt] 
1. de pracht, schaanheid van midwinter 
Dour do sni stonnen do bossen in 
midwintoipracbt (01-Ni) 
midwintertied (spar.) - rnidwintertijd 
midwinterwaark z. midwuntorwark 
midwinterwark (Obk) Oak midwinter-
waark (Obk) at [...w ... ] i. hat werk, de 
aktiviteiten midden in de winter Midwin-
tenwaark is kaortspeulen on gaanzobrio von 
d.i. ganzebard spelen (Obk) 
midzoemer (Dha, Np, Op) - midzarner 
We hobben now midzoemer (Dha), Et is 
midzoemer (Np), Op 21 juni is et 
midzoemer (Op) 
midzoemernaacht (Obk) - midzamernacht 
Do midzoomernaacbton bin met zo lang, 
want dam is et lange locbt (Obk) 
mie z. miyJ, II, mi 
Mie I (ba: Nw) de [mi] 1. vrauwennaam, 
in Morgen as Mio komt, mit do flappe Jos 
gezegd am aan to geven dat van uitstel 
vaak afsteI kornt (ba: Nw) 
mieden zw./st. ww.; averg.; meed/miedde, 
het meden/mieded ['mid;, 'mi:d; (Nw)] 1. 
nit de wag gaan, trachten to antwijken Jo 
kuzi zien datzo him miedet (Nbk), Die kuj' 
mar beter mieden j e kunt hem maar beter 
uit de wag gaan, niet met hem arngaan 
(Nbk, Np), Hoe lange ho'k niot dat iono 
butts (..) modon ben ik er niet iangs 
gegaan, ben ik er niet op,  bezaek gegaan 
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miegbak - mieghokke 

(v), N.M. weed de buurt on de buurt weed 
NM (v) 2. (wederk.) zich ontzien, zich 
sparen: bijv. inzake het teveel eten, het te 
hard werken (Edie, Nbk, Pe-Dbl) Iemoe'n 
je war rn/eden (Nbk) 
mieghak (Obk, Spa) de; -ken; -kien 
['mi:ybak] 1. hoek op het erf (of plaats 
tegen een hok c.d.) waar men vaak 
urineerde 
miegdoek (Np) de; -en; -ien ['mi:yduk] 1. 
luier 
miege (OS, Nbk, Np, Nt, bo: Nw, Np, Op) 
de ['mi:ga] 1. (inzake dieren, ruw in geval 
van personen) urine N. had or an de 
bisoze, en die miege die stank! (Np), Die 
koenen Jaggen in hear elken  miege (Obk), 
Daenk d'r 0mm; stap niet in de miege 
(Nt), Die schulk is zo vael as miege (Np) 
2. slechte koffie (Op) 
miegel (Nw) de; -s; -tien ['mix!] 1. 
bijdehante, flinke jongen een miegel van 
een jonge (Nw) 
miegelbuigien (Diz) et; ...buigies [mixi 
bijxin] 1. buitje motregen 
miegelen z. miggelen 
miegen at. ww.; overg., onoverg.; het 
megen ['mi:g] 1. (veeial ruw in vgl. met 
pissen, vooral indien op mensen van 
toepassing) urineren Hi7  mos neudig 
miegen (Ma), 1k was bonne to miegen 
(Np), op bedde miegen bedwateren (Nbk), 
(schertsend:) 1k moet even een portion 
miegen, hour 1k moet urineren (Op), (van 
een huisdier:) Hij migt mij overa! tegen 
(b 1), Peerden die willig binnen, miegen bi5 
kleine bet/es (01-Ni), Eon gem/en peerd 
migtje sons over de kiompen (Ow), Die 
koe her ailes d'r onder megen (Dhau), Hij 
migt in de brook van 't lachen hij moet 
geweldig lachen (Np), (als dreigement:) 1k 
zaije in de ogen miegen (Db), zo ook Zak 
je in de nekke miegen? (Np) en Za'kje in 
de buse miegen? (Np),  vandaar Laotjeniet 
in de bust miegen laat je niet op je kop 
zitten, intimideren (Dho), Wat een aekelike 
rotvent, zien heft had him indertied in de 
bode miegen rnoeten (Np) 2. gutsend 
vallen, stromen, vooral: (hard) regenen Ft 
migt d'r zomar benne het regent zomaar 
ineens (Bu), Ft regent dat or migt (Ld), Et 
miegt uut de lc/it (Wol), Et waeter migt 
van et dak (Ld), We trappen op 'e stoppels 
en et vocht dat d'r in zit migt me bij de 

bbote bienen langes (v), Ft rniegt van de 
regen het regent zeer hard (Spa) 3. zeuren, 
etteren (Nbk, Wol) Lig niet zo to miegen! 
zeur toch niet zo (Wol) * 1k zal d'r niet 
omme biegcnñvIar ik moot neudig miegen 
(Ld), Mieg-op-bedde vat on schiet-op-
bedde weer van de regen in de drup 
(Nbk), (schertsend:) It Is wel eta toer on 
ten naekende meid in de buse to miegen 
(Sz) 
mieger z. miegerd 
miegerd Ook mieger (Dfo, Dho) de; -5; 
miegertien [mi:gç(t)] 1. vrekkig iemand, 
iemand die zeer zuinig is, gierigaard War 
ten miegerd! (Nbk), Bij die thkke miegerd 
hoej' niet an de deure to kornrnen mit ten 
ko!bektebusse (Db), Ft is we! zoe'n 
miegerd! (El), ten zunze miegerd (Dfo, 
Db), ten ecbtc. miegerd (Ow), een grote 
miegerd(Bu, Dho, 01-NI, Ow), Ft is zoe'n 
rnicgerd, biy wib zien eigen strom' web 
vreten (Np)  2. iemand die zeurt (Bu, Nw) 
3. kleine persoon (Db) Ze gruuit niet zo 
hadde, et bElt een miegertien (Db) 
miegeri'jgien (Bdie, Db, 01-NI) et; ...gies 
[mi:gortjxin (Edie, Db), ...cjxin (01-NI)] 
I. klein buitje 't Was zoe'n miegeri5gien 
(01-NI) 
miegerig (verspr.) bn.; -er; -at ['mi:gpx] 
1. naar urine ruikend (Nbk, Wol) Die 
oobde kereb stinkt miegerig (Wol) 2. 
druilerig, met af en toe regen (Mun., Obk) 
Et is wat miegerig (Mun), Een miegerig 
bujgien kan nao zoe'n dreugte niet veube 
heipen, want dat komt niet an de wotte! 
(Obk) 3. met vale kleur (Dho) my kik we! 
zo miegerig toe (Dho), Hij had een 
miegerig jassien an (Dho) 4. overdreven 
zuinig, gierig, vrekkig (verspr.) Doe niet 
zo miegerig, je! (Wol), Ze bebben aided 
miegerig !eefd, en now moe'n ze een protte 
geld nao!aoten bebben (Op), Ze bin to 
miegerig ow een mao!tien app ebs weg to 
geven (Db), Hi7 is zo miegerig, hij schit 
niet veur twe!? ure (Dho, Obk) 
mieghemel z. mieghummel 
mieghemmel z. miegbummel 
mieghemmelei z. miegbumrne!ei 
mieghemnielnust z. miegbwnmelnust 
mieghimmel z. mieghuinmel 
mieghimmelnust z. miegbummelnust 
niieghokke (Db, Dho) et; -n; ...hokkien 
['mi:xh3k] 1. urinoir (in de vorm van een 
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mieghommel - miemering 

klein gebouwtje) 
mieghommel z. micgbwnznel 
mieghommelei z. micgbwnmclei 
mieghommelnust z. znieghummelnust 
mieghummel (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Sz, 
p) Ook miegizemmel (Bdie, Db, Dfo, Nbk, 
Np, Obk), mieghemel (Obk), mieghommel 
(Bdie, Np, Nt, Spa), mieghimmel (Diz, El, 
Nbk, Spa, Wol), pishemel (Dho, Dmi, 
Nbk, Np, Op, Ste, Wol),pishensmel (Bdie, 
Dho, Diz, Nbk, Np, Obk), pishimmel (Bu, 
Diz, Wol), miggel (Ste), iniere (Nw, Spa; 
Nbk, Ste: in verb.) ['mixlt&mV  ... hcml 
/'mixhi:mV ... homi/ ... himj/'ptshi:mi/ ... hemj/ 
.../'mix/'mi:ora] 1. mier (bep. insekt), soms 
all. klein soort mier, i.t.t. de sprokkef 
(Bdie, Ste) We zatten onder de mieghwn-
mo/s we hadden erg veel last van micron, 
overal (in ons huis etc.) zaten mieren (Ma), 
D'r bin ok vliegende pisbemols (Np) zo 
aann as do micron (Nbk, Ste), can rooio 
miogliummol een rode bosmier (Nbk) 2. 
vinnig klein kind (Bdie), kleinste kind in 
een gezin (Wol) 3. kleine vrouw (Dhau) 
mieghummelbultc (Nbk) de; -n; ...bultien 
[mix...] 1. mierenhoop (als nest) 
rnieghummelei (OS, Bu, Dho) Ook inieg-
hemnselei (Obk), mieghommelei (Nt),pis-
himnselei (Bu), pishemelei (Op, Wol), 
pishemnzelei (Dho, Np) [rn...] - (vooral 
my.) miereëi, mierelarve 
mieghummelnust (OS, Bu, Dho, Sz) Ook 
miegh ommelnust (Nt), mieghemmelnust 
(Obk), nsieghimmelnust (Diz), miggelnust 
(Ste), pishimmeinust (Bu, Diz), pishenz-
melnust (Dho, Np), pishemelnust (Np, 
Obk, Op, Ste) - mierenest Dc pisbemol-
nusten zatten boge in de grand, dat kwam 
dour de natte; as or drouge began te 
woddon, zatten do pishem c/n usten weer 
diepor in do grand (Obk) 
mieghusien (Db) et; ...husies ['rni:xhysin] 
1. urinoir (in de vorm van een klein 
gebouwtj e) 
miegknol (Spa) de; -len; -legien 
[mi:xknol] 1. enigszins zenuwachtig paard 
(dat daardoor snel urineert) As eon 
miegkno! an 't work mos, begon bi5 to 
pisson on mit de stat to gieselen, zodatfe 
de spatters om c/c oren vleugen (Spa) 
miegplak (Db) et; -ken; -kien ['mi:xplak] 
1. plaats waar men veel staat te urineren 
miegpot (Db, Dhau, Ld, Obk, Sz) - 

miegpot, pispot (vooral: die men 's nachts 
bij zich heeft (Sz)) 
miegputte (Ld) de; -n; ...puttien ['mi:x 
pAta] I. gierkelder bij een varkenshok (Ld) 
mieke z. miokie 
miekie (Bu, Db, Dfo, Diz, El, Nt, Obk, 
Ow, Sz) Ook miekien (Dho), snieke (Bdie), 
miete (Dho), ,niepie (Op) tw. ['miki/mikin 
I ... ka/'mito/'mipi] 1. (vaak herhaald gezegd) 
woord gezegd om een lam of een jong 
geitje to lokken 
miekien z. mickic 
mield z. mild 
miesnelen (Bu, Dho, Diz, Np, Nw, 01-NI, 
Sz) zw. ww.; onoverg.; miemelde, hot 
miemeid ['mimj4} 1. binnensmonds praten 
(Nw) Ze zit wat your hour wit te miem c/en 
(Nw) 2. zacht huilen (Bu, Dho, Diz, 
01-NI, Sz) Hoo/ op to miomolon (Dho), 
Hi7 miemolt con botien (Bu), D'r mekoert 
bear niks, die micme/t mar wat (Diz), Ze 
zit a/ can he/c poze your hour honne te 
miemolon (Sz) 3. urineren (Np)  1k mos 
benno to miemolen (Np) 
miemerausie (Db, El, 01-Ni, Op, Spa) do; 
-s [mimo'ra:si] 1. het mijmeren 2. (vaak 
my.) gedachte die zich voordoet bij het 
mijmeren, mijmering N. zit allied vol 
miomeraosics (Db), Die ouwe vrouw is 
be/cmaole in bear miomeraosios verdiapt 
(Spa), Ze hadden nogal wat miomeraosics 
(01-Nl), We meugen wel gracg as in 
scbiomeraovend zitten on dan kommen 
seins a/dorbaa.nde miemeraosios over woe-
ger weer M ft op (Op) 
miemerdeuze (Obk) de; -n; ...deusien 
['mimç ... ] 1. iemand die voortdurend zit to 
mijmeren, die nogai neerslachtig blijft 
nadat hij de moed heeft laten zakken 
miemeren zw. ww.; onoverg.; miemerde, 
het miemerd ['mimrl2] 1. mijmeren 
voortdurend (zitten) denken over (vaak met 
een weemoedig gevoel, echter niet zeer 
ingespannen) Hi zat mar wat your him nut 
to miomeron (Np), Ze zit a/tied to 
miemoren over verloden tiedon (No) 2. 
klagend praten, zeuren (Op) Hool now es 
op mit a/tied over dat geval to miomeron, 
or is oonzo scbuld toch niet dat et zo Jopen 
is (Op) 
miemering (Ld) de; -en, -s; ...rinkien 
['mimorufl 1. gedachte die men heeft bij 
het miemoreji 
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miemerzak - mienen 

miemerzak (Op) de; -ken; -hen 
['mimçsak] 1. iemand die altijd klaagt Dat 
vrouwgien Jiekt me wat eon miemerzak, 
die jeuzelt on klaegt nogal es wat of (0p) 
mien I Ook mijn (Nw, bet. 2: Bu) de; -en 
[minlmcjnj 1. mijn: onderaards gangen- 
stelsel voor bet delven van steenkool e.d. 
in c/c mien en warken, Th3 is naor do 
mienen gaon naar de kolenmijnen, d.i. 
heeft zich in een mijnstreek gevestigd om 
in de mijnen de kost to verdienen (Nbk, 
Ste), Zo your on nao is d'r nogal es een 
mien sleuten ni. in Limburg (Obk), van-
daar Do mienen bin now dicbte (Np) 2. 
land- of zeemijn Daor bebben ze mienen 
bennelegd (Np), op cen mien trappen 
(Obk) 
mien II bez. vn. [mm] 1. mijn, van, met 
betrekking tot mij It Kotien van mien icne 
vinger is lcroem gruid (Op), Dat is mien 
penne (Np), Mien lessen gaon niet dour 
vanaovend de lessen die ik moet geven 
(Ow), Hij is mien man hij is m'n 
echtgenoot, ook: degene in wie ik 
vertrouwen heb, de persoon die 1k zie 
zitten, ook wet: degene met wie ik tot 
zaken wit komen (Nbk, Ow, Wol), vandaar 
ook Jo bin mien man dat past me nu net, 
ni. wat iii wilt (ver)kopenlals dienstver-
lening aanbiedt (Nit, Ow) 
mien Ill (spor.) tw. [mm] I. uitroep bij het 
mienen, z. mienen II: nI. orn nit to drukken 
dat men voor de desbetreffende prijs wil 
kopen en voor z'n bod staat 
mienarbeider (spor.) - mijnarbeider 
mienbouw (spor.) - mijnbouw 
mienbouwgebied (spor.) - mijnbouw-
gebied 
mienbouwinthistrie (spor.) - mijnbouw-
industrie 
miender z. miener 
miendersgeld z. mienersgeld 
miene I (Nbk, Ste) de; -n; -gien ['mina] 1. 
(troeteiwoord) konij n jonge mienegies 
jonge konijntjes (Ste) 
miene II (OS, Bu, Np, Spa) tw. ['mina] 1. 
(meestal herhaald) lokroep voor konijn 2. 
(verouderd) lokroep voor een duif (Bu) 
mienen I Ook menen (WH, Nt,) zw. ww.; 
overg.; miende, bet miend ['mi:itfmi:i:J 
1. serious bedoelen Zol hij dat mienen? 
echt vinden zoals hij zegt erover to 
denken? (Nbk), Huff zegt et wel, mar biff 

zal d'r wel niks van mienen (Ow), Dat 
mien ie toch niet! het is opzienbarend wat 
je zegt (Nbk), ook: in ernst, dat lain je 
toch niet vinden, dat meen je toch niet 
(Nbk), in die bet. ook in: Daor kuj' toch 
zeker niks van motion! (Spa), En om 
blieken to /aoten da'k, or miende ... (b), Ze 
gaon aorig mit jow Omm4 mar ic mienen 
d'r niks van (Obk), Ze mienen et mit 
mekeer d.i. bij verkering: bet is menens 
tussen ben, ze bedoelen bet serious ten 
opzicbte van elkaar (Nbk, Ow), Wat bar 
hiff It eer/ilcmiend [het serious bedoeld met 
zijn liefde], mar hoe harze mit him speuld 
(b), Ze mienen et (ok) aorig zijn nogal 
serious inzake bun verkering (Nw, Ste, 
Bu), (uitroep van verbazing:) Iemienen et! 
hoe bestaat bet! je meent het! (Ste) 2. 
bedoelen Himient It weleemst%, watbiff 
zegt (Dfo), Wat miende biff daor mit? wat 
bedoelde hij ermee to zeggen? (Nbk, Bu), 
Ze foeterde wel es op me, mar dat miende 
ze niet zo kwaod (v), Huff mient et good 
mitje heeft bet beste met je voor, is je 
genegen (Nbk), Wiff mienen 't niet zo slim 
(p), 0, iff mienen S.!je bedoelt S.! (p) 3. 
veronderstellen, vermoeden, van oordeel 
zijn Mien vrouw miende dat or doe oknict 
zo slim was, want biff do ba/rIcer koj'ze biff 
'tblik vol kopen (..)(b), Hzffmient dat bij 
iederienc mar yew 't kommederen bef 
(Pe- Dbl), I/c miende baost dat or een liter 
was (Bu), Mien niet dat ik wat neutron 
bebbe, wat miff niet toekomt denk nu niet 
(b), Now moej' niet mienen dat ik miff in 
al/es bekrimpen wol denk nu niet dat ( ... ) 
(b), Die man meent dat eon ander net zo 
slecbt is as buff zelf(Sz), Hiff mient wel dat 
biff et wet, mar biff zit d'r hielemaol naost 
(Ld), Hiff mient dat MY lolhj is hij denkt 
dat hij leuk is (maar de anderen vinden 
hem maar flauw) (alg., Ste), Ze mienen dat 
ze al/es weten (Dbo), I/c miende to weten 
(..) ik dacbt to weten (Nw), Jkmiende dat 
et morgen regenen zol dacht te weten dat 
(Nw), Mien je now dal- die deure eupen 
kriegen kon? geloof je ( ... ), nee boor! 
(Nbk), zo ook Mien ie now oat ik oat ding 
vienen kan?(Nbk), Wat mien ie wel (niet)! 
wat meen je wet, wat denk je wet, wat 
verbeeld j e j e wel: lebebben bier niet a/los 
to zeggen, wat mien ie we/ niet (Nbk), 

wat mien ie now well id. (Nbk), 1k 
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mienen - miengas 

miende da'k 'in zien hadde daeht hem 
gezien to hebben, met als mogelijke reaktie 
(en zo oak op soortgelijke zinnen met 
mienen): Mienen is broekscljieten (Nt, Db), 
Ic lain wel mienen datje gat van koeke is 
(d), ...datje kont van koeke is (Nbk, Nt), 
soms gevolgd door en neem d'r een hap 
uut (Nbk, d), zo ook Ic lain wel mienen 
dat je kont van koeke is on je gat van 
hotter (Ld), le mit je mienen; daor bienen 
ze in poepenlaand de koenen an vaaste je 
weet or gewoon niets van, je moot hot 
zeker weten (b: lm), (met quasi-
plaatsnamen, wellicht ook naar de gelijk-
soortige verb, in hot Nedorlands met 
Men en, eon plaats in West- Vlaanderen:) le 
kim dat now wel mienen, mar daorom is et 
flog niet zo; 'Mienen' ligt in 'tpoepelaand 
en 'Daenken' /igt daor aachter (Op) 
mienen II Ook mijnen (Bdie) zw. ww.; 
overg., onoverg.; miende, hot miend 

1. mijnen: zich op een open-
bare verkoping tot koper verkiaren (door 
mien te roepen), waarna meestal later nog 
de finale toewijzing moot plaatsvindon Bi 
con verkoping gaot een belangstel/ende 
mienen (Obk), Op die verkoping wodde 
eerst miend, en dan bij o[slag verkocbt 
(El), Di)' een boelgoed mient et yolk tegen 
mekeer °p;  de hoogste mien der stiet veus 
zien hod (Dfo), 1k beb vandaege ccii buys 
miend, mar mien vrouw ligt d'r vannacbt 
vast wakker van, die is bange dat ik et de 
vo/gende weke mit depa/mslag an de kont 
ho/en za/dJ. bij de finale toewijzing (Db), 
Op et boelgoed is et vee boge miend (Np, 
Diz), Et is een beste koe, die dw-uik wel 
vein- [2000,- te mienen (01-NI, Op), 1k 
bob et buus miend; dan hej' et 'tro/cken 
veur de palms/ag (flu) 2. (onoverg.) als 
verkoper optredon op een plaats waar bij 
opbod of afslag wordt verkocht (Nw) Dc 
oproeper bi de notaris miende, d'r komt 
dan de bieltied war bit de oproeper is de 
miener (Nw) 3. z. mienend 
mienend (OS, Bdie, Dho, Diz, Np, Nt, 
Nw, Op, Wol, b) Ook mienen (flu, El, Ma, 
Nw, 01-Ni, Op, Spa, Ste, Sun-Ot, b), 
mienes (Dhau, Ld, Nbk, Nw, 01-Ni, Op, 
Op, Spa, Wol, hi, b: in) zeifst. bez. vn. 
['mir):(t)/'minos} 1. die, dat van mij, hot/de 
mijne Vein- een groot diel is et mienes 
(Dhau), Daor moej' otb/ieven, dat is 

mienend! (Db), Zien /aand /igt an mienes 
grenst aan dat van mij (Ld), En zo bob ik 
mienend ho/en (b), Die appels dat bin 
mienen, die peren dat bin mienend ok (b), 
Jejejowen en Ake mienen iedor z'n eigen 
(Nw), (met lidw. alleen in:) Now, ik dee 't 
mienend d'r toe, on J. glunderde leverde 
mijn bijdrage, droog ertoe bij wat ik wilde 
doen (b), Ikbeb 't mienen d'r wel toe daon 
ik heb me or wel voldoende voor ingezet 
(b) 
mienens Oak menens (WH) [mi:n:s 
/'mi:1i:s] - menens Hijbad d'ra//ange wat 
gedoente [verkering, omgang die tot ver-
kering Ieidt] mit, mar Jaeter wodde or 
mienens (flu, Nbk), Is etje ecbt micncns, 
daj' van 'tjaor weer naor Kannede wi//en? 
(Db), Et is mienens het is ernst, oak: nu is 
hot zover, gezegd bijv. wanneer iemand 
zich serious gaat inspannen, hard gaat 
optreden, wanneer eon onweersbui los-
breekt of wanneer hot zeer hard regent 
(Nbk, Bu), ook in verb. als Et is me 
mienens hot is me ernst, ik waarschuw je 
serious (Ld, Dhau) 
miener (Bu, El, Np, Nw, 01-Ni, Ow) Oak 
miender (Dfo, Dhau) de; -s ['minç/'mindç] 
1. degene die door mien to roepen zich tot 
koper verklaart (waarna doorgaans nag de 
finale toewijzing meet plaatsvinden) Dc 
miener is degene die or in eerste instaansie 
kocht (flu), De miener het et te boge 
inmiend (Np), (bij afsiag:) Dc eerste 
uutroeper is de miener (El), De boogste 
miender kr%t ge/ok do miener die het 
hoogste bad doet wordt tot koper vorklaard 
(Dhau), Bij een boelgoed mient et yolk 
tegen mekeer op; de hoogste mien der stiet 
vein' zien bod garandoert dat hij zijn hod 
gestand zal doen (bohoudern finale 
toewijzing) (Dfo) 
mienersgeld (flu, Diz, Wol) Oak 
miendersgeld (El) et ['minçs ... ..mindTs ... ] 1. 
het verschil tussen het bedrag waarmee 
iemand als eersto heeft geboden op eon 
boeldag en de prijs waarvoor uiteindelijk is 
verkoeht (eon bep. percentage van dat 
verschil werd uitgekeerd aan do oerste 
bieder) 
mienes z. mienend 
mieneveld (Spa) ['minfEit] - mijnenveid 
In de oorlog waren d'r mienevelden (Spa) 
miengas (spar.) ['migas] - mijngas 
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miengebied - miente 

miengebied (spor.) ['migobit] - mijngebiod 
inienheer z. meneer I 
mienhoolt (Bu) Ook mijnhoolt (Nw) 
['minho:lt] - mijnhout, vaak negatief 
kwalificerend gebruikt (Nw): hout van 
slechte kwaliteit, niet geschikt voor 
planken en paten maar wet als stuthoolt 
Mijnhoolt wodde bruuict as stvthoolt in de 
mijnen (Nw) 
mienige z. miening 
mienindustrie ['mm...] - mijnindustrie 
miening Ook mieninge (b: lm,_p), mienige 
(Nw), mening (Spa) do; -s ['mi:nt/ ... (g)/ 
/'mi:noyo/mi:nu]] - mening: opvatting, 
oordeel 1k wil joen miening wel es hew-en 
vertel eens watjij aryan vindt (Nt), Ikbob 
mien mioning d'r now over govon, jim 
rnoe'n now veerder mar glen waj'm d'r mit 
doen (Nbk), van mioning wozen, eon 
miening hebben, d'r eon miening over 
hebbon (Nbk), d'r gion... (Nbk), con 
aandere mioning bebbon er anders over 
denken (Ow), Naor mien miening Hoot oat 
nict volgens mij, naar mijn oordeel (Ma), 
1k hoof mien eigen miening d'r op nao ik 
heb mijn eigen opvatting erover, laat me in 
mijn oordeel niot beinvloeden (Bu), Hij 
durft wel vow- zion miening wit to kommen 
(El), Die hot good Zion eigon miening laat 
zich in zijn afweging, oordeelsvorming 
bep. niet leiden door eon ander, heeft 
meestal eon goed doordachte eigen mening 
(Np, Nbk), Zo bet ioder zion miening elk 
denkt or (mogelijk) anders over (Diz), Elk 
Zion mieningo ieder heeft z'n mening, mag 
z'n eigen mening hebben (p) 
mieninge z. miening 
mieningsverschil (spor.) - menings-
versehil Aj' at niot ions woddon konnon 
mit ione waor ccv mioningsvorscbil mit 
was, wodde vacke zegd: Vol; iojc, gao 
naorMoppel on laotjekeron'(Pe-Dbl) 
mieningsvorming (1) do; -s, -en ['m..] 1. 
meningsvorming 
mienjong z. mienjongo 
mienjonge Ook mienjong (spor.): beide 
vormon ook niet aanoen geschroven; vorder 
ook nsejonge (Nbk Wol), mejong (Wol) 
aanspreekvorm [mi'joij(o), ...ij(g)o/mo5 ... ] 
1. (vortrouwolijk of droigend togen eon 
jongen, informeel tegen eon man:) jongon, 
joh Kom mar even biy beit op 'e scboot 
zitton, mienjonge (Nbk), Mionjonge, 

mionjonge, a 'kjc nog as in do hanon kriego 
(Nbk), Aj' niot lick om lick willen, 
mojonge, dan kuj' eon stomp vow-  do 
bofford kriegcn (Wol), Et wodt min weer, 
ic kim bier mar betor even blieven, mejong 
(Wol), Nee mojonge, daor trappen we niet 
in! (Nbk) 
mienlaampe (1) - mijnlamp 
mienlift (1) - mijniift 
mienongelok (1) - mijnongeiuk 
mienoprumingsdienst (1) - mijnoprui-
mingsdienst 
mienramp (verspr.) ['rnirampJ - mijnranp 
mienschopsverbaand et (Ow) ['ml: 
skops ... ] 1. hot verband van, met do 
gomeenschap, samenioving 't Is we] good 
dat 'do karko' him uutsprokt over alder-
haande dingen die aonk hi dopolotick olin 
mionscbopsvorbaand thuusbcuren (Ow) 
inienslag (Nbk) et ['mislag] 1. steenslag 
van mijnsteen We kregen mienslag op 'e 
reed ni. ter verharding Nbk) 
miensluting (spor.) ['m's...] - mijnsiuiting 
mienst z. moerst I, II 
mienstaeking (spor.) ['mis...] - mijn-
staking 
mienstien (v) do ['misti:n] 1. mijnsteen 
(bekend in verpulverde vorm, ni. ter 
verharding van zandwegon, opritten, 
parkoorplaatsen e.d.) In do oprit naor or 
buys toe wookert ot grds tussen de rooie 
mionsticn (v) 
mienstreek (spor.) ['mistrt:kj - mijnstreek 
miente (Bdie, Bu, Db, Nbk, Nw, Obk, Op, 
Po-Dbi, Ste, Sz) Ook ineente (Db, Dhau, 
01-Ni, Op, Sz, Wol) do ['mi:nto/'mi:n ... J 
1. gezamenlijke woidegrond (vroeger), 
thans voornameiijk nog als terroinnaam 
bokond, ook do naam van eon gehucht 
tussen Noordwoolde en Berkoop, z. hierna 
Mionto is etzoldo as brook, bij beido gaot 
et om gomoenscbapslaand (Bu), Et oost 
van Bull tot an Else-Zuud hiette do 
Builiker mien to (Nw), do westorso mionte 
(Bu), Moosters miente (Bu), do oostersc 
miente (Bu), Do ko on en loupen in do 
miente (B die), Vroeger weiddon de boeren 
do koenon op 'a meonte (01-NI), Allo 
scbaopen leupen op 'e mionte (Db), Die 
woondeop 'omientod.i. die van Steggordo 
(Ste), (met hoofdletter) Tussen Borkoop en 
Noordwoolde ligt ok etplakDo Monte nI. 
hot gehucht van die naam (Obk), vandaar 
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Mientiger - miersig 

ff17 woont op 'a Atlanta (Nbk) 2. gemeen-
schappelijke bleek (Db, Nw) Et wasgoed 
twarn op 'c rnicnte (Db), Vroeger g/ngen 
dc vrouwlu mit dc witte was naor de 
macate am te b//c/con (Db) 3. deel van het 
kerkhof waar mensen werden begraven die 
zo arm waren dat er uit hun bezit geen graf 
kon worden betaald (Nw) Aj' g/cn graf 
bctaelcn konnen, kwaj' op 'c miente, dat 
wcrcn kosteloze graeven (Nw) 4. z. meet 
Mientiger I de; -s ['mi:ntog] 1. inwoner 
van Do Micntc, iemand aflcomstig uit Dc 
Miente, z. onder rn/ante, bet. 1 
Mientiger II bn. ['m...] 1. van, met 
betrekking tot Do Micntc, z. onder m/ente, 
bet.! 
mienwarker (spor.) ['miw...J - mijnwer-
ker, kompel 
mienwarkersbond (1) - mijnwerkersbond 
mienwarkerslaampe (I) - mijnwerkers-
lamp 
mienwarkersstaeking (1) - mijnwerkers-
staking 
mienwet (1) ['miwet] - mijnwet 
miepie z. miekie 
mier de (bet. 1), et (bet. 1, 3) [mi:ar] I. 
zeer onprettige gewaarwording, geweldige 
hekel die men heeft, in verb.: Zc baddcn at 
rn/er an sthaoprnelkcn (Db, Nt, 01-NI, 
Spa, Obk), Daor bc'k rn/er an (Np), 1k beb 
can grate rn/cr an dat war/c (Np, Nw, Diz), 
1k bebbe d'r de rn/ar an (Dfo, Np), . ..zoc'n 
rn/er an (Bu, Sz), ...cen rn/er an (Ma, Ow), 
Stalbwicn hc'k wel zoe'n rn/cr an (El, Ld), 
1k begin darn/er te kr/egen an dat gczan/k 
van h/rn (Op) 2. in (Nbk) 't Helpt glen 
rn/er het helpt niets (Nbk) 3. hetz. als 
hoenderrn/erc, wactcrrn/cre, z. aid aar 
(Bdie, Dho, Diz) Daorzft wat rn/er/n de 
luun! heel vee! (Dho) 
mierder z. rn/cr/card 
miere z. bocndc rn/crc, rniegb urnrnaJ 
mieren (Ste, Sz) my. ['mi:rvl 1. 
hannekemaaiers (Sz), z. oak bannekcrni5ar 
2. z. rn/er/con 
mierkdeuze (Obk) de; -n ['mir(o)gcLt:zo] 
1. akelige, vervelende persoon Et is eon 
grote rn/erkdeuzc (Obk) 
mierken (WS, Db, Dhau, El, Nbk, Obk, b; 
In, bo: Np, Nw) Oak mieren (bet. 1: Db, 
Ma, Ste, Sz, bet. 2: Bdie, Dho, Nt) zw. 
ww.; onoverg.; mierkte, het mierkt 
['mirkp/'mi:ar;] 1. zeuren, vervelend 

klagen, huilen, janken Die k/endcr rn/ar/can 
de hale dag (Op. Diz), Zc ]opt mar wat te 
rn/cr/con (Diz), Zc rn/cr/ct alt/ad over It 
zelde (Diz, Ic rnoa'n n/ct zo rn/erken, jonk 
(Op), Hool op van rn/crken, f/rn kr/agcn 
glen snup/en! (Db), Wat kan h/y toch 
rn/er/con orn zoc'n klc/nib/ad (Dhau), 
Mork loch n/ct allied orn al/es en nog wat 
(01-Ni), L/g n/ct to rn/crken (Ma, Nbk) 2. 
vervelend doen (Bdie, Bu, Db, Dho, El, 
Nbk, Np, Nt, Op, Spa, Wol) Die kan wel 
zo rn/cr/can! (Spa), Dat/c/end zit ean hoop 
tc rn/cr/cc,, (Np, Wol), Die vent zat daor 
mar te rn/cr/con (Np),  Jongcn, schci wit te 
rn/erken (El), Ze z/tten mar to mieren 
(Dho) 
mierker z. rn/erkcrd 
mierkerd (Bdie, Bu, Dho, Diz, El, Np, Nt, 
Nw, Obk, 01-NI, Op, Spa, Ste, v) Oak 
,nierker (Dhau), ,nierder (Bdie) de; - 
mierkertien ['mirkç(t), 'minkrt/'mi: o;d1] 1. 
zeurpiet, iemand die voortdurend klaagt, 
zanikt (Bdie, Dho, Diz, El, Np, Nt, Nw, 
Obk, 01-NI, Ste), iemand die voortdurend 
vervelend doet (Bu, El) En can bef' de 
p/cperds en do rn/er/cords dzis; vrouwludcn 
die n/ks sanders doen as zeurcn (v) 2. 
huilerig kind (Spa) Wat is dat k/end ccxi 
rn/cr/cord (Spa) 3. dier dat achterblijft qua 
groei, dat steeds ziekelijk is (Dho) 
mierkeri'je (Nbk, Nw, Ste) [mirko'rtjo] 1. 
gezeur, vervelend gedoe He, wat ecn 
rn/crkar/5a (Ste) 
mierkerig (Dho, Nt, Spa, Sz, Wol, v) In., 
bw.; -er, -st ['mirkçox] 1. zeurderig, 
klagerig, vervelend En as zoc'n scboelc-
fuEler can allcrnacbtig rn/erkeüg pctrct 
was, can kon ze oprutcrcren (v) 
mierks z. rn/ers 
mien (verspr.) Oak mierks (Obk, bI), 
miersig (Dhau) bn. [mi:orslmir(a)ks 
/'mi:3rsax] 1. zeer zoet van smaak, te zoet 
Die rneloencn v/on i/c s//rn miersig van 
smack (Dhau), Et is aenlik wel Ic/cicer, mar 
et is wat rn/ars (Np), (bij vergelijking:) 
Wat ccxi rnicrs k/curt/en zoet, al te zoet 
(Spa, Sz) 2. met een vervelend, flauw 
gevoel: als effekt van een te zoete smaak 
(Bu, bo: Bu, Nw) Da rncc was zo zutc, 
daor wof' rnicrs van; dan b/f n/ct rn/ssc///c 
mar /c bebben can ma/lc smack in dc rnond 
(Bu) 
miersig z. rn/ers 
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mierzute (Bdie, Bu, Obk, Ste) Ook snier-
zuuite (Nbk, Obk) [mi:ofsy:to/.L.; aks. 
wisselt] - mierzoet 
mierzuuite z. mierzuto 
Mies [mis] - Mies, vooral in Aap, Noot, 
Mies, als aanduiding van het systeem van 
een bekend leesplankje, vgl. etAap, Noot, 
Mies loran (Nbk) 
mieskaaster (bi) de; -s; -tien ['miska:stç] 
1. eigenaardige persoon 
miest 2. meerstj, II 
miestal z. meorstal 
miestentieds z. mearstentieds 
miesttied z. meerstontieds 
miet Ook iniete (Nw, Ste) de, et [mit! 
'mito] 1. bep. zeer kleine diertjes: mijt, 
bekend van het voorkomen in meel, haver- 
mout, gort, rijst e.d. (aig.), ook hetz. als 
schurfiniat (El, Np, Ow) en hujmiet, Z. 
aldaar (verspr.); ook bep. kleine mijt die 
mijtziekte veroorzaakt (bs: Dfo, Obk, Op, 
Ow) Miet waron halo Heine besias die uut 
at hoof kwamen as at hoof in do schuro 
brocbt was en nictxnoarbniida(Spa), Mael 
wodtgisti, dan komt d'r miot in (Ma, Np), 
D'r zat miet in do gotte (Nbk, Pe-Dbl), As 
et slim waarm is, komt d'r micE in et 
kiopo- en honnevoor (Wol), Gait; ties en 
aandoro spullon your macikost of br, kon 
't boste in good slutondo blikkon bussen 
bawaord woddon, aanders kwarn do miet 
d'r in (Op), Do mint in kiopepoten is eon 
schurftmiet (Ow), Miat is ok do besios die 
kiopon bobbon, dan zitten do rikkon d'r 
vacke onder; met to vorwarren mit 
kiopeluzen, dat bin bloedluzen (Np) 
mietdek z. mietodok 
miete (WS, Dfo, El) de; -n; mietien [mito] 
1. hooi- of korenmijt (soms langwerpig 
van vorm en dan i.t.t. de doof(ta), die rond 
is (Bu)) Etzaodkwazn ok we! an demiote 
bij buus (Ste), Op 'a kop van disse mieto 
moot flog mar eon gooieprotte roagta (Op), 
In do roes verkopan woddo biv. daon as 
eon produkt op hot age verhaandald wod- 
do, zoas bij con mioto huj of eon 
slachtvarkcn (Bdie), eon miato buj vet-
kopan (Nt, Bdie), We zetton et huf an do 
miate (Dho), Do mioto buj staot schiave 
(Nt), miotan zottan (Nt), do mioto zotton 
(Ste), Die man kan eon knappa miote 
zetten (Diz), Etzaodstaotin domioto (El), 
laogon leggen op 'a miote stapelen van 

schoven tot een korenmijt (in lagen) 
(Bdie), It zal oven wat bui van do mioto 
gooien (Wol), We vooron buj van do miota 
(El) 2. z. mie4 meat 
mietedak z. miotedok 
mietedek (Bdie, Op, Pc- Dbl) Ook nzietdek 
(Wol), mietedak (Spa) et; -ken ['mit(o)dslc! 
...dak] 1. bedekking van ten hooiberg, 
hooimijt, ni. veelal bestaande ult afvai van 
stro, bladriet, gras, vgl. Om eon miota of to 
dokken wodde d'r vaak bladriat op logd, 
mit do stongols omboog an et blad naor 
bonodon, dan leup ci rogen water d'r of an 
bleef at hooi droog; dan haj' eon miotodalc 
(Spa) 
mietcgaas (Spa) et [mitoga:s] 1. gaas 
aangebracht over het mietcdalç ni. ter 
bescherming tegen de wind Om et bladriet 
op zion pIck to houwon, logdan zo d'r 
mietcgaas overbonna, zodat ot bladriet niat 
opwian ton (Spa) 
mietegeoien z. mectgooicn 
mietehooi z. miotahuj 
mictehuj z. miotobuf 
mietehuj (Bdie, Bu, Ma, Np, Nbk, Op, 
Ste) Ook mietelgui (01-Ni, Pe-DbI, Sz), 
mietehooi (Spa) et ['mito ... ] 1. hooi in, uit, 
van de hooimijt Miotobuf was vaeko an do 
kaan ten van do mioto minder good dour 
inrogonan an daznpigboid (Op), Da c gian 
huj uut ot yak, mar mietahuj (Bu), 't is niot 
zo best, 't is mietohuf (Ma), We hebbon 
nog con mooie klobbo miotohuj (Np) * 
Miatcbui is schietebui ni. doordat het 
buiten was opgesiagen en daardoor van 
mindere kwaliteit was (01-NI) 
mieten (Bdie, Dho, Np, Op, Ste) onbep. w. 
['mit] 1. mijten: (tot) een hooi- of 
korenmijt maken, hetz. als bultzotton: We 
moa'n vandaoge an 't mioten (Np), D'r kan 
boogstons nog eon paer voer in do schure, 
at aa.ndero moo 'n we mar miaten (Op) 
niietcr Ook mieterd (bet. 2: Bu), mijter 
(bet. 1: Nbk, j) de; -5; -tien ['mitç(t)/ 
'mcjtç] 1. mijter (bep. hoofddeksei) do 
miotor van Sundorklaos (Nbk), eon top mit 
eon mooio mijter d'r op nI. op de 
zogeheten Ambrosiuskorf(j) 2. persoon, in 
kwalificerende aanduidingen: eon bogo 
miotar een beiangrijk, voornaam iemand, 
con luie minter (Spa), eon aarmo mictar 
een erg arm iemand (Spa, Nbk), eon valsa 
mietor gemene, vaise persoon (Bdie, Db, 
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Bu, Dhau, Nbk, Nw, Sz), zo ook: Gemien; 
smerige mieter! (Diz), Naor die man 
boej'm niet te gaon, dat is wel zoe'n 
giene mieter (Op), can ziwigv mieterd 
een overdreven zuinig iemand, gierigaard 
(Dfo, Bu), Die vent is toeb zoe'n schele 
mieter (Wol) 3. liehaam, donder, in op S 
mieter op zn donder (in liehamelijk 
opzicht): Zak je wat op 'e mieter geven? 
een pak slaag geven (Nbk, Np, Ow, Spa), 
zo ook 1k heb 'in best wat op 'e mieter 
geven (Nt), Hi hot gisteraovend een best 
pat op S mieter had (Wol, Op), Die her 
wat op S mieter had heeft slaag gehad, 
heeft op zn donder gehad (Dho, Pe-DbI), 
(een pak) op S mieter kriegen (een pak) 
slaag krijgen (Bdie, Nbk, Obk) 4. (kracht-
woord) drommel, donder, in verb.: om de 
mieter niet om de drommel niet (Nbk, 
Spa), 't Is d'r van 't jaor ok niet van 
kommen; or weren al de mieter misbatsels 
on 'tgaepen niet weerdéón en al (b), gien 
mieter niets, geen zier: 1k snappe dr glen 
mieter van (Nt), Et he/pt gien mieter 
(Wol), 't Kan me gien mieter schelen 
(Dho), Hiy scbot gien mieter op (Ma, Np, 
Nbk), Een vleiker mient d'r glen mieter 
van (Ste), Dc koenen bin op 't ogenb/ik 
glen mieter weerd (Spa), Dat is me gien 
mieter weerd hot is me niks waard, het 
stelt niks voor (Db, Np, Nt, Nw, 01-NI), 
Jim hebben nog gien mieter uutvoerd 
vandemorgen (El, Op), En daor viene i/c 
now glen mieter an (Nw), naor de mieter 
gaon (spor.), HiY is zo stoers as de mieter 
in hoge mate stuurs (Nbk), Hd  is zo va/s 
as de mieter (El), 1k wodde zo s!oeg as de 
mieter (Nbk, Ste), En now as de mieter 
naorhuus! als de weerlicht (Dho, Obk), zo 
ook in En now as de mieter vot wezen! 
(Ma, Ow), in Maek as de mieter daj' 
bennekommen (Np, Ste, Nbk), Wel now 
nog mooier! Opgedondexd.  As de mieter! 
(b) en in as de mieter opscbieten (Dfo) 
mieterd z. mieter 
micteren zw. ww.; overg., onoverg.; 
mieterde, het (bet. 1)/is (bet. 2) mieterd 
[mitçiJ 1. (overg.) gooien, smijten Die 
jongen micteren a/tied stienen dew- de 
raemen van dat /ege bitus (Obk), De 
kwaojongen mieterden oons de rogge-
gaasten ondersteboven (Ld), de ba/fe over 
de sebutting mieteren (Dhau), MY bet et 

d'r of mieterd (Nbk), Za'kje es in de afoot 
mieteren! (Diz) 2. (onoverg.) hard vallen, 
tuimelen Hij is van et voer buj mieterd 
(Ma, Obk, Ste), Ze is van de trappe 
mieterd, mar et is nog aorig goed beteerd 
(Db), Th7 is mit de fiets ondersteboven 
mieterd (Diz), mit de flets over de kop 
mieteren (Ow), Datgat/agzo eupen, datie 
konnen d'r zo in mieteren (Pe- DbI), De 
bui/aeder Iegt et bui te p/ak, zodat or d'r 
niet of mietert (Nt, Wol) 
mieterig Ook mietig (bet. 2: Pe-DbI) bn.; 
-or, -st ['mitrox/'mitox]  1. er ongezond 
uitziend mietcrij toekieken or zodanig 
uitzien in zn gezicht dat men kennelijk 
niet gezond is (Db, Dho, Nbk), zo ook Ze 
zien wat mieter/g toe (Bu, Nbk), mieteriq 
.uutkieken (Wol), d'r micterig uut zien 
ongezond lijken to zijn, or sleeht uitzien 
(Np, b: Im) 2. klein en armzalig, mager en 
zwak, onooglijk (vooral van mensen, 
dieren, planten) 't Is wat een mieteri 
(klein) mannegien (B die, Nbk, b: In), Ach, 
wat wo/ zoe'n mieterik kereftien toch! 
(Dho, Diz, Wol), (gezegd van eon klein 
dier, meisje of jonge vrouw:) War een 
mieterig din/clen (Bu, Np, Nw), een 
mieterli widen (Ow), een mieterig 
maegien mager, armzalig (Pe- Dbl), een 
mietenE ka/fien (Ma, Obk, Ow), .. .biggien 
(Nbk, Ow), De bitten hebben cen ka/flen 
kregen, en dat is zoe 'n mietersj besien 
(Obk), Dat bin zokke mieterie piaanties, 
et wodt niks (Dfo), We kregen mar een 
mieterij stokkien koeke (El) 3. z. mietig 
mieters (verspr.) bn., bw. ['mitçs] 1. (bn.) 
mieters, erg mooi, zeer te waarderen (Bu, 
Db, Diz) 't Was mieters (Diz), cen mieters 
p/akkien (Bu), Et feest was dit jaor 
mieters, in ion woord(Db) 2. (bw.) in hoge 
mate (mooi, goed, prettig, ook wel: in 
ernstige mate) (verspr.) Et is mieters mooi 
(verspr), ...mieterse mooi (Nw), le /cunjc 
mar mieters bran en an die braandnette/s 
(Obk) 
mietestee (Db, Np, Nt, 01-NI, Op, Pe-Dbl, 
Spa, Ste) de, et; ...stenen; ...stegien 
['mitostt:} 1. plek waar eon hooi- of 
korenmijt komt, is of was Ikmoet even de 
mietestee k/aormaeken; d'r kwammen op or 
p/ak waor de miete kwam te staon, 
takkebossen (S te) 
mietezetten (Ma, Nt, 01-NI, Spa, Wol) 

-300- 



mietezctter - mik 

Ook mietzettcn (Db) onbep. w. ['mit(o) ... ] 
1. maken van een koren- of hooimijt Dc 
boar is drok an 't mictezetten (Wol) 
mietezetter (Bdie, Dho, Np, Nt, 01-Ni, 
Op, Spa, Ste, Wol) de; -s; -tien ['mitsetç] 
1. degene die een micte koren of hooi 
stapelt, z. ook bultzettcr 
mietgooien z. mcetgooicn 
mietig (Ow, Ste) Ook mieterig (bet. 1: 
Ste) bn.; -er, -st ['miwx/'mitrox] 1. (van 
meel:) met mijt (Ste) Et wodtmietig(Ste), 
..mieterig (Ste) 2. snel erg kwaad (Ow) 
Huff is zo mictig as wat(Ow) 3. z. micterig 
mietje I (verspr.) et; -s ['mitj] 1. 
onaangename persoon (ook wel van een 
vrouw): iemand die altijd zeurt (Bu, Dfo, 
Pe-Dbl), man die overdreven schoon is, 
een vrouwelijk type is (Dfo), iemand die 
wet erg nauwkeurig, zorgvuldig is (Ow), 
siome persoon (Dhau, El, Nw), onbe- 
trouwbaar, gemeen iemand (Diz, Np, Op, 
Spa, Wol): Dat is eon mietje! Die is 
gem]en, daor moe/fe vein- waacb ten! (Np), 
overdreven zuinige, gierige persoon (Ste), 
ook in eon zunig mietfe (Ste), verder in 
Da 's ok een mooi mietfe een ietwat 
eigenaardige persoon (Nw) 2. iemand die 
een speels, lollig antwoord geeft (Sz) 
Mietje II ['mitja] - Mietje, in Lao'wc 
mekeer glen Mietfe nujnen (El, 01-Ni, 
Ow) * (gezegd in reaktie op zeurend 
vragen van anderen:) Morgan as Mietfe 
komt mit do sloppe was (Db) 
mietzetten z. mietezetten 
mietziekte (bs: Dfo, Obk, Op. Ow) de 
['mitsikto] i. mijtziekte 
miezelen z. miezeren 
miezemauzen (Obk) onbep. w. ['mi:za 
mQMzIfl 1. bep. kaartspel speien: mieze-
mauzen 
miezerd (Db, El, Obk, Ow, Pe-Dbi, Spa) 
de; -s ['mi:zTt]  1. akelige of zeurderige 
persoon (Db, El, Obk, Ow), voorai: vrouw 
die op vervelende wijze praat, die zuinigjes 
kijkt en die at en toe verveiende steken 
onder water geeft (Obk) 2. knoeier, prutser 
(Pe-Dbl) 3. persoon die er niet erg gezond 
nit ziet (Spa) 
miezeren (Dfo, Dhau, Dho, 01-NI, Op) 
Ook miezelen (Bdie, Bu, Db) ['mi:zpj, ook 
miz ... ..mizJi] 1. miezeren, motregenen Et 
miezert aorig, 't is miezerig weer (01-NI), 
Et miezelt cia bide dag, at hot nog met 

dreuge west (Db), Et is miezenk  weer, at 
miezeit wat zacht regenen (Bu), 1k gelove 
nict dawwe nog regen kriegen, ct begint 
wel can betien te miezeren, mar daor komt 
gien wacter van (Op) 
miezerig (verspr.) bn.; -er, -st ['mi:zrox 
(Bu, Nw, Obk, Spa, Ste, Sz, Wol), 'miz.. 
(Nbk, Nw)] 1. (van het weer) druiierig, 
regenaehtig miezcri wear (verspr.) 2. 
benepen, op een kinderachtige manier 
iastig (Ste) Wat toch can miezerig ventien 
(Ste) 3. erg zoet (Db) 
mig - mig (bep. type vliegtuig) 
miggel (Nbk) de [mtxj] 1. in (Nbk) 't Is 
(aorig) an c/c miggel het regent nogai, het 
motregent flunk (Nbk) 2. z. mieghummel 
miggelen Ook miegelen (Diz, Np, 01-NI) 
zw. ww.; onpers.; miggelde, het miggeld 
[mtxiiJ'mixi] 1. motregenen, zacht rege- 
nen met fijne druppen, ook eufemistiseh 
voor flunk regenen Eerst docbt ik dat d'r 
met vu/c van do regen kommen zol, mar at 
begint now toch wat to miggelen (Op), Et 
begint Ickker tc miggelen (Spa) 2. vailen 
van fine sneeuw (b: In) 3. krioelen, 
wemelen (p, b: im) 
miggeleri'jgicn (01-Ni) et; ...gies [mtxj 
'rcjxin] 1. klein buitje 
miggelnust z. mieghwnmeinust 
mignondahlia (Bdie, Bu, Db, Diz, El, 
Nbk, Obk, 0p, Spa) [mix'nonda:Iija] - 
mignondahlia: enkeibioemige dahlia 
(klasse 1), vroeg en rijkelijk bloeiend, van 
meestal één of soms twee kieuren 
mignonnegien (Dho) et; ...egies [mtx'non9 
xin} 1. mignondahlia 
migraine [mi'gr:no] - migraine 
migraine-anval [migrtnoa:fal} - migrai-
ne- aanval 
migrant (spor.) [mi'grant] - migrant: ie-
mand die emigreert 
migraosie (spor.) [migrn:asi] - migratie: 
trek van mensen naar andere streken, 
Ian den 
miji (spor.) de; -en ['mcji] 1. miji (bep. 
iengtemaat) 
mijlpaol [m...] - mijlpaai (fig.) 
mijn z. mien I 
mijndn z. mienen II 
mijnheer z. meneer I 
mijnhoolt z. mienboolt 
mijter z. mieter 
mik Ook mi/ike (Ste: bet. 5), mikker (Dfo, 
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Dhau: bet. 5) de; -ken ['milcJ'mko/'mtkç} 
I. (ook verz.) mik: bep. brood (van ronde 
vorm) (Bdie, Nw) 2. (ook verz.) krenten-
brood (evt. rond), hetz. ais krentemik 
(Dho, Wol) Gcofrnijrnargauweon pith-
k/on mik (Dho) 3. in van do rn/ic wezon erg 
overstuur, van slag, vooral: nogal ziek zijn 
HJY is aorig van do mik erg overstuur, niet 
goed, ziek (Bu, Np, Nw, bo: Nw), Ft weer 
is zo van do mik, dat ie zolien bi5tioden 
daenken da wwe do winter weer ingaon 
ontregeld, van slag, onbestendig (Nbk, 
Obk) 4. keer dat men xnikt, d.i. richt, gooit 
Do earsto rn/k was a! rack (Nbk) 5. het 
eenmaal kort, goed naar jets kijken Hi5 
doe con rn/k overziode blikte opzij (Nbk), 
verder in scheJo rn/k iemand die scheel 
kijkt (vooral ais scheldwoord gebniikt) 
(Nbk, Nw, Ste, bo: Nw), zo ook eon schoic 
rn/k/ce (Ste), ...rnikker (Dfo, Dhau) 
mika - (stofn.) mica 
mikado I (1) de; -s ['mikado.....doM] 1. 
mikado: titel van Japanse keizer 
mikado II (spor.) et I. mikado: bep. spel 
inikaglas (Bdie, Nbk, Pe-DbI) - micaglas 
(vooral nog bekend uit kacheldeurtjes) 
mikarute (Np) de; -n; ...rutien ['mika ... ] 1. 
(veelal verk!.) micaruit 
mikbrood (spor.) - mikbrood 
mikkc de; -n ['mtkoJ 1. hetz. als aoirnikke, 
z. aldaar (Nt, Sz) 2. gaffel waarin de 
zeisboom ligt bij het haren van een zeis 
(Nt) Ze bnzkon eon niikko bij et zendo-
bacon (Nt) 3. z. rn/k 
mikken I (Spa) my. ['mdqj] I. 
moederkoren In do ooriog mosson we de 
znikken wit do rogge zeukon (Spa) 
mikken II zw. ww.; overg., onoverg.; 
mikte, het mikt ['mik} 1. (onoverg.) op 
jets richten bij een worp, mikken, aanleg-
gen met een schietwapen We rnikkon op 'e 
roos (Bdie), (bijv. bij het gooien van 
sneeuwbailen:) Now mikken zo op zion 
neuzo (ba), argens op rn/k/con jets proberen 
te verwerven, een bep. doel proberen te 
bereiken, jets nastreven (Nbk, Nw) 2. 
gericht naar, op, in, tegen iets werpen, 
gericht schieten We gingon vroogor op 
schoelo koeiogionkniickoren; dan rnaokton 
we eon koolegien mit do haicke van do 
kiompe on dan znikten zo; wie at dicbtsto 
bi was of d'r in schout, die kroeg de 
knikk-ors (Obk, Dho), We dedon wie de 

meorsto knikkors d'r in rnikken kon (Db), 
Hi31 mi/dc mit eon stion naor do bond 
(Dfo), I/c rnikte die knikker in 'tpottion nI. 
schietend tussen duim en wijsvinger (Dfo, 
Dhau, Nbk, Np), (bijv. bij her korfbalien:) 
H/y mi/ct bàn d'r zornar in d.i. in de korf 
(Nbk, Np) 3. (overg.) gooien, smijten Hi 
niAte do basso in do boeko (Nbk), Now 
rn/k ie de b/ok/con n/ct weer over de v/ocr! 
(Nbk) 4. (onoverg.) ingespannen, strak 
kijken doordat men het niet goed kan zien, 
turen, evt. met één oog toegeknepen, met 
de hand haven de ogen of anderszins 
(Bdie, Dfo, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, Obk, 
Ste) Thkon ct/n do veortonietgoedzion, 
hij began to rn/k/con (El), HIy staot in do 
veorte to mikken (Ste), Wat rn/k ie took 
(Ste), Jo kun otnietzion to nion?Ie zitton 
zoto mikken! (Dfo, El),Kuj'dedraodniet 
in do naa/do kriogon? Hool mar op to 
rniickon Nbk), Dat k/end moot naor do 
oogarts, die kan zo aorig mi/c/en zo 
eigenaardig turen, strak kijken (Obk) 5. 
(onoverg.) een beetje scheel kijken, 
loensen (Diz, Nbk, Np, Nw, Op) Hi mi/ct 
wat (Nbk, Nw), Dc hole fern/lie mi/ct can 
botion (Op), Die rnikt war mit et lone age 
(Np, Diz) 6. (onoverg.) met een korte bilk 
kijken naar (Bu, Nbk) Th3i  rn/dc oven naor 
do k/ok/co (Bu), MY mikto even naor mij 
keek mij even aan met een blik van 
verstandhouding (1%k) 
mikker de; -s ['mtkç] 1. lemand die mi/ct, 
z. mikken in diverse bet. 2. z. rn/k 
mikmak ['mtkmak] - mikmak: rommel, 
warboel, de hele boel (aig.), ook 
(negatief:) alleriei mpnsen van iaag allooi 
(Nbk, Wol) Dat is eon grate mikmak (Nw), 
Fiaantoronirnoi on die rn/km a/c, taoi on 
s//ort%, rnos d'r uut (n), do bioio mikmak 
de hele boel, de hele santenkraam, rommel 
(Dhau, Diz, El, Nbk, 01-NI, Ste): Daor 
kornrnon zo mit de bioio mikrnaic an met de 
hele boel (El), Now, daor boj' do b/do 
mi/ova/c, hour! (01-NI), D'r staot eon bieio 
rn/krnak op 't aanrecbt een grate hoeveel-
heid spullen (die afgewassen moeten war-
den) (Nbk, (negatief:) Dc b/ole mikrnaic 
woimitieder die er ook bij hoorde (Nbk) 
inikrefoon de; -s, ...fonen; -tien [mikro 
'a: n] 1. mikrofoon Iornoo'n even veurdo 
rnikrcfoon kornrnon, zo wi/lien oen inter-
view mid Jo (Nbk), Jo moe'n betor your do 
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mikrefoon staon gaon, otis kim zo Jo nict 
hew-ca aachtor in do zaal (Nbk) 
mikrefoonangel (1) - mikrofoonhongel 
mikrefoonstaander (I) Oak ,nikrefoon-
stander (1) - mikrofoonstandaard 
mikrefoonstander z. mikrofoonstaandcr 
mikro- [mikro:, 'rnikroM] - mikro-: ni. 
eersto lid in bep. golode woordon (zoals 
mikrogram, mikrofichc) 
mikro-organisme (I) - mikro-organismo 
mikruflche (1) - mikrofioho 
mikrofllm (spor.) - mikrofilrn 
mikro gram ['mikro:grarn] - mikrogram 
mikrokompetisie (spor.) do; -s [rn ... ] 1. 
do bij eon kompotitie horende kompotitie-
wodstrijdon op hot gobied van mikro-
korfbal 
mikrokoinputer (spor.) - mikrokomputer 
mikrokörfbal (spor. OS) Ook mikrokorf-
ha! (spor.) - mikrokorthal 
mikrokusmos ['mikro:kosmos] - mikro-
kosmos 
mikroproccsser (I) ['mikro:pro:sesç] - 
mikroprocessor 
mikroskoop do; mikroskopon; mikrosko-
pien [mikro'sko:p, mikro(:).... mikr ... ] - 
mikroskoop (optisch worktuig) 
mikroskopisch (1) [mikro'sko:pis, mikro..., 
rnikro(:) ... ] - mikroskopisch: met gebruik-
making van eon mikroskoop mikroskopisch 
ondorzuulc (1) 
mikrostruktuur (I) - rnikrostruktuur 
mikstok (Np) do; -ken ['mtkstok] 1. bep. 
gaffelvorrnigo stok gebmikt in do 
voondorij, iii. om  do schepemmer op te 
leggen, vgl. lodorkoer as do spitter nao et 
spittcn gcnocg waeter in do bak schept 
had zotto hi)' do schcpcmxner vol waetcr 
op do bak; zoe'n meter van do bait-  of 
wodde eon stok mit con zietaicke in do 
grond zct, waor do stok van do sebep-
onimor in Jiggen kon, dat was do mikstok 
(Np) 
mu. - aficorting van militair 
mild (Ld, Nw, Obk, vo) Ook mield (b) 
bn.; -er, -st [milt/milt] 1. welwillond, 
toogooflik, zachtaardig (Ld, Nw, b, vo) Eon 
man die eon good Jevon bided baddo on 
eon mi/do dood began hadde, zoo boor 
Fraans, doe zo weer naor butts roden (vo), 
Dan komt et in Meppol vow 't rccbt, on 
daor bin zo wat mieldor as op 'e Zwaog 
(b), mi/do humor (I) 

Mildam et [mtl'dam] 1. plaatsnaam: 
Mildam (aan do noordkant van de 
Kuundor, tusson Hoerenveon on Hoolt-
woo/dc) 
Mildamster I (Die, Nbk) do; -s; -tien 
[mtl'damstç] I. inwoner van Mildam 
Mildamster II (DIe, Nbk, Ow) bn.; attr. 1. 
van, met betrokking tot Mildam: Do 
kookook is weer in 't laan4 dan is ? weer 
gauw Mildamster maat (Ow, Die) 
milde z. me/do 
milgang z. n,idde/gang 
milieu [mil'JA:] - milieu: do planten- on 
diorenwereld am do mens heen, loeflclimaat 
milicuaktivist (1) [ ... l'j ... ] - miliouaktivist 
milieubeheer (1) [ ... l'j ... ] - milieubeheer 
milicubelasting (spor.) - milieubolasting 
milicubeleid - rnilieuboleid 
milienbeseharming (1) - rnilieuboschor-
ming 
milieubeweging - miliouboweging 
milieubewust (verspr.) - milioubowust 
milieudefensie (spor.) - milieudofensio 
milieumaotriegel (1) - milieurnaatrogel 
milieunorm (spor.) - miliounorm 
milieuperbleem (1) - miliouprobloem 
milieuramp (spar.) - miliouramp 
milieuversmeriging (1) - milieuveront-
reining, miliouvorvuiling 
milieuvrundelik (1) - miliouvriondolijk 
milieuwet (1) - milieuwot 
militair I do; -on [mili'te:or] 1. militair 
(gewonor is soldaoO D'r woron albogoor 
militairen op 'o dick (Nbk) 
militair II bn. [mili'te:r] 1. militair Hi)' 
mos tockem jaor botten vow do mibitaire 
dienst (ye), eon mibitaire opbciding (1), 
mibitaire meziek (I), do militairo akodomie 
(I), do militaire pobisie (1), Mit bit/pc van 
do burgomoester on et Mibitair Gozag (...) 
(ye) 
militarisme et [milita'rtsmo] 1. mili-
tarismo: zeer positiovo houding inzake 
militair vortoon of optredon Vow do oor-
log, vow et mibitarismo, daor is web gold 
vow on dat a/lionig om mokoor to 
vermoron (ye) 
militarist (spar.) [milito'nst] - militarist 
militaristisch (spar.) - militaristisch 
milj. - aficorting van milJoon 
miljard et; -on [miljart, mol..., mj .... ... ja;] 
1. miljard Die mosson tot elkeprios vot on 
dat kostto mibjarden! (ye) 
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miljardair [ ... c'de:r1 - nñljardair 
miljardste [mtI'jartst, ..$st;] - miljardste 
miljoen at; oak onveranderd als vorm van 
hat my. gebruikt, oak -en; -tien, -egien 
[mtl'jfin, mat.... ml...] - miijoen ff17 her 
eon mi/joen wunnen (Nbk), Miljoenen 
nicenskcn over do hide wereld hebben 
naor at pergrammc keken zeer grate 
aantallen (Nbk), (als verki.: iranisoh, als 
betrof hot maar weinig:) Daor her hij ccii 
peer mi/joen ties an verdiend (Nbk) 
miljoenair (Nbk) [mi1jtfne:r, mtljü...] - 
rniljanair Daor kuf' we] miljoenair mit 
wodden, mit zoo  unkommen! (Nbk) 
miljoenenbedrief (spar.) [mtl'jfii:bdrif, 
mat.... ml...] - miljaenenbedrijf 
miljoenenleger (spot.) [mil'jfir. ....ma..., 
ml...) - miljoenenleger Duutslaand bet con 
mi/joenenleger op 'a bian (vo) 
miijoenennota (spar.) [mil'jfiui:na:ata, 
ma..., ml...] - miljaenennota 
miljoenenodder (spar.) [rnU5üi:4y, ma..., 
mj ... ] - miljaanenorder 
miijoenenomzct (spar.) [mtl'jih:amsct, 
mat.... ml...] - miljoenenamzet 
mitjoeneurede (1) [mtl'jüi:rt:da, niaL.., 
mj ... ] - muljoenenrede 
miljoencplan (v) at; -non [mtl'junaplan, 
maL., mj ... } 1. plan waarmee miljoenen 
zijn gemaeid (in de desbetreffende munt) 
miljoenste [mtl'jfista, mol..., ml...] - 
miljoenste 
miljon z. macla/jon 
milksjeek de; -a, ...sjeken; milksjekien 
[mti(a)ksjLk] 1. milkshake Doe mij mar 
eon milksjeek (Nbk) 
mule et; aak de vorm van hat mv. [nail] 1. 
mille ThJ bet daor we] twuntig mule wit 
verdiendNbk) 
milli- [miii] - milli-: aerate lid in 
waorden als milligram, milliliter 
milliampere (spar.) - mulliampère 
millibar ['miliba:ar] - millibar 
milligram ['miii ... ] - milligram 
milliliter [m ... ] - milliliter 
millimeter [rn...] - millimeter 
millimeterpepier (spar.) - millimeter-
papier 
miliimeterverdieling(c) (1) - millimeter-
verdeling 
millimeterwark (I) - millimeterwerk 
milt Z. mi/ta 
mUte (Bu, Dfa, Dho, El, Nbk, Np, 0p, Ste 

Wal) Oak milt (Diz, Ma, Nbk, Nw, Obk, 
Ow, Pe-Dbl, Spa, 5th) de; -n ['nnit(a)] 1. 
mill (bep. lichaamsdeel) 1k bob so badde 
lopen, dat de milt still mij d'r van 'k bob 
stekende pijn in de milt, in de amgeving 
van cia milt (Pa- Dbl, Obk), Dc wilt begint 
miy to stikicen (Ma), 'k He last van do 
mi/ta (Nbk), (schertsend:) 1k bob can 
koezepiene so stikt me de mute (Bu) 2. z. 
me/dc 
miltestange z. meldestok 
miltvuur (Dhau, Nw, Sz) - miltvuur Hole 
vcebcslagcn bin d'r vroeger ofmaa.kt of 
verbrand deur de vccpest ofmi/tvuur (Sz) 
mimiek [mi'mik] - mimiek 
min I cia; -nan [nun] I. mintaken Dar 
hokkien sommen macf' even opniy 
uutrekencn, A., d'r staotja gien miii mar 
ccii plus! (Ow) 2. aansluitpunt met 
negatieve lading, negatieve elektrade 
(inzake hat gebruik van eon startkabel:) 
Thor hej' do min on daor cia plus, die 
kiemme moat op 'c min (Nbk) 
min II bn., bw.; -der, -at [rntn] 1. van 
slechte kwaliteit, met slecht resultaat Zie 
ha/then 't mar min daon mit die voet-
balderije, vien ik (Mun), .Zc kim win 
akkedaren fiat gaed met elkaar apschieten 
(Np), Hiy scheut meraokal min (b), ccii 
min acntian wag (b), Hi7 zocbt a/tied at 
munste pad op (Nbk), En war de ininne 
wegen angaot, die kosten poerdevlcis (p), 
1k had d'r gicn nocht an om mom die 
vergadcrung to gaon mit dat mimic pad on 
dat mime wear (Obk), It Loup min op die 
knottan (b), Hij lopt min hij is slecht tar 
been (Diz), Thy is win op do gang id. 
(Diz), Doe 'k al dat zwaorc wank daon 
badde, wa'kaorig miii op 'ebuudvaelde 1k 
me gabraken, zeer afgemat (Ma), Dc kie-
pen leggen also min (b), Die loper dot at 
met zo best, at is can mimic vreter dat 
loapvarken (IA), can mime koc (Bu), ccii 
miii varkcn (Bu), Die koc dat was can 
miskoop, die geft we] so min (Dhau), Jc 
he/then min .speu/dslecht, buy. inzake ean 
korfbalwedstmijd (Wol), eon mmmc moor 
onbevruchte bij enkoningin (Ow), mimic 
koffie sleebte kaffie (Dfa), flat is beurmin 
beteerd (b), Et was n min nor 't sin niet 
bep. naar de zin (Nbk), Th3' is min to 
spreken sleeht te spreken (Obk), Et gewas 
staot d'r win vain- (Ow), min wear slecht 



weer, ecn mmmc bew-t macken (Nbk, b): 
Eers leek at zo kael em kon hi)' wel es eazi 
mimic beurt macken (b), Die bar grit' ten 
mmmc naacbt had eon slechte nachtnist 
(Nbk, b), Hikeekerbarmelikmin toe zag 
er slecht uit (in z'n gelaat) (Np), D'rzitten 
mime plakken in dat strodak siechte, 
zwakke (b), cam min zin hebben een slecht 
humeur (Nbk, Np, b), ffi7 is niet (zo) mm 
is bij do pinkon, is tot heel wat in staat 
(ook: durft heel wat) (Nbk, Np), iene mm 
macken door af te geven een siechte naam 
bozorgen (Dfo, Nbk, b): Hoe kan in ten 
bedrief de iene arbeider de aander op ten 
gemienc meniere humen ofmim maeken hi)' 
de baos (b), zo ook Dciii mccnskepraot 
kuj' iene wel op can minne naeme brengen 
(Obk), in niet zo min weg wazen hot nog 
niet zo slecht gotroffen hebben (j) 2. 
gemeen, verachtelijk, vals, slecht voor eon 
ander Dat is ten min meenskc, die bet 
dubbeld vel veux de kop (Obk), Dat is ten 
minne streek (Bdio, b, Nbk), Ze hebben 'm 
min bebaandeld (Nbk), tam mmmc vent 
(Np, Nbk), Ft is een mmmc bond eon door 
on door slecht mons (Np, b: in), ...een mm 
stok vreten (Nbk, Np, Ste), acm min stok 
goad eon naar, min iemand, eon ellendeling 
(Np, Ste), Dat is atm minne Bader id. 
(Dho, Nbk), Hi)' bet beur min bebaandeld 
(Ma), (verb.:) Wat is dat can minnen ieme 
eon gemone, verachtehjke persoon (Nbk, 
Np), zo ook Ft is eon dikke minne (Ste), 
ten minne hoer gierig, onpiezierig voor z'n 
ondergosohikten (Db), (verb.:) Et was can 
minnem ieme eon gomeen, vals iemand, eon 
slechterik (Nbk, Np), N Jigt now ienkeer 
op ten mmmc macme heoft do naam slecht, 
niet oerlijk to zijn (b), atm minne streak 
(b), Da 's min doer,, om die zo to 
bedomderem (Np), Dat was eon mmmc zet 
eon gomone zet (Bu), 't Was niet ten 
mmmc kerel, mar hi)' was (..) goon 
beroerde kerol (j) 3. met ongunstige om-
standigheden, moeite oplovorond, met ri-
siko's, met gevaar 1k hadde eon minne 
wiend, want ik mos d'r altied tegem in 
(Np), Ft bin minne tekens [ongunstige 
voortekens] as deKwmderse doeven kom-
men; dam kriej' miii wear [slecht weer] of 
badde whiM (Ste), Dc locht liekt mm 
voorspolt weinig goods (bi), Hi)' bet nog 
een mime fee/tied eon moeilijke leeftijd, 

eon leeftij d waarop het hem gomakkelij k 
slecht kan gaan, vooral: do puberteit (Ow), 
J kan min dent 't wark kommen niet dan 
met grote moeite, slechts met eon laag 
tempo (Ow), As soldaot trot'hi)' can minne 
dienst eon ongunstige, niet prettige poriode 
van vorvulling van militaire dienst (Nw), 
Dat kan 'Ic soms mar min hebben niet dan 
met moeite verdragen (Ow), at min treffen 
pooh hebben, door niet voorziene om-
standigheden iemand niet aantreffen, in 
een niet fortuinlijke situatie komen of z'n 
doel niet kunnen bereiken (Nbk, Np, j), zo 
ook Ft trot' wel min, want S. kon niet naor 
him toe tekieken ft kwam slecht uit )' Zo 
kwam et dam dat F. (..) hi)' oolde N 
kwam te women; at vul tens niet zo min an 
hot leverde niet eons zoveei bezwaren op, 
het beviol oigenlijk wel good 	Hi)' zol 
jowgraeghebben wiDen as buys -hoolster; 
dam waj'nietzomin wegdatzou eigenlijk 
wel gunstig voor Jo zijn ), Soms komt d'r 
aach tar die minne dingen flog wel as can 
betien gelok wag U) Hi)' staot d'r min yew-  
hot staat or slecht voor met hem (Bu), De 
tiedem bin minde tijdsomstandigheden ziJn 
slecht (in okonomisch en/of maatschappe-
liJk opzicht anderszins) (Nbk, Obk), zo 
ook Dc tied is mm (Np), Et weran minne 
tieden (Obk), zo ook It Is tegensworig wel 
can minne tied (b) en in We hebben doe 
minnejaorem had vooral: Jaron van grote 
armoede (Nbk, p), Doe hi)' alias d'r dciii 
brocbt bar; wodde at ten minne tied in dat 
faandeen tiJd van grote armoede (b), Wat 
be'k een min bait' uurtien had, in 't laest 
van vleden wake zeer penibel (b), Dat is 
can min geval een beroorde kwestie, eon 
gevaarlijke toestand (b), 't Is ten minne 
kwaole(Diz, El, 01-NI, Op, Pe-Dbi, Spa), 
H was d'r at minste an toe hot beroerdst, 
siochtst (j), Mar at minste was dat hi)' d'r 
kick at meerste zin an hat as hi)' gienen 
bar het meost verveionde, het beroordste 
(b) 4. ziek, zoor vorzwakt door ziekte of 
door eon ongeluk Ze wussem dan vaeks wel 
wit as d'r min was wie er erg ziok was 
(Ow), 1k bin zo miii, ik yule me lange niet 
leflar (Ste), Die bet arg min west is or 
slecht aan toe geweest door ziekte, door 
eon ongoluk (Np, Nbk), zo ook Wat is die 
mcraokci min (Bu), Die is d'r (meraokel) 
min an toe (Dhau, Nbk, Np, Bu), Die is zo 
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min, die zal 't wcf niet bat/en (Obk) 5. 
eigenlijk niet, niet vanwege de bezwaren 
Dat kuf' tocb min doen, die vent zo 
plaogen (Db), V/at eigcn/ik niet katz is 
min doen (Ow) 6. weinig zo min meuge/ik 
(Nbk, Np, Ow), D'r komt van 'tfaor vusen 
te min grös van 't laand (Nbk), MY telde 
len schaop te min (b), Krek zo min as ik 
jow niet veurtrekke doe 'k dat hew ok met 
net zo mm, evenmin (Nbk), to min geld 
(Obk), 't Is te min om van te leven en 
tevule am dood van te gaon die inkomston 
zijn wel zeer goring, Cr valt nauwelijks van 
rond to komen (Bdie, Pe-DbI, Nbk) 7. 
nietig, gering, onaanzienlijk, met weinig 
status Hij is niet zo min zit er warmpjes 
bij (Np), Eigen laand, dat staot zo min 
niaakt niet bep. indruk (bijv: als men daar 
en niet in het buitenland op vakantie gaat) 
(ba), te min als minderwaardig ervaren, to 
onaanzienlijk, nit eon te lage sociale Masse 
Hi5 moch van zien oo/den gien verkering 
bebben mit dat maegien, et was to min 
(Nbk), Om biy de boer te gaon daor macf' 
bielendal niet van praoten, da 's vanzcls 
vusen te min (b), Dat was hew veuls to 
min daar trok ze haar neus voor op (Nbk), 
Hij speulde de daansmeziek die eiien/ik 
veul te min year him was ver beneden zn 
nivo 0) 8. (bw.) verminderd met, met 
aftrekking van Were min twieje is twieje 
(Nbk) 9. (bw.) eon negatieve grootheid 
zijnde Et is -4 [uitsproken als min vier] 
graoden onder nul hot vriest vier graden 
Celsius (Nbk), Hoe stark bin de g/aezen 
van jow brille? [met als antwoord:] Dc 
lent is -4 [uitgesproken als min viere], de 
aandere -5 [uitgesproken als min vutb, 
vieve] (Nbk) 10. (inzake schoolrapporten 
e.d.) een ietsje, 1/4 punt lager dan 
uitgedrukt door het cijfer waarmee men 
waardeert 1k bad met bie/emao/ een voile 
acbte, et was ten 8- nI. uitgesproken als 
acbt min (Nbk) 
min. - afkorting van minimum en muneur 
(kleine- tertstoonsoort); indien met hoofd-
letter: Munisterie 
mina (Np) ['mina], in Jezus mina! hoe 
bestaat hot, allemaehtig! (Np) 
ununachten (verspr.) ['minaxti] - mm-
achten iene munacbten 
minachtend (verspr.) ['mtnaxtit] - mm-
achtend munaehtend kieken (Nbk), Ze kurt 

zo munacb tend op fe dae/ekieken (Nw, 
Nbk) 
minaclitig (Bdie, Dhau, El, Np, Nw, Spa, 
bn., bw.; -or, -st ['m...} 1. gemeen, nogal 
mm (Bdie, Dhau, Np, Nw, Spa) 't Is ccii 
mmachtig kereitien, 't is met ccii besten 
k'ie! (Np), As ze ft minacbtig bcbaan-
dc/en, bij'niet veal in te/(Ld), Zebebben 
'm munacbtig behaande/d slecht (Bdie, 
Dhau, Ma, Nbk, Spa, Nw) 2. (van vee) 
enigszins ziekelijk, niet erg stork (El) ten 
munacbtig besien (El) 
munachting (verspr.) ['mtnaxtu]J - mm-
achting Die behaandc/t de meensken mit 
munacbting (Ma, Obk), Die man zien 
keraicter, daor be'k ni/cs aanders as miii-
achting veur! (Sz) 
munaordig z. munaorig 
munaorig (Bu, Dfo) Ook ,ninaordig (Bu, 
Dfo, Ld) bn.; -or, -st ['mm...] 1. (van 
personen of dieren) met eon slechte 
gezondhoid, klein en mager, ook: goon 
groei vertonende War is dat ten munaordig 
kcreitien (Bu), ten munaonk  wief(Dfo) 
minaret (I) - minaret 
minder I bn. ['mtndç] I. van geringere 
waarde, van geringe betekenis, in lagere 
rang de mindere man do porsonen, do 
groep die laag staat in maatschappelijk 
aanzien, die weinig verdiont, do mensen 
die niet bij do heersendo klasse horen: 
Vrocger was flewiel slim in de mode, mar 
't was met vow tic mindere man (Obk), 
Daor doen wiy niet an mit, dat is wat year 
de mindere man (Obk), Dc mindere man 
knit et a/tied op 'c kop (Ma), . ..moet d'r 
a/tied onderdeur (Nbk) 2. van sleehtere 
kwaliteit, in geringere omvang, in mindere 
mate Zien ogen wodden minder (Nbk), 
Van die tied of wodde et schricven minder, 
totdat et uutacnde/ik bie/emaole opbu/ (v), 
Dc piene is wat minder (Dho), Van badde 
warken wo'n zc met minder hard werkon is 
hens niet slocht voor hen (Nbk), Dc regen 
wodt a/ wat minder, et be/dert a/ wat op 
(Nw, H1 bet misscbien wc/ met zovu/e 
geld, mar daor is bij mks te minder omme 
dat maakt niet dat hij als mens minder 
waard is (Nbk), niet minder betor: Et weer 
wodt d'r met minder op (Obk) 3. achterop, 
achtorstaand vergelekon met anderon Ze 
woi/en niet minder wezen zo wildon hot 
even good doen, op dezelfde wijze bij- 
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dragen e.d. (Nbk, b) 4. minder goed wat de 
gezondheid betreft: Jo kim zion dat It 
minder wodt mit him nI. dat de zieke 
achteruitgaat (Nbk, Np, Nw), J. wodde 
minder, mar hij kwam wel gauw es to 
kieken om anwiozings to ger'on (Nbk, vo) 
5. beroerder, (veel) minder gunstig Etkon 
ok al niet minder (Nw), Da 'Ic eon botien 
inlovcrcn moat is nict zo slim, mar a* 
mien baene kwiotraokcn zol is minder 
(Ow), (met name van tijdsomstandigheden, 
bijv. de maatschappelijke situatie:) MY  
donkt, 't is now ok al niet vculc beter, as 't 
bitiodon nog niet minder is (b), Mar do 
jonge kate/s wa/len wel es wat beleven, on 
't kon ok al niet gauw minder as hier in do 
vccnderie (j), Do tieden wo'n zachiesan 
minder (Obk), Zo macken et d'r a/fiend 
mar minder van erger dan hot is i.p.v. hot 
to doen verbeteren (Ld), zo ook Jowkun It 
soul nog minder ma/can, aj' d'r over 
deurzeurcn do zaak gekornplieeerder ma-
ken, moeilijker maken doordat do per-
soonlijke tegenstellingen scherper worden 
(Dhau), It Is wel goad dat over zokkc 
dingen as eon schaip stok/cien sebre von 
wodt, daor wodt otgrifmet minder van dat 
kan naar alle waarschijnlijkheid alleen 
maar een positieve uitwerking hebben (b) 
6. zwakker in financieel opzicht, vooral in 
ontkenningen, vgl. Daor wodt MY niet 
minder van hij zal er wel financieel 
voordeel van hebben ((Nbk) 
minder II bw. 1. niet in die mate, niet zo 
Et is minder koold as west bet (Nbk), St 
sniyt vu/a mindor as strakkies (Nbk, Nw), 
Do gebouwen (..) Ic/con inienond eon stok 
min dot gries (v), Dat (..) was niet ions in 
him opkommen on nog minder dat d'r now 
con zulveron dak op 'a p/a etso was 
kommon to liggen (b), des to minder, to 
minder (b): Zie do home] van al/a bemols 
kan Jaw niot bargen; booveule to minder 
dan dit buus, dat ik bouwd hebbe (b) 2. 
geringer 't Kon mindor is prima, ook 
wel: het gaat wel, het is in elk geval niet 
slecht (Nbk), 147 bade/c ot minder treffon 
kundhij heeft het goed getroffen (ba), Kan 
't ok eon bcticn minder? kun je misschien 
een minder grote mond opzetten, minder 
lawaai maken (Ma, Nbk), ook ... wat 
mindor? id. (Ma, Nbk) 
minder HI onbep. telw. ['mtndç] 1. (vooral 

in vergelijkingen) niet zoveel, geringer in 
aantal, hoeveelheid Ze hobben as regal ok 
minder in 't kammenot minder geld (b), 
Hi3f hot niet moor, mar hij bet minder 
krogon (Nbk), Wa)' ok wodden, zorg d'r 
veur a/tied minder uut to go von as daj' 
mnbow-dbebben, hour (b), Mar zion kicnder 
drougon minder kloron on do ba/c/cot hadde 
al dric we/con op 'o p01 verkocbt (ba), We 
beuron van 'tjaor eon stok minder nI. in 
vergelijking met her vorige jaar of vorige 
jaren (Ma) 
mindere de; -n [mindro] 1. ondergeschik- 
te, iemand die lager in rang is Die leutcn 
je meerstal wel vu/en daj' do mindere 
woron (v), 1k wi/jaw mindere niot wezcn 
(Nw), jo meerdoro on je mindero (Nw) 2. 
bep. militaire rang: mindere 3. iemand die 
minder goed is in iets dan een ander We 
badden et wel deur, zij was do mindere 
(Nbk) 
minderen zw. ww.; overg., onoverg.; mm- 
derde, is/het (bet. 2, 3) minderd ['mtndp] 
1. (onoverg.) geringer worden in aantal 
Dat gong een dag of wat goad en do 
kniepertios minderden mooi (b), Oonze 
eeipels minderen aorig, we moe'n haost 
nion bobbon (Obk) 2. doen afnemen in 
grootte, omvang bij het breien door her 
aantal steken minder to maken Dan gaon 
d'r ste/con of dan bij' an 't minderen 
(Nbk), I/c bin mit or breion van mien hozo 
an 't minderen toe, om do boovuut toeren 
moe'Jcminderen your Itlwutt?(Db) ...an at 
kuut minderen too (Diz), A)' mar an ot 
minderen toe binnen, dan gaot or haddo 
(Nbk), As do trui wiodor moot moej'  
meordoren, de tion moej' a/tied minderen 
(Ld), Bi5 do tio moo'n we minderen (Np), 
ste/con minderen (Bu) 3. (doen) afhemen in 
de mate waarin, in de kracht, snelheid enz. 
Hoe oolder as men wodt, hoe moor aj' 
vu/on kunnen dat je kracbten minderen 
(Op), A)' keunstmest strijcn on ie bebben 
wat to min,gao)' ok minderon (Ste), eon 
betien gang minderen snelheid minderen 
(Nt), zo ook do vaort minderen id. (Ste), 
Zo minderen de vaort id. (Bdie), As do 
train vaort mindert (..) id. (v), We moe'n 
a/lemaolc wat minderen minder geld uit-
geven, zuiniger zijn (Bu) 
mindereseren (Bdie, Mun, Obk, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; mindereseerde, hot mm- 
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dereseerd [mtndp'st:ap} 1. bezuinigen op 
de uitgaven, minder geld uitgeven, een stap 
terugdoen (Bdie, Mun, Sz) Wij moen 
allcwaole wat win doreseren op It ogen bilk 
(Sz) 2. hetz. als minneseron (bij het 
breien), z. aldaar, bet. 2 (Obk) 
minderhakke (Obk) de; -n; ...hakkien 
['mtndrhako] 1. hetz. als kicine bakke, z. 
onder hakkc 
minderhedenbeleid (I) ['mtndjht:di ... ] - 
minderhedenbeleid 
minderhedcnperbleem (1) [rn...] - miii-
derhedenprobleem 
mindcrbedenvraogstok (1) I'm...] - mm-
derhedenvraagstuk 
ininderhied Voor -heid z. -hied de; 
...heden ['mindçhitJ 1. minderheid: bij 
stemmingen Zij badden do minderheid 
(Bu), Do minderhied icgt him d'r niet bi 
dace (Nbk) 2. in in do ininderbied 
geringer in aantal dan anderen (Nbk): We 
bin now ien keor in do minderhied, we 
verliezen aided (Nbk), Do Steilingwarvers 
bin in Frieslaand now ienkeer in do 
mindethied (Nbk) 3. bevolkingsdeei met 
een taal on kuituur die aftijkt van de rest 
van de bevolking, meestal wonend in eon 
relatief klein deel van het land do mth-
derheden in Rusiaand 
minderhiedsgroep (I) - minderheidsgroep 
minderbiedskammenet (I) ['m...] - 
rninderheidskabunet 
ininderhiedsperti'j (spor.) I'm...] - mm-
derheidspartij 
minderhicdsregering (1) ('rn...] - minder-
heidsregering 
minderbicdsstaandpunt (spor.) - minder-
heidsstandpunt 
niindering (Nbk, 01-Ni, Ow) de; -s, -en 
['mtndçuj] 1. (bij het brelen:) mindering 7k 
bin ok haost an do minderings in do kute 
toe (Nbk, 01-Ni), eon dubbeie mindering 
(Nbk) 2. (bij rekeningen:) in mindering 
brengen (Nbk) 
minderjaorig [mtndyj3:rox] - mmdcc-
jarig 
ininderjaorige [...'jo:orogo] - minderjarige 
minderinan de ['in...] 1. icrnand die 
minder rijk is, minder in aanzien is, z. 
onder meerderman 
minderwaardig z. win derweerdi 
minderweerdig (Nbk, Np, Obk, Op, Ow, 
Ste, b) Ook minderwaardig (Spa) 

[imndfwt:rdx/ ... ] 1. minderwaardig, van 
geringere waarde (meestal van iets waar 
men op neerkijkt, waar gerungschattend 
over wordt gedaan) eon minderweerdig 
ding (Ste), Oons eezpeiba/ckien is to klein, 
on zeker minderweerdig (b), Dat woord is 
your 00115 niot minderweerdig (Obk) 
minderweerdighied (Nbk, 1) [...w...} - 
rninderwaardigheid wit eon genial van 
minderweerdighied zitten (I), eon gevuu] 
van winder weerdighied over je bebben 
(Nbk) 
minderweerdighiedsgevunl (Nbk) - miii-
derwaardigheidsgevoel 
mindernreerdighiedskompiex - mm-
derwaardigheidscompiex 
niineraal (1) et; ...ralen [mun&ra:1] - mine-
raal 
mineraalwaeter (I) - muneraaiwater 
inineur Imi'nA:or), in in mineur in do 
kleine torts Dat stok stact in mineur (Nbk), 
Biy' in mineur? ben je zorgelijk, somber 
gesternd? (Nbk) 
mineurstemming (spor) - mineur-
stemming Big' in mineurstemming? (Nbk) 
iningbak (OS, Dho, Diz, Np, Sz) Ook 
menghak (Bdie, Nt, 01-NI, Pe-Dbl, Spa, 
Sz, Wol, j) ['mujbak/'mcrj ... } - mengbak, 
vooral: bak om voer voor het vet in to 
mengen (Dho, Ld, Nw, Ow, j), bak om 
kunstmest in to mengen (Ld, Nw) en 
houten bak waarun men hot uitgespitte veen 
door to trappen fijn maakt en met water 
vermengt tot een pap die vervolgens, ter 
drogung, buiten de bak wordt gesehept am 
verder tot turf verwerkt to worden (hetz. 
als baggelbak (El, Np)) 
mingbult (Ld, Nbk, Np, Obk) Oak ming-
butte (Np), mengbult (Nbk) de; -on; - ien 
['mu]bAlt(o)/'mEzj...J 1. mestvaalt waarvan 
de most is verrnengd met aarde en resten 
stro, hooi en bind Eon mingbuite is eon 
eardebult mit stront d'r dear, dan zc'e'n 
laoge en dan zoe'n laoge (Np), eon 
mingbuit macken het tot ccii mingbuit 
mengen van de hiervóór genoemde be-
standdelen (Nbk) 
iningbulte z. mingbuit 
mingeerde (Dfo, Ld) Ook mingere (Dfo) 
de ['mujt:rdo/'mui:or] 1. aarde die is of 
wordt vermengd met most, resten stro, hooi 
en/of blad (z. ook mingbuite) We baciden 
d'r zaand onder weg om miiigore to 
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lcriegen, om d'r stront dew-  to zetten (Dfo) 
mingel (Bu, Db, Dfo, El, Ma, Nbk, Np, 
Obk, 01-NI, Ow, Spa, b, p, bo: Np) Ook 
mengel (ZW, Dho, Nw, Op, Spa, Sz) do, 
et; -s; -tien [muj(g)j/'mc(g)] 1. mengel, 
inhoudsmaat van een liter Do melk wodt 
bij domingel vorkocht per liter (Dfo), tien 
mingel waetor (b), Eon koc geft acbt 
mingel (Bu), aanderbalve mingel melk(b), 
eon half mingel (El, Ma, Obk, bo: Dho), 
eon halve... (El, Np) 2. vat, busje waarmee 
men eon bep. inhoud afmeet, nI. een liter 
(Obk), vgl. Do molkvontor badde vroeger 
altied eon mingel an do karre bangen 
(Obk); daarnaast eon halve liter in et halve 
mengel (Nw, Ste): Waor is et halve 
mongel?d.i. eon busje vooral gebruikt om 
do melk moe nit de melkbus to halen (Nw), 
Pak die halve mengel even! (Ste) 
mingelmaotien (Nbk) et; ...maoties [muj 
ma:otin] 1. vat, busje waarmee men een 
halve liter afmeet 
mingelmoes (Bu, Db, Dfo, Nbk, Np, Obk, 
Ow) Ook mengeinsoes (verspr.), mangel-
,noes (Ld, Np) et; - ien ['mujlmus/ 

maijJ ... J 1. (vaak verkl.) mengel-
moos, door elkaar gemengde substantie, 
vandaar ook: allegaartje, ratjetoe, romznel-
tje Die bk/core soop was eon mingelmoes 
van tuunkruden on vermicelli (Obk), We 
go von de varkons een mangelmoes van 
voer, albes dew mekeer (Ld), eon reer 
mingelmoes (Sz, Ow), De booron billIon 
vroogor mar een mengelmoos van kiepen, 
zoas witte en brune boghorns, petriezon en 
koekoekskiepon, en ok go won e zwatte 
kiepen (Op), Die hot d'r eon mingel-
moosion van maokt ratj etoe, rommeltj e 
(Nbk) 
mingen (OS, Bu, Np, Op, j) Ook mengen 
(WS, Ld, Ma) zw/st. ww.; overg.; het 
mongen [mqj:/'mc ... ] 1. mengen: gelijk-
matig dooreenwerken 1k wus we] hoe 'k do 
kwast mingen mos mit jenever om toeb do 
bk/core smack to boben (j), Aj' kook 
mingen, ming Jo ot spul dew mokeor (Nbk, 
Np, Bu), We zullen turfmolm dour die 
grond mengen, dan droogt zo niot zo uut 
(Nbk, Sz), Do kounstmcst wodde vroegor 
ok mongen (Nw), 1k bob et boslag al 
mongd (Nw), 1k meng me daor tussen ik 
begeef me onder hen (lett.) (Nw) 2. in je 
argens in mingen zich in iets mengen 

(Nbk), Daor moej'je niot in mingen (Bu) 
minger (OS, Bu, Np, Op)  Ook menger 
(WS, Ld, Ma, Ow) de; -s; -tien [muj(g)r/ 
'm€..] 1. iemand die dooreen mengt, 
vooral: de degene die de turf fijntrapt en 
met water mengt in do mingbak (z. aldaar), 
vgl. ledore turfmaekor baddo twie tot drie 
span baggolmannen; zoe'n span boston uut 
eon spitter en eon monger, bij iodere 
baggelba/c baj' zoo'n span neudig (Np) 
mingere z. mingeerde 
minggat (Obk) Ook menggat (Db) et; 
-ten; -tien ['mu]gat/'mcgat] 1. gat in de 
grond waarin men komposteerde met daar-
voor geschikt afval Et vorteerber ofval 
woddo in ot minggat gooid on bi do 
moitiod wodde dat dan over 't laand brocht 
vow- bomesting (Obk), Wijgooiden vroe-
gor aBe ooldo rommol in It monggat (Db) 
minginstelaosie (1) ['mrn] - menginstal-
latie 
mingklauwe (Np)  ['m...] - mengklauw Do 
mingklauwe hadde eon kotte staebo; hi5 
wodde bruukt om in do ba/c do veno dour 
mokaor to baebon (Np) 
mingkleur (1) - mengkleur 
mingkraene (Nbk) Ook mengkraene 
(Wol) - mengkraan 
mingmest (Bu, Db, Dfo, El, Ld, Ma, Np, 
Obk, Ow, Sz) Ook mengmest (ZW, Dho, 
Diz, Nw, 01-NI, Op, Sz, Wol), inengmesse 
(Nt, Spa), mengmes (Ste) - mengmest: 
gemengde most, d.i. vooral met zwarte 
aarde en evt. stro, hooi en blad; ook bep. 
kunstmest (Bu) Dan baolde io grond onder 
do boverste laogo weg, die bruukte ie om 
dew-  do mes to doon, dan kreej' mongmos 
(Bu, Nw, Ste), Mongmos was mooi lion, aj' 
dat over et laand struidon dan dreugdo do 
grond mooi uut en do mes ok, dan wodde 
et prachtig aj' d'r mit de kottonoide over 
gongen (Ste), Mongmosso uut do leg-
boxonstalbon stinkt verschrikkolik (Spa) 
mingputte (Dfo, El) Ook mengpune (El) 
de; -n ['m:J 1. kolk, gierput waarin gier 
gemengd met dikke most (nit de stal) word 
opgeslagen (teneinde hot later, ter 
bemesting, over hot land te brengen) 
mingschoppe (Db, Dfo, El, Ma, Obk, Ow, 
Spa, Sz) Ook niengschoppe (Bdie, Diz, 
Ma, Nw, 01-Ni, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz, 
Wol) ['mfl.] L schop waarmee men mengt, 
vooral bij hot maken van veevoer (met 
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meel) en Nj het baggelen (d.i. in de 
veenderij), vgl. Dc mingschoppe wodt 
bruulct wit baggelen, dan wodt at wit cit 
mingsclzappc over et veld gooid (Ow) 
mingsel (OS, Np) Ook mengsel (WS, Ma) 
et; -s; -tien ['mujsjl'm€ ... ] 1. mengsel ten 
mungsciticn van truden (Nbk) 
mingseikoem z. mingselkoeme 
niingselkoeme (Pb, El, Ld, Ma, Obk, Ow) 
Oak mingsetkoem (Ld, Ma, Ow), mengsel-
koeme (ZW, Op), mengselkomme (Diz, 
Spa), ,nengselkom (54, mengkoeme (Bdie, 
Pb), mengkomme (fidie, Sz) ['in...] - 
mengkom (vooral voor deeg, beslag voor 
oliebollen en pannekoeken) 
mingtael (I) - mengtaal 
mingvoer (Pb, tifo, Dhau, El, Ma, Np, 
Obk, Ow, Sz) Oak mengvoer (ZW, flu, 
Dho, Diz, Ma, Nw, Op, Spa) et ['m...] 1. 
mengvoer, voornanielijk: gemengd voer 
voor kippen (flu, Ste) 
iningvorm (1) - mengvorm 
miugraud (Obk) - rnengzaad 
mini de; -'s ['mini] 1. bep. type kleine 
auto (van een bekend Engels merk) Th 
ridt in eon mini (Nbk) 2. (g. my., g. lidw.) 
minimode 
mini- - mini-, eerste lid in woorden als 
minimode, ze zijn niet aBe in dit woor-
denboek opgenornen 
minlatuur de; ...turen; -tien [minija'ty:r] 
1. in in muniatuur in hot klein; oak in 
sarnenstellingen als muniatuarauto, minia-
luwpark e.d.; ze zijn in dit woordenboek 
niet uitputtend opgesomd 2. bep. versierde 
beginletter in eon handsehrift (1) 3. bep. 
schildering of tekening in handschriften (1) 
miniatuurauto - miniatuurauto 
sniniatuurbecld (1) - miniatuurbeeld 
miniatuurferniaot (1) - miniatuurformaat 
miniatnurpark (spor.) et [...'t ... j I. park 
waarin voor hot betalend pubtiek, ter 
bezichtiging, bekende gebouwen en andere 
bezienswaardigheden in bet klein zijn 
nag ebootst at muniatuwpark van App elsehe 
miniatuurschildcr (1) - miniatuurschilder 
minibus (spot.) - minibus 
minifermaot (I) - miniformaat 
minigolf (1) - niinigolf 
minijurk - minijurk 
minikalkulator (I) - minikalkulator 
minikomputer (1) - minikomputer 
minima (I) [minima] - minima 

minimaol (1) bn. [niininio:1} 1. minimaal, 
in munimaale verschillen (1), minimaofe 
(woord)peran (I) 
minimode - minimode 
minimum - minimum (kleinste, Iaagste 
waarde) in con muniniwn van tied, Dat is 
at wet et minimum hot ininste waar je 
genoegen mee moet nemen (spot) 
minimum- - minimum-: eerste lid van 
samensteilingen als munimwvtemperetuur, 
minimumprieg ze zijn in dit woordenboek 
niet uitputtend opgesomd 
minimunicis (I) ['m ...l - ininimumeis 
minimunsinkommen et ['In...] 1. mini-
inuminkomen 
minimumjeugdloon (1) - minimum-
jeugdloon 
minimumloon - minimumloon Et mini-
mumloon is ten kwattien in cit are, mar cit 
is at can maximum, dattig centen (vo) 
miniinumpergrammc (spot.) - minimum-
progranima 
minimumpries (spot.) - minimumprijs 
minimumselaris (1) - minimumsalaris 
minimumtemperetuur (1) - mini-
munitemperatuur 
minimumterief (1) - minimumtarief 
minimumuutkering - minimuniuutkering 
minirok - minirok 
miniseren z. mcnnelcseren 
minister z. menister 
ministerie - ministerie: ambt van minister, 
vgl. R. kreeg et ministerie van anderwies, 
departement van algemeen bestuur, vgl, et 
ministerie van funaneiJn, gebouw van zon 
departement, voider in et cup en baor 
ministerie (1) 
minlik z. minnelik 
minmachtig (Nbk, b: In) In.; prod. 
[mi'maxtox] 1. met to weinig Wij bin te 
minmachtig (b: lm), Dan waj' to 
munmachtig (Nbk) 
minne ['mm], in in demunne scbikken in 
der minne schikken, zonder ruzie en naar 
ieders tevredenheid 
minnegics (flu, Db, Wa, Dia, Nbk, Np, 
Nw Obk, Op, Spa) bn. ['mtnxisJ 1. 
minnetjes: zwak van gezondheid, erg ziek 
MY is munnegies, hear er siecht aan toe 
door ziekte (Np), dt minnegics uutzicn 
slecht, slap, ziekelijk (Op) 2. zeer 
vermoeid en/slaperig, afgemat (Dfo, Nit, 
Spa) JJi was sarigminnegies, doe by dat 

-310- 



minndilk - mintem 

wark daon had (Dfo), Van veul eten woj' 
munnegics (Spa), Die man was aorig 
munnegies doe bly dat wark daon had 
(Dfo) 3. in slechte staat (Db, DIa) Dc 
damhekke en de dampaolcn bin allemsole 
munnegies (Dia), Ft koor van oonzc karke 
is a zo munnegies (Db) 
sninnelik (Dhau, Wol) Ook mini/k (01-NI, 
Wol) bn.; .-er, -st [muiJk/'nunbk] 1. (van 
vet, van personen) or sleelit uitziend, stork 
achterblijvend qua groei Ze kiekt c/c kate 
tied nogaf mhthk toe, vie,, 1k (01-NI), een 
minnelik biggien (Wol) 
minneseren z. mennelcseren 
minnig (verspr.) In.; -Cr, -st [mtnox] 1. 
(van stoffen of van zaken die uit bep. 
(grond)stoffen ziju geniaakt:) in slechte 
staat (Dho, Dia, 01-NI) De overgedienen 
we 'ii minnig, we moe'n nodig ni5cn hebben 
(01-NI), Ft strodak is minnig (Dia), Dc 
loper van c/c trappe wodt aorij minnig  
(Dho) 2. (van personen, dieren) in slechte 
konditie, tenger, zwak, ziekelijk, in meet-
dere of mindere mate ziek (ZW, Dho, Diz, 
Nbk, Np, Nw, Ow, p, v) Dat is eon mthni' 
mannegien, hi5 katz baost nicE am huus 
home kommen (Nbk), Thy mos et van c/c 
dood apbaelcn, so minnig as bij was 
(Bdie, Pe-Dbl), 1k rule mc toch zo minnig 
(Np), Hi5 was good minnig (Nbk), Hi5 is 
dr minnig an toe (Nw), H15 was good 
minnig (Nbk), Die kikt minnig toe (Diz, 
Ow), Die zag d'rminnig uut(v, Dho), Wie 
is now de minnigste wie is er het slechtst 
aan toe? (Ste) 3. (van personen, dieren) 
klein van stuk on xnager, tenger, klein on 
zwak (flu, Dhau, Dho, El, Ld, Nw, 01-NI, 
Spa, Ste) eon mjbnig mannegien (Nw, Ste), 
V/at ccii minnig kereltien nl. klein van stuk 
(El, Ld, Spa, Sit), zo ook Hi7  is mar can 
minnig ventien (01-NI), (van een meisje, 
eon diet:) eon munnig dunkien n! mager on 
zwak (flu, Nw), eon minnig kocgien 
(Dhau), Ft is con tenger kiend, ze is d's 
munnig an toe (Dhau), Wat ccii minnig 
rnecnske ni tenger on zwak (Dho) 4. 
laperig en evt. vernioeid (Nbk) 11i5' 
unnig, jong? Ic gaepen sal (Nbk) 
innighied (El, Nbk) de; ...heden 

'rntnxhit] 1. het erg ziek zijn (Nbk) 2. 

; geid, het mm, gemeen doen (El) Dat is 
Jaezhmj)mig.bcid 615 die meens.ken, mar so 
acm wat so willen (El)  

minpunt (spot.) ['murnpAni] - minpunt 
mint (verspr.) Ook ,neenst (flu, Db, 
Dhau, Nbk, Obk, 01-NI, Ow, Pe-Dbl) bn. 
(in de vorm van een overtreffende trap) 
[minsUnn:st} 1. geringst in aantal, hoe-
veelheid, mate Hiy krigt et minste (Nbk), 
Len koppien koffic was toch ak al It 

minste dat d'r an sat met minder kon echt 
niet warden volstaan (b), zo oak Dat is 
toch ok a/ or minste (b), ... waj' c/oem 
kunnen dat moet je zeker doen en eigenlijk 
zou je nag meet moeten doen (Np), Daor 
lick ct munste belang bi5 in de geringste 
mate (Nw), MY bet op zion must even 
yule had (Nbk, Nw), bi5 et minste of 
geringste (Nbk, Ld, Op): Bij et minste of 
geringstc bet hij zion grote smoci eupen, 
hi5 wet a//cs beter (Op), Ft minste of 
geringste sit ze am tejanken bij de minste 
of geringste aanleiding (Sz), D'r ontbrekt 
nict et minste of geringste an niets (Nbk, 
ha), Thy ridt him am 't meenstc of 
geringste wordt boos (Obk) 2. sleehtst, 
ongunstigst As at op zion must beslat, dan 
kom i/c d'r nag nut oak als het met Iukt, 
red ik me er nag we! mee (Bu), As 't op 
Zion must beteon, knicgcn we met vu/c 
cerappels van 't jaor als hot edit boroord 
!oopt (Obk) 
minste de; -n ['mtnsb] I. minste, degene 
die de mindere is, die minder good is dan 
een ander, ook: degene die toegeeft lone 
die nooit de minste wezen katz, kost dat 
minstens geld, mar vacke at nag ere (Op), 
Ft is nicE makkclik am c/c minste to wezen 
am toe to geven, zich te schikken naar een 
ander (Dhau), zo oak Iedcnonc macE op 
zien tied c/c minste es wezen kunnen (Op) 
minstens bw. ['mtnstvs}  1. minstens, mini-
maal Dat bc'Jc now al minstens vuuf keen 
zcgd (Wol), Dat macE minstens zoveule 
opbrengen (Ow), Hi5 bet Pr minstens eon 
ure west (Np), Hi5 is minstens so slecbt 
(Ste), Dat is munstens so moal (Ste), 1k 
docbt minstens daj' con ongelak had 
hadden, dccj' so laetc kwammen (Ma, 
Nbk) 
nsinstreel de; ...strelen ['mtnstrul, mis ... ] 
1. minstreel 
minteken - minteken 
sninzem (El, Nw, Obk, Ow) ['irnnstpj - 
minzaam: welwillend, meelevend eon min-
sew moons/ce ten meelevend, good mens 
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(Obk) 
mirabellen (Dho) mv. [mi:ora'beln] 1. 
pruimen van een bep. soort: mirabellen 
mirakel z. meraokel I, II 
mirakels z. meraokels II 
mirre (1) ['mira] - mine 
mis I (Bu, Dhau, Dho, El, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Obk, Op, Spa, s) et [mts] 1. lets dat 
fout gaat, dat Pout werkt (Dhau, Nbk, Np, 
Obk), vooral in gien mis, vgl. Die vent het 
altied gelok, d'r is (bij him) gien mis bij 
het lukt (hem) altijd (Np, Dhau), D'r is 
glen mis bi) alles is in odder alles werkt 
goed, alles gaat van eon leien dakje (Nbk), 
D'r is glen mis bij, die beide Berson bier 
alle woken wel eon keer of wat langes het 
gaat beslist altijd zo (Obk) 2. twijfel, in 
verb.: Dat is son der mis zo gebeurd zeker, 
ongetwijfeld (s), d'r is glen mis op het is 
absoluut zeker (Dho, Ma, Op, Spa): 
Woensdags gong oolde N. a/tied naor do 
mark, daor was nooit eon mis op (Op), D'r 
is gien mis bij dat is vast on zeker, dat is 
100% zeker zo (Bu, El, Nw) 3. z. misse 
mis II bw., bn.; -ser [mts] 1. onjuist, fout 
Dat is mis fout, abuis, Daor was ik toch 
good mis dat had ik fout, dat heb ik niet 
goed gedaan (Diz, Ste), Heir, wat bin k 
toch mis west on watheb ikjowzeer daon 
wat heb ik toch verkeerd gehandeld (b), 
Hij was aorig mis zat er flunk naast (Nbk, 
Np), Daor bij'mis mit je vergist je (Dho, 
Nbk), Nee, daor bin ik niet mis mit (El), 
Alt niet mis bin, is hij morgen jaorig als 
ik me niet vergis (Obk, Db), As jow 
mienen dat ik dat huus we/ kopen willen 
zol, dan hob ie t wel mis (Op), D'r is gien 
mis woord va/en die aovend geen onver-
togen woord (Nbk), kMiende dak de vos 
al bi f de poten bar, mar mis hear (b), Mis! 
het klopt niet, het is onjuist (Nbk), (gezegd 
wanneer iemand iets net niet kan pakken, 
net niet kan bereiken:) Mis, poes! 2. niet 
rack Hier en daor soezen de ba/len [d.i. de 
sneeuwballen] watmis on watraek(ba), K. 
was wat overdreven, mar scheut niet vaeke 
mis (b), De schutter schaemde him zeker 
dat 't mis west was (b), Ze was gien haor 
mis ze vertelde het precies good (Ste), Hij 
het nog nooit eon misse slag had het gaat 
bij hem altijd good (Spa), Hij was de 
plaanke aorig mis (Pe-Dbl), niet mis niet 
gering, met aanzienlijke gevolgen, van 

groot belang (Nbk, Nt): Now, dat was niet 
mis! (Nbk, Nt), Dat is niet mis, mar rack 
ze is zwanger (Ld) 3. niet in orde, niet in 
de haak Et gaot niet good, or was 
hielemaol mis mit him hij was over z'n 
toeren, hij kon het niet aan, hij was ziek, 
hij is weer in z'n oude, verkeerde gewoon-
ten vervallen (Nbk), Dit is mis on dat is 
briek (bl), En koj' a/ niet zo veer gooien, 
dan was d' nog niks mis (v), Et is nogal 
es mis mit et weer het weer is nogal eens 
slecht (Nt), Dat is mis kommen verkeerd 
gekomen (El), Wat eon misse boel (Ste), 
Die toe is zo evenredig op 'o melk, die hot 
nooit eon mis maol geeft steeds dezelfde 
hoeveelheid melk (01-NI), Hij her nooit 
eon mis maol hij heeft altijd wel trek, het 
eten smaakt hem altijd goed, het eten 
bekomt hem altijd goed (Op, Pe-Dbl on 
verspr. oost.; Ow), ook: het gaat hem altijd 
good, hem lukt alles (Db, Dfo, Dhau, El, 
Ld, Ma, Ow), hem mankeert nooit iets 
(Ow), Et is mit N. ok weer mis, dat kuj' 
wel an hew-  kleurzien N. is weer zwanger 
(Db, Diz, El, Nt, Op), zo ook Et is weer 
mis daore! id. (Nbk, Ste), It Is mis mit de 
lawmen het is niet in orde, het mislukt, 't 
gaat zo niet goed (verspr.): We zo/len 
hujjen, mar et regent, 't is mis mit de 
lawmen (Ld), (bijv. bij het kaarten:) Et is 
(good) mis mit de lawmen (Ste); in het 
bijzonder: ze is (weer) zwanger (Dhau, 
Dho, Diz, El, Ow, Sz), (zelfst.) Ze het eon 
misse had eon miskraam (Nbk, Ste, Np) 
mis- - mis-: eerste lid van werkwoorden 
als missnieden, mishaandelen, misdoen 
e.d.; ze zijn niet alle in dit woordenboek 
opgenomen 
misbaksel et; -s; -tien ['mizbaksl] 1. 
mislukt baksel (Dfo, Nbk) Dat brood is eon 
misbaksel (Dfo), Die pankoek die k bakt 
bebbe, is ok can misbaksel wodden! (Nbk) 
2. vervelend, gemeen, onhandelbaar ie-
mand Die jongeis eon misbaksel (Ld) 
misbaor et [mtz'bo:ar] 1. misbaar, luid 
geschreeuw, getier mit n protte misbaor 
met veel lawaai, tekeergaand (Nbk), eon 
hie/ misbaor hebben (Ow), Hij twain mit 
eon boel misbaor binnen (El), Grote God, 
wat maekten ze eon misbaor (Np), Wat 
maeken die eon misbaor! (Bu), Om zoen 
k/einighied heefie toch nietzoen misbaor 
to maeken (Op), (eon) misbaor om niks 

-312- 



misboek - misgewaad 

veel drukte, iawaai, vertoon ant jets onbe-
nulligs of jets dat niets voorstelt (El. Nw, 
Spa, Nbk) 
niisboek (Op) misboek: missaal 
misbruken [mtz'brykjjj - misbruiken: met 
slechte bedoelingen gebruik van iemand 
maken iene misbrukcn (Nw), oak: 
verkraehten, vgl. Die boer het or 
thcnstmaegien misbruulct (Nbk) 
misbruuk et [mtzbryk]  1. verkeerd 
gebruik, oneigenlijk gebruik misbnmik 
macken van je pesisie (Nbk), Deer meuj' 
glen misbruuk van macken (Nbk), Ze 
bobben misbruuk van 'vi macArt ze hebben 
hem belazerd (Nbk), misbruuk macken van 
lent zien vertrouwen (Nbk) 2. te royaal, 
overdadig gebruik misbruuk (macken) van 
starkcdraank (Nbk), misbruuk (macken) 
van iene zien goelighied (Nbk) 
misdaod de; -en ['mtzd3:t] I. misdaad, 
zwaar vergrijp con misdeed plegen, 
...begaon 2. misdadigheid Vt misdaod Is 
d'r met nut to Jcricgon, zo 't scbient (Nbk) 
misdaodfilm (spot.) - misdaadfilm 
inisdaodig [mtz'do:adx] - ntisdadig: met 
de aard van een misdaad, een misdaad 
zijnd Datze die mooic ooldc born en zanier 
ommekeppen is tech ccv misdeed! (Nbk) 
nnsdaudiger de; -s ['mtzdo:odg] - mis-
dadiger 
misdaodighied (Nbk, Np) Voor -held z. 
-hied - rnisdadigheid: kriminaliteit Do 
misdaodijbcid namE tea (Np) 
misdaudroman (spar.) - niisdaadroinan 
misdaods'erbael (spot.) - misdaadverhaal 
misdeeld z. misdield 
snisdield (Nbk) Oak misileeld (El, Spa) 
[mtzdi:lt/ ... dt:lt} - misdeeld: slecht, 
oneerlijk bedeeld Die is niisdeeld, hij her 
nicE kregan war 'in taekomt (Spa) 
misdienaar z. misdiener 
misdiender z. misdiener 
misdiener (Op. Pe-Dbl, Ste) Ook 
inisdiender (El), misdienaar (spot.) ['mtz 
dt:rir/ ... d11 ... dirza:r] - misdienaar 
inisdoen st. ww.; overg., onoverg.; hat 
misdaon [mtz'dü:n] 1. (overg.) kwaiijk 
handelen jegens ién of inter personen Wet 
hebben we 'vi misc/eon! (Nbk), Hij hot hiel 
wet misdeon in zien ]even (Np), Hij hot 
wet misda on (Ma) 2. (overg.) mishandelen, 
iemand slaan, pijn doen nit boosheid iena W  

et misdoen (bo: Bu, Nw), Jim meugen 

die janga niks misdoan hear, want liij hot 
nargens schuld an (Op) 3. (onoverg.) 
zondigen (b) We bebben ommereek tegen 
Jew misdaon (b) 
misdregen st. ww.; wederk.; hat 
misdreugen [mtz'dn:gjj] 1. zich misdragen 
Th bet 'in daor bebcwiik misdreugen 
(Nbk) 
niisdrief (I) at; ...drieven ['mzdrifj 1. 
ntisdrijf eon misdriefplagen (1) 
misdrok (Op) Oak misdruk (Spa) - 
misdruk 
misdruk z. misdrok 
miserabel z. miseraobeI 
miseraobel (OS, Bu, Mutt, Np, Nt, Nw, 
Op, Pe-Dbi, Ste) Oak misenabel (Bdie, 
Dl,, Dhau, Di; El, Ma, Nw, 01-Ni, Spa, 
WEt) bit, bw.; -at, -st [misa'r3:bj/ ... ra:bl] 
1. beroerd, slecht Dat was can miseraobcle 
dag (Dfo), Et was misereobel wear (Np), 't 
Was cen miseraobcl spa! (Nbk), Dc zacken 
van NoordwooJde [bin] zo miscreobel 
bcbaandeid, dat et scbneuwt(s: 1880: Nw) 
2. (bw.) in hoge mate (vaak: in sterke mate 
slecht) miscraobci slecbt (Bu), Zt'uiseraobcl 
moci was die vrouw in do kieran (Obk), 
Wet bet die vrouw de bloemen misaraobel 
moofl (Obk) 
misère (Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Np, 
01-NI, Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste) Oak niisere 
(Db, Dfo, Ld, Nbk, Nw, Obk, Ste), mesère 
(Nw, Obk) de [mise:rW...'suarIm3'sE:r] 
1. misêre Hij zit (aorik) in de misdre heeft 
het ellendig, zit in de problemen, zit in de 
put (Np, Spa, Ld), ion en a! misère 
(Pe-Dbl) 2. bep. kaartspel; misère, in op 
misére speulen d.i. hat kaartspel waarbij 
men geen slag tracht te halen (Dhau, Ste) 
Misere is at Ieegst wet aj' speulen kunnen 
mit or kaortspa!pandoaren (Ste) 
misgaon st. ww.; onoverg.; is misgaon 
['mtsx3: thi] 1. verkeerd lopen, mislukken 
Dat koj' van to veuran we) zion, dat macst 
we) misgaon (Nbk), Van meet elan is 'tel 
misgaon mit die beide boterde het niet, 
hap hat verkeerd (Wol), Dat is hefen,aolo 
misgaon (Bu, Obk, Ow, Ste, Sz), Now, cia's 
weer con kecr misgaon ze is wear zwanger 
geraakt (Dhau, Bu) 
misgedrag (Db) at ['in..] 1. wangedrag, 
verkeerd gedrag 
naisgewaad (Op, Ow, Pe-dbl, Ste, Sz) Oak 
,nisgewaeden (my.: Bu, Dho, Nt) at 
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misgewaeden - mislokldng 

['mtsxwa:t/ ... xowe:di] 1. misgewaad 
misgewaeden z. misgewaad 
misgewas (Obk, 01-NI, Ow, p) - mis-
gewas 
misgokken ['misxok} - rnisgokken 
misgooicn ['mtsxo:9ji2] - misgooien 1k 
bebbe misgooid Nbk), Dat he %- misgo old 
ik heb dat niet geraakt bij het gooien (Bu) 
misgreep [mtsxrt:p] - misgreep, misslag 
misgriepcn (Nbk, Ow) - misgrijpen, 
verkeerd grijpen 
misgunnen [mts'xAI:J - misgunnen Zekun 
je et ok misgunnen! (Ste), 2Y7 misgunnen 
jow dat! (Nw), En wodde Oosterwoolde 
stadilk zol ? hew- niet misgunnen (b) 
misbaandelen Ook mishandelen (WH) 
[mis'ha:ndJz/ ... handJiJ - mishandelen, door 
lichamelijk geweld iemand flink pijn doen 
Ze bebben 'in misbaandeld (Nbk) 
mishaandcling (verspr.) Ook mishan-
deling (verspr.) [mis'hâ:ndjuj /...'handjuj] 
- mishandeling 
mishandelen z. mishaandclen 
mishandcling z. misbaandeling 
miskennen (Bdie, Nbk, Pe-Dbl) {...k..J - 
miskennen: een te lage waarde, een te 
geringe betekenis toekennen Hij vuuide 
him miskend (Bdie, Pe-Dbl) 
miskieken - miskijken 
iniskleun (verspr.) ['mtsklX:n] - miskleun 
miskleunen (spor.) ['mtsklX:l?:} - miskleu-
nen It kim soms we] es miskitunen (Spa) 
miskleur (Bu, Dho, Nw, Spa, Sz, Wol) de; 
-en ['m..] 1. miskleur: vale, niet mooie 
kleur, ook: foute kleur, kleur die bestaat 
nit allerlei kleuren door elkaar zodat bet 
naar niets lijkt Die katte her cen miskleur 
(Bu) 2. miskleurige tabak of sigaar (Wol) 
Die segaren bin miskiew-en (Wol) 
miskleurig (ZW, 1Db, Diz, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nt, Obk, 01-NI, Op, Ow) - 
miskleurig, sleeht van kleur, vaak: vaal As 
ze wat vat] wodden, wo 'a ze wat 
miskleurig (Nbk), lone rout van dat 
bebang was miskleurig (1Db), We hebben 
wel es ccii vool had dat was misk/eurig, 
gien uutspreuken k/cur zat dr dan in 
(Obk), (zelfst.) Tussen die jonge knienen 
zatten iniskleurigen tussen (Ld) 
miskocht (Bdie, Nbk, Pe-DbI) bn.; pred. 
[mis'koxt] i. miskocht, bekocht Dam-  bin 'k 
an miskocht daar heb ik een verkeerde, 
ongelukkige koop mee gedaan (Bdie, 

Pe-Dbl) 
miskoemen z. miskommen I 
miskommen I (verspr.) Ook miskoemen 
(Bdie, Sz) at {'mtskozp:/ ... ] L (inzake eten 
en/of drinken) hat fiat goed kunnen 
verdragen, hat niet goed bekomen, 
onbehagelijk gevoel, gevoel van misselijk-
heid door bet teveel eten Daor kuj' wel 
miskommen van kriegen (El, bo: Bu), Van 
dat eten ba'k miskoemen (Dho, Bdie), 'k 
He d'r miskommen van hat eten valt 
verkeerd (Bu, Dhau, Nbk), 'k Hadde d'r 
glen miskommen van (Dhau, Np, Nt, Spa, 
Ste, Wol), ook algemener: ik had er geen 
last van, ondervond geen onaangename 
gevolgen (Spa) 
miskommen II (1Db, Ld, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Op, Sz) st. ww.; onoverg.; is 
miskommen ['m...] 1. (van eten en evt. 
drinken:) misvallen, niet goed bekomen 
(Ld, Nbk, Np, Nw) Et eten is me 
(bielemaol) miskommen, or is d'r niet goed 
lava/en (Ld, Np, Nw), zo ook: It Is 
miskommen her eten zit me niet lekker, is 
me niet goed bekomen (Nbk) 2. tot een 
niet goed, tot een vervelend resultaat 
leiden, verkeerd aflopen (Db, Np, Obk, 
Op, Sz) D'r Lc me ni/a van miskommen 
(Np), Ze hadden een bie]e verwaacbting 
van die jonge, mar 't is (bieleniao]) 
miskomme.n (Sz, 1Db), 1k heb al/es opeten, 
mar dat kan we] es miskommen (Obk), N 
ree a/tied zo badde mit zien auto, dat mos 
baost we] es miskommen (Op) 
miskoop ['misko:p] - miskoop: koop die 
tegenvalt, die verkeerd uitpakt Dat ba'k 
niet doen moeten, dat is een miskoop (Bu), 
D 'r zuJien verscb eiden wel es ten miskoop 
doen (Dho, Np) 
miskraom ['mtskr3:m] - miskraam ten 
miskraom had bebben (Nbk) 
misleiden (spor.) [mis'lejd;J - misleiden 
mislik z. misse/ik 
inlslikhied z. misse/ikbied 
inlslokkeling (spor.) [mis'lokluj] - mis-
lukkeling 
mislokken Ook ,nislukken (WH) [mis 
'IolqJ/..JAkp] - mislukken: niet Iukken, 
misgaan 't Is me mislokt (Nbk), We 
bebben a//es zo goed vew-bereid, or kan 
mitt meet mislokken (Obk) 
'nislokking Ook inislukking (WH) - mis-
lukking 
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mislopen - misraoden 

mislopen st. ww.; overg., onoverg.; is/het 
(bet. 2, 3) mislopen ['mtslo:pen] 1. tie 
verkeerde tithing, her verkeerde pad c.d. 
lopen Ic bin daormislopenje hebt daar lid 
verkeerde pad genomen, de verkeerde 
richting (Nw), Die is cit weg bielomaol 
mislopen (Dfo) 2. (overg.) lopen zodanig 
dat men lemand of jets niet tegenkomt, ziet 
We bin mekeer mooz mis/open (Nbk), Ze 
hebben mekeer mooi mis/open (Np), 1k 
macst 'in tegenkommen, mar ik bin 'in Each 
zeker mis/open (Op) 3. (overg.) niet 
krijgen, missen 1k bin It flen Jack 
mislopen! Dc hand in depot kricj aj' to 
facto bunncn! (Nbk), HJj her zion kaans 
mislopen (Ow) 4. (onoverg.) ten verkeerde 
afloop hebben, een ongunstige wending 
nemen Dat is daor in dat bcdriefhicfendaf 
mislopen (Nbk, El), HI)' is de plan/cc 
mislopen mft dat anneumen war/c hij had 
het totaal verkeerd ingesehat, bet kon lang 
niet uit (Obk), 1k docht dal- war wunnen 
had, mar or is weer mis/open (Nw), 
(gezegd van bijv. de weersomstandig-
heden:) Zol or weer mis/open? zon het 
weer verkeerd gaan met het weer? (Nbk), 
Dat is 'iii mis/open, hi5 had dl,  hicl war 
van verwaacbt (Ste), It ondeniemen et, cii 
et /opt je toch mis! (Bu), .Ze baddon al vijf 
jonges on now is et nag weer mislopen 
di.: er is toch nog ten zesde kind op 
komst/gekomen (Sz) 5. (onoverg.) ten 
cinde raken van een verkering, van een 
relatie, oak: ten blauwtje lopen Mit dat 
macgien is or mis/open ni. wat Ut 
verkering betreft (Nt), Hi)' bet or wef 
perbeord, mar et ]cup mis hij liep ten 
blauwtje (Nbk) 
znislukken z, misfokken 
snislukking a. mislok/cing 
tnismaakt a. mismaekt 
niismaekt Ook mismaakt (WH) [mis 
'ms:ktJ...nia:kt] - mismaakt: misvormd 
(zelfst.:) Despot nooit mismaekten 
(Pe-Dbl) 

iavdacge,

ismaekthied (I) - misrnaaktheid 
ismaol (Hdie, 1k, Db, El, Nw, Op) et 

mis...] 1. maaltijd die niet goal valt, eten 
at tegenstaat, gebrek aan eetlust (en 
aardoor vaak: overgesbgen maaltijd) I/c 
oh ccii mismaol, et tEen bckomt me nicE 
aed (Obk, Ru), 1k bad ccii mismaoi 

 ik was nicE good in odder heb 

niet lekker gegeten (Bu, Nw), oak: ik heb 
niet gegeten (Nw), J. bet nag nooit ccii 
mismao/ had J. heeft nimmer gebrek aan 
eetlust gehad, bet eten smaakt I. altijd 
good, bekomt J. altijd good (El, Op), oak 
algemener: bet gaat I. altijd good (Bu, 
Rdie) 
mismaolen (Rdie, Bu, Nt, Spa, Si) isv. 
ww.; overg.; misniaolde, het rnismaold 
['mtsmo:olç] 1. con koe minder inelken on 
droog te doen warden As de ko en en 
dreugezet wodden, wo 'ii ze misunaold at on 
toe overgeslagen bij bet melken (Op, Np) 
Aj' ccii koe dreugezetten willen, dan me/k 
it 'in steeds war minder rae/ce, dan gaoj'm 
mismaoien (Bu), ccii koc eon par dagen 
mismaolen am 'in droge to zetten, dam 
dragon ze viugger op (Nt, Spa) 
misnioedig bn., bw.; -er, -St [mts'mudx] 
1. misnwedig Et was ok am mismoedig 
van to wodden (Np, Nbk), Now, see 
Haan'n d'r war mismoedig over benne (...) 
(vo) 
mispel (I3die, Ma, Np, Nt, Op, Pe-Dbl, 
Spa, Ste, Sz, fp) de, et (bet. 3); -s; -tien 
['mispl] 1. mispelboom (RUle, Ste, 5; ii') 
In Steggerde sEa on aacbtcr depasteri)'e flog 
mispels (Ste) 2. vrucht van de mispelboom 
(13dM, Op. Spa, Sit, Sz), vooral in so rot 
as eon mispel in hoge mate rot, met name 
gezegd van ten rotte appel (Op, Spa, Ste) 
3. eigenaardige, vervelende persoon (Rdie, 
Ma, Np, Pe-Dbl, Spa, Sz) Dat is ok ccv 
cllenthj mispol een rare of slechte persoon 
(Np), Len vervelende mispel is dat (RUle, 
Ma, Pe-Dbl), Len raer mispel.. (Bdie), 't 
Is een appat mispel een eigenaardig 
iemand (Sz) 
mispelboom (Db, Dfo, El, Ld, Nbk, Obk, 
01-NI, Pe-DbI) - mispelboom 
mispepoIIe (Ste) de; -n; -glen ['rn ... ] 1. 
mispelboom(pj e) 
misplaatst z. misplaetst 
niisplaest Z. misplaetst 
inisplaetst (verspr.) Oak mhplaest (Nt),. 
misplaatst (Sz) bit. [ints'ple:tst/...plc:st 
/...pla:tst] I. misplaatst, vooral in ccxi 
misplaetste grap 
inispunt et, de ['mispAnt] 1. vervelende, 
gemene persoon Hi5 is ten dik mispunt 
(Ma), '1 Is ccii rerc mispunt (Obk), ...con  
rervelcndc mispunt (Dhau, Pe- Dbl) 
niisraoden ['m...} - misraden, fout raden 
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misrekenen - missen 

misrekenen (Bdie, Pe-Dbl) zw. ww.; 
wederk.; misrekende, het tuisrekeud 
[mts'ru ... } 1. een verkeerde berekening of 
insehatting naken Wj had 'in misrekend 
(Bdie, Pe-DbI) 
misrekening (Bdie, Nw, Obk, Op, Pe-Dbl, 
Spa) - ruisrekening 
misrieden (Nbk) st, ww.; onoverg.; is 
misreden ('mtsridifl 1. eon verkeerde 
riehting nemen bij het nj den (met een 
voertuig) 1k zol vandaoge even v/at naor 
N., mar biy Utrecht bin 'kmisreden (Nbk) 
missaal (ZW) - missaal, misboek (r.k.) 
misschien bw. [mt'skin, in verb, oak 
'miskin (Nbk)1 1. missohien, wellicht 
Missehion komrncn ze bier nije woke we! 
henne (Nbk), Misscbien is et weizo (Nbk), 
Missebien we/. (Nbk), (gebruikt ter 
afzwakking of voorzichtige inkleding van 
een vraag of aansporing:) Zol 't misscbien 
ok beter wezcn aj' die ruzie Os een keer mit 
him uu4raoten2 (Nbk), 't Is misschien 
betcr am et veurlopig mar veurjo te ho/en 
(Nbk), (ter versterking:) Zoj'misschien ok 
ccii keer an je wark gaon wiDen? (Nbk) 
rnisscliieten st. ww.; overg., onoverg.; hot 
misscheuten ['mtski:ti] 1. missehieten, niet 
raken bij het schieten Do jaeger legde an 
on hi scbeut de haeze mis (Np, Op), 
Daorom perbeerde ik a/tied am et wild zo 
to drieven, dat ie haost niet missehieten 
kon (b) 
misse (Op, Ste) Oak mis do; -n [mts()] - 
mis (inzake de katholieke kerk) Do misse 
is om den are (Ste), We moe'n even naor 
de misse (Ste), naor de mis gacn (Nbk), 
Elko dag bet zien ei'en beil,e, daor do 
misse op schreven is (Ste), Vroegerbaj'de 
vroegmisse, de boogmisse en do dcu.rdc-
weekse misse (Ste), Do bode va art in 
Hasselt ging dear do (van, daor stan eon 
overdekt geboawgien in, daor wodde do 
mis ho/en (Ste), .../ezen (Ste), Et is 
zundagsmargens cm 9 are mis (El), do 
misse apdregen (verspr., Op), de misse 
dionen (verspr., Op) 
missedienen (Ste) {'mtso...J - misdienen 
MY moot missedienen (Ste) 
missekieren (Ste) ['m ... J - misgewaad 
niisselik Oak mislik (flu, Oho, Nbk, Nw, 
b) bn.; -or, -st ['mtsjokl'mtslak] 1. onpas-
selijk, gencigd tot braken 1k war misse/ik 
(Nbk), Et bie/e dOg, her ni d'r misse/ik an 

eten (d), 't Is om inissolik van re wodden, 
al die ellende op 'c tillevisie (Db), Jo 
zouwen d'-misse/ik van wooden iii, zo erg, 
zo vervelend is het (Spa), zo misselik as 
eon katte (flu, Dho, Nbk, Ow, Spa, b, Ste), 
...as een poddo (flu, Nbk, Np, Ste), ...as 
con bond (Nbk) 2. vervelend, onuitstaan-
baar, zeen onaangenaam Wat tech eon 
misselike vent (Db), eon misselike Lore!, 
con mis/ik jonk (Bu, Nbk), eon misselik 
wicu(Nbk, Ste), (van cen vrouwspersoon:) 
eon missoilk sekreot eon vervelend kreug 
Nbk, Np), Dat misselike drankien Lan ik 

d'r niet dew-  /criegen (Sz), (van iets dat 
gezegd wordt on uiterst vervelend, onaan-
genaam is:) misselike praot (Nbk), zo oak 
misselike praoties (Dfo), misse/ik weer 
zeer anaangenaam weer (Nbk, Np), Et is 
misse/ik, mar now komt dat d'r ok nag 
weer tusson erg vervelend (Obk), War was 
dat eon misse/ik onge/ok erg ellendig (Np), 
een misse/ikgeval een erg vervelend geval 
(Ow), een misselike streek (Nbk, El) 3. in 
(spar.) Dat is niet misse/ik dat is niet 
gering (recente antlening) 
nusselikhied Oak mislik/tied (flu, Dho, 
Nbk, Nw, b), voor -heid z. -hied 
['misjok... Pmtslak  ... 1 - misselijkheid: hot 
anpasselijk zijn, het neigen tot ovengeven 
Dc missc/ikhicd van gistor is ge/oAtg 
weer ovor(Db), ...zit me aor/g dwas (El) 
inissemassien (Dfo) et; ,..massies 
['mtsomasinJ 1. icts dat niet gelukt Et/okte 
niet, et was eon missemassion (Dfo) 
missen (verspr.) Ook misten (Bdie, Dhau, 
Dho, Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Spa, Ste, 
Sz,j) zw. ww.; overg., onoverg.; niiste, het 
mist ['mtsiImtst] 1. (overg.) niet raken, 
niet treffen Th3 miste een free van do 
trappe, en doe vul bij naor boneden (Ld), 
Mar missen bestaot d'r niet niet raken is 
anmogelijk (in dit geval gezegd over een 
jager) (b), Ic moe'n do bus niet misseni, 
Die kaans meuj' niet missen die gelegen-
held, mogelijkheid mactie beslist benutten 
(Dho), Dat Lan niet missen dat gaat zeker 
gebeuren, dat moot wel zo zijn (Nbk, b): 
Dit Lan niet missen, beurde ik do; th't 's 
van eon groat, wild varkon nI. het spoor 
(b) 2. (anpers.) iets venkeerd zien, iets f'out 
hebben IL weet or zoker, dat mist me niet 
(Ow), Dat ken niet misten of dat was N 
(Bdie), As or miy niet mist, (dan) zillion 



inisser - mistbaanke 

we n/jo woke user omke N to praoten 
(Np, Dhau) 3. (overg.) verliezen, kwijt-
raken Zemossenbeurkiendmissen (Nbk), 
1k kan die schoppe now plot missen, 
misscbien kzej' lone NY do bitten lienen 
(Nbk), Jemoën 'a niet missen zorg ervoor 
dat je 'm niet kwijtraakt(Nbk), 1k wiJJuim 
n/el missen, nag year glen goold in dit 
geval: mijn vriend (bi), Hij tol eon age 
missen moeten or zou bij hem door can 
operatieve ungreep can oog moeten worden 
weggenomen (v), Die kerel is go graoper/g, 
11/5 kan nilcs rnisten geeft nooit eens jets, 
houdt alles zeif (Nbk, Np) 4. (overg.) niet 
hebben wie of wat nodig is, ontberen Ze 
rn/ste a/ can peer (anon iii. van bet eigen 
gebit (Nbk), We kwi 'in n/ct rnisten (Nbk), 
It missen kwunen as koezepienc (Nbk, Np), 
ook /ena.. (Nbk, Np) S. (overg.) merken 
dat jets of iemand niet is waar het hoort to 
zijn, kwijt zijn 1k m/s mien lclornpen! Die 
ha Ic vow de deure get! (b), Dc 
schoelenieester rn/ste ien van do k/ender 
(Nbk), 1k in/ste de sleutel van at hokkc 
(Nbk), Krek as rn/ste MY wat (b) 6. 
(onoverg.) ontbreken, er niet zijn D'r mist 
h/er on daor can panic van or dak (Np, 
Nbk), D'r rn/ste/one van eons groep/en één 
van ens groepje was or niet (Nbk), Dat 
mist noo/t dat gebeurt aitijd (Nbk) 7. 
(overg.) met spijt de afwezigheid, bet 
ontbreken voelen As die h/er weggaot, 
zullen to him we! missen (Obk, b, Nbk), 
Ok weer present? We hebben Jew mist, de 
Jaeste daegen, man! (ba), 1k kan mien 
kaecht niet rn/sten (Spa), (met name inzake 
overiij den:) War zal b/5 z/en vrouw misten 
(Ste) S. (overg.) niet meemaken, mislopen 
B)3 wol glen woord rn/ascii van at verbs ci 
hij wilde alies horen (Nbk) * Gissen is 
missen (01-Ni), ...kan... (Dfo, Np), Gissen 
dccl vacke missen (Op) 
miner ['misc] - misser 
missie ['misi] - inissie: speciale opdracht 
die men organs moot verrichien, vgi. can 
.gebeime missie (I), mit eon miss/c naor et 
buteniaand wezen (I), ook: r.k. zendung 

issiebissc}iop (1) - missiebisschop 
issiewark (1) - missiewerk 
isslag (Obk, Op) - misslag: verkeerde, 
isse slag, vooral fig.: hetgeen met 
erkeerd doet 
iss)aon - inisslaan: missen bij het slaan,  

verkeerd slaan do pisanke missiac'n (Bu, 

misspringen - rnzssprungen 
misstaon (Edic, Bu, Ma, Nbk, Nw, Obk, 
Ow, Pe-Dbl) [mt'st5: 5n] - misstaan (len.), 
ontsieren Die kieren misstaonJc niet(Nw), 
Dat misstaot Jo aid! (Nbk), flat misstaot 
Jo! (Bu), ook fig.: dean wat men niet zou 
moeten dean, wat de desbetreffende per-
soon niet bep. siert: Dat misstaot Jo am dat 
go to zeggen (Edie, Pe-Dbl) 
misstap ['nutstap} - misstap As at n/eta! to 
si'icbt is, day hoe! Ic mar /one misstap to 
doen of /c liggen tegcn do grand (El, Np, 
Dfo), ock fig.: Die misstap hot hew do 
dasse omrnedaon (Ow), Vreug /e b/rn naor 
d' ion' of ore die wel as can misstap doe 
(b), Die bet eon rnal!e misstap daon (Bu), 
...een goeie misstap rnaekt (Diz), ...eon 
rare misstap maekt (Nbk), can misstap 
begaon (Ow) 
misstappen (Edie, Nbk, Pe-Dbi) ['m...] - 
misstappen 
misstikken - missteken Mit kup/enst/kken 
kr/ej' ccii moo/c flat waeter over Jo henna 
aj'm/sst/kken (Dfo) 
misstout (Op) de; ...stoten ['mtsto:t] 1. 
verkeerde stoot, stoot die geen deal treft of 
bet doel niet goad treft, vooral fig.: 
hetgeen men verkeerd doet 
misstoten ['mtsto:ti] - misstoten 
miss'verMezlng - missverkiezung 
mist de [mist] 1. mist Mit mist zit It diehte 
(Ow), Mist hi/fl sorns lange hangen (Nbk, 
Pe-L3bl), D'ihangt can dikke mist (Bu, Ld, 
Nbk), N/ct to lade naor buus gaon, d'r 
komt mist opzetten (Db), . . eon thlie mist 
opzcttcn (Dho, Obk), Wezatten vanrn organ 
(song) in do mist we waren geheel 
omgeven door mist (Nbk, Ow), do mist in 
gaon misiukken met, van lets, doodiopen 
met iets (Dfo, Nbk), Die tat song in do 
mist mit 'tgeidin financiëie moeiiijkheden 
(IWo), eon kever in do mist een sufferd, 
iemand die wazig doet (01-Ni), Die man is 
to maeger, at is net can strccj in de mist 
(Nt) * Mist brengt vast in do k/st (Nt, n), 
.gefl yost in dc list en regenwaetcr dat 

p1st (Dfo) 
znistaasten - mistasten: verkeerd tasten 
mistanslag (spor.) - mistaanslag 
mistbaank z. mistbaanke 
nsistbaanke (Bu, Nbk, Nw, Ow, Pe-Dbl, 
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misthank - mit 

ha) Oak mistbaank (Bu, Db, Np, Op, Ow, 
Sz), misthank (Spa) - mistbank Daor bij 
de bos bong eon mistbaank (Np), We 
zatten in con mistbaank (Ow), As de 
mistha anke optrekt, wodt or soms we] es 
mooi weep (Pe-Dbl) 
mistbank Z. mistbaanke 
mistdaainp z. mistdamp 
mistdamp (El, Nbk, Np, Ow) Oak 
mistdaamp (Np) de; -on ['mtzdamp/ ... ] 1. 
mist, flarde(n) mist Dc mistdampen 
trokken over or Iaand (El, Nbk, Ow) 
mistellcn ['misteln] - mistellen 
misten (Ma, Np) zw. ww; onpers.; rnistte, 
het mist ['mtsti] 1. misten, mistig zija Et 
mist wat (Ma), Ft mist acrig! (Np) 2. Z. 
missen 
misterig (Nw) bn. ['mtstçox] 1. enigszins 
mistig 
misthoorn niisthoorn Ic konnon van et 
veuraende van et schzo of et aacbtcraende 
n/ct Zion en do misthoorns toetten! (vo) 
mistig - mistig: nevelig, met mist ? Was 
mistig (Nbk), Mit mistig weer moef goed 
vew-zichtig wezen hi)' de weg (Pe-Dbl), 
can mist/ge dag (Nbk) 
snistighied Veer -held z. -hied ['in...] - 
mistigheid: het mistig, nevelig ziju 
mistlaampe 1'•} - mistlamp 
mistoga (Obk) de ['nnsto:ga] 1. hetz. als 
misgewsad, z. aldaar 
mistroostig [mt'stre:stax] - mistroostig: 
neersiaclitig of necrslachtig makend Die 
zag d'r unistroostig wit (Nw), unistroostig 
weer (Nw) 
mistrouwen (01*) et ['1rnstr3rn, ...Mgfl] 
1. verkeerd huwelijk dat men heeft geslo-
ten Mit neef en nicht is et wel es een 
mistrouwen wodden en gong 't weer op con 
sobeiden (Obk) 
misvaercn z. misvaren 
misvaren z. misveren 
misveren (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Oak 
misvaeren (Np, Ste on west.), misvaren 
(WH) zw./st. ww.; onoverg.; veerde mis, is 
misveerd [rn ... ] 1. de verkeerde richting 
nemen bij bet varen, zn doel missen bij 
bet varen 
,nisverstaand Oak misverstand (WIT) et; 
...verstanen ['m...] 1. mistverstand, vergis-
sing die men maakt doordat men de ander 
niet good begrijpt Om misverstanen to 
vew-kommen nog even wat over de varkens 

(.)(Ow) 
misverstand z. misverstaand 
misvornid (spar.) - misvormd (unisunackt 
is gewoner) 
misvormen (spar.) [rnts'f3rm5n] - misvor-
men (lett.) 
miswas (Ste) de ['mtswas] I. misgroeid 
deel, vergroeiing Zoe'n wilde boom N)' 
koenen is gien miswas, et hewt hi)' et 
soorte (Ste) 
miswassen ha. [mts'wasi] 1. inisvormd 
door verkeerd te groeien, misgroeid, 
veelal: gebocheld Do kool is miswasscn ni. 
wanneer de wortel van de kool vergroeid is 
(Nbk), As kiend a! kon hi)' et bijtiedcn 
niet verkroppcn, waoromme as hi)' now 
mis wassen was (b), Die man het eon 
vergrujdc rogge, hi)' is uniswassen (Np, 
Ste), Et was con miswassen kalf hi)' hadde 
zes poten (Obk) 
miszcggen onregelmatig ww.; overg.; het 
miszegd [mi'scgfl 1. jets verkeerd zeggen, 
lets zeggen dat onjuist is Daor heic toch 
nib mit miszegd (Np, Nw, Bu), Daor hej' 
niks an miszegd daar heb je niets 
verkeerds mee gezegd (Ow, be: Op), Daor 
missee ik toch niks an, we!? (b) 2. iets 
zeggen dat de ander als onaangenaam of 
beledigend kan ervaren 1k wi) je niks 
miszeggcn, mar uk zol wel uuticieken as ik 
dat weer dcc (Obk), N. is cen bhkken 
kereition, as je him ok mar et gerungste 
miszeggen, wodt hi)' a) kwaod (Op), Daor 
he'kjc toch nits mit miszegd (Nbk) 
miszeilen - miszeilen 
niiszet (Edie, Pe-Dbl) - miszet 
mit I Oak meg (bet. 2: Sz) bw. [mit/tnt:] 
1. op dat moment, op het ogenblik dat Mit 
kwani hi)' deur de dew-e (b), Mar unit 
sisterde en knisterde de cerste pielke do 
iocht in (b), 1k kieke... on mit kommen ze 
d'r an (Ma, Np), AWlS' dat uk him op 'e 
broggeicuning zag, lag hi)' ok in or wacter 
(Diz, Db), Mit da'k vot zol (...) op het 
moment dat ik weg zou gaan (...) (Ste), En 
mit dat ik dat doe was et oflopen on op het 
moment dat ik dat doe (Edit), En mit da'k 
et s/var omnnegooide, was d'r net eon Bets 
naost me (01-NI) 2. bijwoordelijke vorm 
van bet voorzetsel mit Woj' ten appe! unit 
(hebben) year onderweg? (Nbk), Mocj'nog 
meer mit (hebben) op vekaansie? nag meer 
spullen, nag meer van eon hop. voorraad 
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Mit - mit 

Nbk), Kleunjthgen wi/len gracg mit Nbk, 
Sic), HJj mag niet mit, ..kan n/ct wit, Dat 
tan nag jaoren mit is nog lang niet 
versieten, aan vervanging toe, Th) viii 
drekt mit an, en 't smaekte him zeker song 
gocd, hiy at as ccii tunl'grcvcr (b), Ze bth 
d'r ccii heel schaft mit an c/c gang (Dit), 
We bebben d'r can hie] spektaokcl mit bad, 
am dat klaor to kriegen (Np), Ze plaogen 
him dn nag a/tied mit (Nbk), Ic kim c/sot 
matte/it nit kammen ze last zich getnak-
kehjk vrijen (Nbk, Dho), (oak fig.:) de 
wiend mit hebben: (lett.:) Ze hadden c/c 
wicndmit, on dcmaoncschccn ak nog (j), 
Th3 bet de tied mit bad, et is n a/tied 
aorigmitlopen de tijdsomstandigheden Wa-
ren gunstig voor hem (Nbk, Dho), Ja, zo is 
de tied now ian keen, vim Haann, Ic moe'n 
mit meegaan met de tijd, met de ontwik-
kelingen (ye), Vroegcr krcgcn we soms on 
scbocic vuuI thcma 's as strafivart, daor 
wacren we dan mcci mit (Op), Ok de 
landbauwvcurlocbtlng bet bier schuld mit 
an (ye), Daor bi'mit an as die een aovend 
tamp, die gaot nooit weer vat daar zit je 
lelijk nice (Nbk, Ste), It bin d'r mit an 
weet me er niet of nauwelijks mee to 
redden, weet nauwelijks hoe 1k ermee aan 
meet (Nbk, Sic), to oak Daor zoj' tech mit 
an racken (Sic), Mar 'tjo.ng wadt al vri7j 
wat weti, hij wil 't baost wit weten, bear 
hij wil meebeslissen (Nbk, b), Et gelok 
was mit me was met me (v), MY bet al/es 
mit alle omstandigheden, al z'n cigen-
sehappen zijn in in voordeel (Nbk, Np), 
waartegenover Th3 bet at ni/cs mit (NM), 
zo oak my bet zien kümel' (niet,) mit 
(Nbk), ..,zien gczicbt (niet) mit (Si, NM), 
Wees d'r veurzicbtig mit, at maci nag 
langer mit as vandaege, schcrtsend oak van 
toepassing op personen (NM): Hool now 
ivan ccii keer op [met het werk], ie moc'n 
nog lavger mit as vandacgc(Nbk), Hikan 
nag jaorcn mit hij kan nog jaren blijvcn 
werken (Nbk), Daor Japan ze alticten mit 
ornmc en daorom sebouwen ze iedericne 

p 't laest daar blijvcn ze over denken, 
ver tobben (b), Is dam-  dan wat mit? is or 

jets met ann de hand? (Nbk, b), Dat was 
Oedertieden mit van c/c beste hoorde to 
ebeste kategorie, soort (Nbk, b), Hi bet 
td'rstoermitkan het moeilijk verwerken, 

er erg bedroefd door (v, b), D'r bin  

varkens am mit ft fakkcn on goenend am 
mit te mesten (Obk), Mar juuist daardcur 
passen dc psalms zo NY cans en begriepen 
wiy des to beter wat as c/c dicbtcrs d'n mit 
veur bebbezi (b) * Al/es bet zicn mit en 
zicn tegen zn voor on tegen (Np) 
mit II vz. [mu] i. in gezelsehap van Mit 
die bin 'lcap 'ereizcgaon(Ste,Hiisd'r 
mit de buurvrouw vandeur is er met de 
buurvrouw vandoor (vooral: intake ten 
buiteneehtelijke relatie) (Nbk), Gaoj' mit 
(me)?ga je met me mee? (Nbk), ...mit me 
mit? id. (Nbk), (bij bet kaarten:) Wiegaot 
mit inc mit? (Ste), mit n beidend, mit 
mekeer, mit 'ii tienen met z'n tienen (tnt.) 
(aig.), mit 'n alien met z'n alien (aig.), Dc 
dieven bin d'r mit al mien geld vandew-
met medeneming van (Nbk), Hij bar zoe'n 
hanger, c/at MY wel graeg mit de varkens 
wit c/c bat eten wol (b), Thy ]cup nag an 
cans bus toe mit cons op U). Oonzc 
buurjonge wol zinc/agaovend mit miy 
wilde mijn gezelschap, wilde dat ik z'n 
meisje was, wilde met me vrijen (Dhau) 2. 
in samenhang met wat men heeft, draagt, 
gebruikt e.d. Th3 is mit de k/ale in et 
sticicelc/raod hangen bleven (Nbk), Thy is 
mit c/c trappe ommevalen, Op ccii sow-
meraovend washiy [ni. cit muzikantJ tech 
flog es vat west mit c/c vice/c ni. am op to 
treden U). J was dc speulman, en S. leup 
wit at centebakkicn (j), Heit is laand-
waacbter; MY lopt mit can geweer (v), Hi5 
icwam mit de wacgen c/c wag dan/c (Nbk, 
Np), MY bet et mit et wader to dccii heeft 
ten kwaal aan de urinewegen (Nbk, Ste), 
Hij bet et mit c/c macgo to redden heeft 
een kwaal, gebrek aan tin  maag (Ow), to 
oak Hi5 bet at mit de macge (Ld), Hij bet 
nag we] as last mit de macge hinder, pijn 
aan z'n maag (01-NI), Hij bet last mit de 
mend (Dho) 3. inklusief, erbij gerekend 
Mit dat bockien Jaandd'r bij her bi5krck 
i/en binder (NM), tot en mit (.) tot on 
met (1), (bij bet temggeven van wisselgeld 
in winkels:) Mit vieve, ziej' waif (Ow) 4. 
gevoelens hebbend veer, in overeenstem-
ming met I/c bin wics mit mien bond blij, 
ingenomen met (Nbk), mcdclicden hcbben 
mit, je argens mit mckeer zorgen ommc 
macken (Nbk), [dat wi)] ctgnfniet weten 
dat God mit eons is (b), Dc Heer is mit 
mij lic sal niet bange wezcn, wat sal ccii 
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nzoenskc miy doen? (b) 5. vermengd met, 
door jets heen branewian mit suker 6. in 
wederkerigc betrekking mit mekoar prao-
ten, Mit jaw katz 'kpraoton met jou kan ik 
tot zaken komen, jij on ik denken kennelijk 
vaak gelijk (Nbk), mit mekeer speulen, 

vechten, mit ione ommegaon, HJy had 
wel es con klein bctk'zi mit him had 
onenigheid, ruzie (j), ... wat mit him had id. 
(Nbk), We Jezen die kraante mit do baron 
(Nbk), verkering hebbon mit jove, MY bet 
et alt/cd at mit hear ba/len (Nw), 1k hole or 
mit jaw (Nw), Do boden ba/len at mit 
mokeor (Obk), at goad mit ienc vienen 
kwmcn 7. voorzien van cci, maegien mit 
rood ha or, can jonge mit can balder 
vcrstaand, lone mit can grate snor onder do 
ncuzc (,j), con schaoie mit brood (Nw), cci, 
pannekocke mit sjerp (Nbk), roggcnbrood 
mit spa/c (Nbk), can panne mit waeter 
(Nw), can bod mit bri (Np), ccii korf wit 
cerpels (Np), Middcn in cci, laand mit 
koenen (..) (v), patat mit patat met (1) 8. 
bestaande uit (d.i. uit eon aantal 
eiemplaren) (Db, Nw), vgl. eon stacpol wit 
panackoaken (Nw), 1k had con hide 
staepcl mit turf in 't ho/c/ce (Db) 9. op de 
manier waarop, in de omstandigheid van, 
in de vorm van, in relatie tot hoe men jets 
meemaakt 1k zol dam-  met graeg wonen 
wi/Jon, mit al dat vcrkcer (Nbk), mit 
plot/or war/con, Dat wi/c mitp!ozior vourje 
doen met alle genoegen, graag (Nbk), Hij 
zoo mit ccii zwaore stcmmc ( .. ) (j),  Mit 
volle mood zctten to of (j), Th) sloug at 
dekscl capon [ni. van de kort] on mit ccv 
boge sprong dc kattc d'r tint (j), In ct locbt, 
dat mit can smalle strepc naor bitten vu) 
(..) (ba), Doe kokon wij ondcr do waogcn 
(.); daor leap or mit straolties aut ni. tie 
gier (b), N gong mit icvcr an et 
kaortspculen Q) mit wcenst vcrkopen 
(Nbk), Hijmos mit allomacbtzien tentien 
bcetl.zolcn Q), mit opzct Hi5 bet et mit 
opzet daon (Nbk, Np). Zc hebben mit 5-0 
vericuron (Nbk), Ft wodt me to drok wit at 
die kiondor (Nbk), Doe mit dc oorlog an 
so is 't allomaol kommon (b), Mit zoo'n 
brook an kuj' toch niet nac'r can bra/loft 
gaon (Op), Mit dejasse half an kwam biy 
butcndaw-a (J), Mit van die baans/ccn an 
tzj' wel tcgen do kook/c (Np, Diz), Mit do 
sebrik in do bienen gong M5 as ccii pie//cc 

oat de boge op huas an Ci), (negatief:) Jo 
altiadmitjowgozcur4 Dat getjaantel a/tied 
mitjow (Nbk, Np), Schietmij wat mitjow 
'nargens? (b), Hijaltied mit sion v/even on 
zesscn4 Vat mit dat (nag weg met dat tuig 
(Nbk), mit de tied mitgaon (Nbk), Die N 
is mit bear twaelfjaor al eon flthke maid 
(Op), Mit ks/tier, dat is cci, boste mestcrijc 
(Ste) 10. (inzake handelingen) onder de 
uitvoering van, bij Mit verkopen wi/on we 
d'r bij bedungon dat ze do vlocthodokking 
mit overnemen (Db), Do win/cc/man was 
vro egcr gal mit acponeuten to gcven NY do 
bosscboppen (Ld) 11. door middel van, 
door gebruik to maken van A/los moe mit 
de baaz,d mae/ct woddan U) Mar dat was 
mar can half are mit de train (v), mit do 
haand miyon, nit do zcndo mi5on, mit do 
mesiena nzijen, mit kicingold bats elen, mit 
de typemesiene inv&lcn, Mit eon veter 
maekton so at weer an mekcer (j) Dan 
n/Ion we d'r mit woorden an mit daoden 
an mitwarken dat zi /crak lie/ce veer 
kommen (b), Mit niksdoen koj' d'r met 
door niets to doen (Nbk), Mit Ia/k bliaven 
koj' ok niot vearder door boos to blijven 
(Nbk), Dc hoer on do vrouw konnan him 
mit glen middels wear an do gang Jo'icgen 
(b) 12. op bet ogenblik dat, ten tijde van 1k 
bin mit mooi wear komunen, on ik gao mit 
rear wear wear naor butts (Db), Vrocger 
gongen so mit lochtcmaone to so vend-
praoten (Obk), Zo wag niot mit don/car bij 
de weg (Dho), Mit mcio loggen al/c 
voegels (Obk), I/c bin Jiefst mit locbt wear 
thaus wanneer het nog lieht is (Ste), Mit 
do middag neem ik at schadden we] van Jo 
over (01-NI), Hiy is mit locbt(on) votgaon 
(Dhau, Ste), As zc n/ct mit me/ken thuas 
worn, (..) wanneer or gemolken word a), 
Mit can nijJaor mos de maegd bear weer 
bestcden bij de boor (Obk), Mit Gediekstor 
mark (Ste, Nit), Mit Wolvegaostor mark... 
(Diz) 13. binnen, over, na bet tijdsverloop 
van f/c kom mit 'n drie we/con weer met 
zo'n drie waken (Ste, Bu), N bet 'xv erg 
lcwaod mae/ct, mar mit eon are is biy hi 't 
NY va/on (Sz), Dc biggies mossen mit sos 
woken dear de beresniedor ba/pen wooden 
(Db), Dat boo/den Iaand katz we, as at zak 
wear b/fl, mit can pacr daegen ok wel 
karen (Op), Doe kwam et bosien a/c at 
gauw in de bienon on mit do corsta dag 
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mit - mitdoen 

kon et staon Ci) K vault hear wit de dag 
veurnatmer per opeenvolgende dag (b), Dc 
baron wo'n mit or jaor hoger (Nbk) 14. 
aangaande, wat betreft Jim moon opholen 
wit barrewarron (01-NI), El was op eon 
aovcnd dat N wat lacter orrnnekwam mit 
de ctenc CD. Mar daorommc ineug it toch 
we) wat oppassen mit jaw vleermoes (b), 
Op eon aovend - et leap a) baost tegen ci 
aende mit de warkzemb eden die ze daor 
ailemaol to doen hadden (.) 09, Hij 
schikte at wat mit do piles (b), Dan was ze 
rij mit de zuartiesfiesse CD, belpen mit 
bajjen on miyen (v), Mit ba//en was zcd'r 
okbiY(j), Hoe gaot et mit do baos? (b), Et 
was mit P. niet in odder (b), IIij was d'r 
mit degedaachten niet good bi(Nbk, Np), 
Mit zokke praotics macf' ok ten katz 
ophoien! (Nbk) 
wit III (Nbk) ondersch. voegwoord 1. met, 
door Mit ft so to verzetten, koj' d'r ok niet 
(Nbk) 
Mit- [mu] - mit-, earste lid in samen-
stellingen als mitfietsen, midachen en mit-
praoten; ze zijn in dit woordenboek niet 
alit opgesomd 
mit-an (El, Obk, Ste) bw. [mt'tanl 1. met, 
met (inzake jets dat men met elkaar doet) 
Doef' daor an wit? [met als antwoord:] Ja 
Star doe 'Ic mit-an (Ste), Dc broodtaofel 
doe k we! mit-an (El), As dat koppdtien 
anstikt bij de hatharge, dan dot die 
draankhals ok mit-an nelvurlik (Obk) 
wit-annemen (Dho, Ma, Op, Ste) st. ww.; 
overg.; is mit-anneumen [mt'tanX:ip:] 1. 
voor de eerste maal ter kommunie doen 
gaan, ook: belijdenis doen Die wodt mit- 
anneumen 	Ste), Van hear wodt con 
kiend mit-anneamen (Ste) 
mit-annemerspakkien (Ste) [nit'tani:rps 
pakin] - kommuniepak Alit de pleebtige 
komm unit kriej' de ni5c klercn, or wit-
anaemerspaickien an (Sic) 
mitbakken (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; 

akte mit, het mitbakt ['mtdbakjfl 1. samen 
uet hot andere bakken To moe'n die beide 
'iepe)s even mitbakken (Np) 
jnitbepaolend (I) ['nudb3p3:lt] - mede- 

betaclen {'mtdbots:ln] - meebetalen 
5n d'r ok an mitbctaeld? (Nbk) 

:hetaeler (Db, Nbk) de; -s ['nndbote:lç] 
emand die meebetaalt 

mitbidden ['mtdbtd4] - mèebidden 1k 
bebbe mien hanen va/en, en laden one 
bidde mit (v) 
mitblaozen zw. ww.; overg., onoverg; 
biaosde mit, het mitblaosd ['mldbl3:nn] 1. 
met anderen aan het blazen zijn, jets met 
anderen blazen 1k so) we] cc ten keen wit 
et körps van Makkinge mitblaozen wi/len 
(Nbk), Die !aeste mars ha 'Ic wel graeg 
mitblaozen wild (Nbk), (bij vergelijking) 
Jo zitten now ok in can bestaur van can 
boereveriening, datiekun now good badde 
mitb!aozen om die meulen wat badder 
drijen to laoten (t'o) 2. (onoverg.) met-
doen met het pochen, met het opseheppen 
(Nbk) Hij sat war wat mit it blaozen, mar 
in zien batte was hij we! beter (Nbk) 3. 
door te blazen meenemen (Nbk) De wiend 
bhi oat ten boof b!atties wit (Nbk) 
mitbrengen onregeim. ww.; overg.; het 
mitbrocht [rn ... ] 1. met zich voeren, 
meenernen Hij bet 'n mao) bonen mit-
brocht (b), Kan Ic mij ten pond hotter 
mitbrengen? (Np, b), Zion vrouw sit d'r 
waarmpies bij, die her at nap] wat 
mitbrocht geld en evt. goed ingebracht in 
het huwelijk (Op) 2. cen gevolg zijn van, 
inhouden Dat sol mittertied ok we) kosten 
mitbrengen (b), De inteelt brengt ge va area 
wit (B die), Dat brocht mit dat hij 
staonigan vieftien koenen walk (vo) 
mitdaenken [mtdttjlqj] - meedenken 
mitdaenker de; -s; -tien ['m...] 1. iemand 
die meedenkt 
mitdeiner (spot.) ['nndjnfl - meedeiner 
mitdelen z. mitdielen 
mitdielen (Nbk) Oak ndtdelen (Np) - 
meedelen: On deal krijgen van, in Hij wag 
mitdie!en (Np, Nbk) 
mitdoen onregeim. ww.; overg., onoverg.; 
het mitdaon ['midü:nJ 1. (onoverg.) samen 
met anderen jets doen, aktivitejten ujtvoe-
ren lederiene doe mit (b, Nw), Ic maggen 
an dat spefkgien mitdoen (Dho), Hij dcc 
d'r we) an mit (Diz), (zonder an:) Hij dot 
mit badnieden doet mee aan (flu), It doe 
nict mit an dat kedo betaai niet met (Ste), 
Doef' daor an mit? (Ste) 2. (overg.) als 
ouders geld, hujsraad, kitten geven aan hot 
kind dat in het huweiijk treedt (flu, Nbk, 
Nw) Hij is doe trouwd, en zien oolden 
hebben 'in hit) wat mitdaon (Bu, Nbk) 3. 
(overg.) meegeven (op weg naar huis, op 
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rois, ten huwelijk c.d. Jo kim 'in nog we] 
eon moot of wat van die vis mitdoen 
(Dho), Ze bebben him hicl wat mitdaon 
(Np), 1k zal je do bears even mitdoen 
(Ow), Ze hebben 'in heel wat mitdaon ats 
erfenis gegeven (Edie, Pe-DbI), (droi-
gond:) Ikzalje watmitdoen eon pak slaag 
gevon of anderszins lichamolijk geweld 
aandoen (Np), waartegenover Ze doen Jo 
silks mit it zutten Jo heus niks doen, it 
zullen niet lastig voorje zijn (Ld, Nt, Obk, 
Ow) 4. (onoverg.) zich uitgaven veroor-
loven, zich een luxe Ievenswijze aanmeten 
naar hot voorbeeld van anderen, van can 
bep. stand die als voorbeeld geldt Die lain 
good mitdoen (Np), Die moe'n ok mitdoen, 
zelcer! (Nbk), Ze wiien mitdoen, mar 1k 
docbt niet dat so at dr naor hadden (Dho) 
S. doen tegelijk met jets anders dat men 
doet (Ld) Dat kerweigien doen we in do 
gang wegmitdat doen we, al bezig zijnde, 
ook even (Ld) 
niitdregen (Nbk, Np) st. ww.; overg.; hot 
mitdreugen ('tndrvg 	IL. met iemand 
anders dragon Kim Ic die koffer even 
mitd.regen, ik ha 'm a)Jionig suet tillen 
(Nbk) 
mitdrPjen zw. ww.; onoverg.; drijcie mit, 
is (bet. I, 2)/hot (bet. 3) mitdri'jd ['m..] L 
met één of moor andore(n) draaien Th 
dri5t silt alle wienen mit praat iedereen 
achterna, heeft geen eigen mening (Nbk) 2. 
(van eon sohroef, dop c.d.:) op dezelfde 
plaats blijven zitten bij het draaien, niet 
pakken an daardaor niet omhoog komen of 
niet vast gaan zitten Do doppe van do 
flesso drift mit, dan kriej'm niet capon 
(Bu) 3. rneedoen aan work, aktiviteiten 1k 
wil nog can jaor mitth-ien, mar dan moot 
d'r mar can aandcrc ponghoolder kommen 
(Nbk), Hiy is d'r nog marlcrekbij, marhi5 
drift a/ song mit (Bu), (bijv. na  ziekte:) 
Hif drift weer aorig mit (Np) 
initdrievcn - tneedrijven (lett.) 
niitdrinken - meedrinken It kim we! can 
koppien thee mitdrinken (Nbk), Och, drink 
tech eon koppien mit (Ow) 
initctcn [mttt:tv] - mee&on le kim wel 
mit oons mitoten (Nbk, Np, Nw), Schoef 
mar an, dan kuj' nuitctcn (Nbk, Ste), Do 
vroawe van do orgelman hadde a) eon 
betien dr op rekend dat so mitatten ) 
initeter de; -s; -lien ['mttt:tç] 1. (eter 

wordt vaker gezegd) iemand die meeëet 
(Dfo, Dho, Obk, Op) Jim bin a! so 
macbtig, daor kern nog we! can miteter bij 
(Obk) 2. (wsch. recente ontlening) bep. 
verstopt talgkliertje: meeëter (Db, Dfo, Np, 
Nt, Op, Ow) Hij sal naor dokter ow salve, 
bi5 sit onder de miteters in Zion gozicbt 
(Db) 
mitgaon st. ww.; onoverg.; scheidb.; is 
mitgaon ['mttx5: n] 1. gaan met anderen, 
vergezollen As S. aanscn naor schoele giet, 
kan so wool mit at buurmaegien mit- gaon 
(01-NI, Db), Za'k even can aentien (mit 
Jo) mitgaon ?(Nbk, Ste), Wiy gaon we! mit, 
howl (Bu), It kim so mar slot wit alleman 
mitgaon Jo moot uitkijken met wie je 
meegaat (Dhau), Wij kim ok wel mit dat 
reisien mitgaon (Nt), Hij is bij sian yolk 
in haus bleven, an hij gong wat mit op 'e 
turf ging met anderen moe am in de turf 
werkzaam to zijn O) (bij het kaarten:) Wie 
gaot wit me wit? gaat bij mij heron in dit 
spelletje (Ste, Nbk) 2. meegaan in do 
zienswijze van can of moor anderen Daor 
kan 'k in mitgaon hot ermee tens zijn (in 
ieder geval voor can belangrijk deal) (Nbk, 
Ste), wit de tied mitgaon zich aanpassen 
aan do tijdsomstandigheden 3. bruikbaar 
blijven Die goedkope kieren van togen-
woordig pen niet so lange mit (Nbk) 
mitgaond [mtt'x3: ant] - meegaand, 
gemakkelijk in hot omgaan, samenwerken 
met anderen, oak we!: begaan zijnd (met) 
ndtgaonder (Db, Dfo, Po-Dbl) do; -s; 
-lien [rnttx5:ndy] 1. iemand die zich 
vaak geniakkelijk hat overhalen, meeloper 
(Db, We), oak zwakkor: niet snel recalci-
trante persoon (Pe-Dbl) 
mitgeven st. ww.; overg., onoverg.; hot 
mitgeven ['rnuxt:bxp] 1. (overg.) iets geven 
aan iemand die weggaat (vaak am hot 
elders to doen bezorgen), ook inzake niet-
konkrete zaken: eon boodschap, bep. 
gedachtengoed, eon vortuing e.d. Ic heaven 
d'r niet appat wit to kammen, ie kim at wel 
even mitgeven (Dho), As MY bij oons 
ankomt, sullen we 't we) even an 
mitgeven (01-NI), Kan 'kje dat ok oven 
mitgcven ? (Nw), Vrooger koj' de postbode 
van alias mitgeven (Obk), Mew bet S. can 
appelniitgcvcn naorscboolc (Db), lena can 
bosschop mitgcven (Ow), Die mcensken 
bebben bear kiend wel wat mitgeven eon 
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goede opvoeding gegeven (Obk), ook: 
flunk geld gesehonken teen het in het 
huweiijk trad (Bu), Die oofders kim do 
Idender nicE wile rnitgeven hebben weinig 
yenning gehad, zodat ze nauwelijks 
kunnen bij dragen aan die van hun kinderen 
(El) 2. (onoverg., wederk.) enige beweging 
toelaten, eon verende beweging geven, 
vertonen Et zit good vaaste, et geft ni/cs 
wit (Ma), Do v/ocr gil aorig 'nit (Spa), Die 
brook zit strak want die statgeeft niet wit 
(Wol), (fig.:) Jo moe'n jezels eon botien 
mitgeven enigszins inschikkelijk zijn (Np) 
mitgezel (Obk) ['mttx3sEi] - xnetgezel: 
iemand die meereist 
nzitglicden st. ww.; onoverg.; scheidb.; is 
mitgleden ['nutxlidij] 1. glijdend meegaan 
Want hij mos we] aorig trek/con as to 
ziedewiend badden op boo/Edge baenen; 
war as 't weer veur de wiend gong, gleod 
ze wel aorig mit U) 
mitgnobben (Nbk) zw. ww.; overg.; 
scheidb.; gnobde mit, hot mitgnobd 
['muxnobip] 1. stelen door stiekem kleine 
dingen mee to nemen Thj tan ni/cs Zion 
liygen of hij gnobbet d'r wat van mit 
(Nbk) 
mithaorcn (Diz) zw. ww.; onoverg.; 
scheidb.; haonde mit, hot mithaord ['mit...] 
I. haren afgeven (bij hot verven) Niie 
kwastcn moef cent eon naacbt in 't waeter 
staon bobber, aanders baorcn ze mit (Diz) 
mithelpen st. ww.; onoverg.; scheidb.; het 
mithulpen ['m...]  1. iemand, anderen he!-
pen to doen Deiciendcrmoe'n okmar even 
mithelpen die kaastc te versjouwen (Nbk), 
.Woj' even mithelpen? (Nbk), Hi3 hui'p al 
wit an 'c sta! (Nbk), Wiien jaw even 
mithelpen me/ken? (Op) 2. bevorderend 
zijn, gun stig zijn 1St mooie weer het d'r wel 
an mithulpen (Nbk), ...bet d'r toe 
mithulpen (Nbk), Dat ze eon gocie naeme 
bet, hot vast we! mithulpen, reken mar! 

Isa'nsen

bk)  
tkobbeten zw. ww.; onoverg.; hobbeide 
t, is (bet. 1)/het (bet. 2) mithobbeld ['mit 
b3i] 1. meehobbelen (lett.): hobbelend 
egaan, vooral: rijdend We bin con aende 
thobbe!d op die oo!de wacgcn (Nbk) 2. 
hertsend) gebrekkig meedoen met hot 

 (Nbk) Hij hot at eon posien 

bw. [mi'ti:n] 1. tegehjkertijd Th) 

hi,t dan mitien even ache/I (v), A. zol at 
mitdocn, en et was mitien at daansen in do 
tente op et his tegelijkertijd, tevens (j) 2. 
dadeiijk, direkt Now macf dat mitien 
docn! (Nw), Et nios mitien gebeuren! 
(Diz), (N) gooit mitien wat eejpeis in 't 
wacter (b), to mitien aanstonds, zo dade-
lijk: 1k tom to mitien (Ma), Koj'zo mitien 
ok?(Nbk), Tot to mitien! (Nbk) 
initklappcn (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
scheidb.; kiapte nit, hot mitklapt ['nut 
klapip] 1. meedoen met hot applaudisseren 
Waoromme k/cite hi) met wit? (Nbk) 
niitkllnker (I) Oak medeklinker (Dfo, 
01-Ni) ['mttk ... ..mi:d..j - medekiinker 
mitkoken (01-NI) zw. ww.; overg.; kookte 
mit, het mitkookt ['in...] 1. tegelijk met hot 
andere koken in rooie kool kook i/c eon 
pact kruudnaegels mit (01-NI) 
in(tkommen st ww.; onoverg.; scheidb.; 
kwam mit, is mitkommen ['nutkorp:] 1. 
vergezellend komen, ook: tegelijk met 
andere voorwerpen komen i/c kreeg van-
aovendvesite, mar now bin aiekienderok 
miticommen, this i/c he!, eon beef butts vol 
(Sz), Doe nuugde N to allemaol ow do 
taofel, en At macJEt ak mitkomwen (j), 
Jaw brief is nag niet mitkamwen mit do 
past (Nbk), Wij ovenpies mitkommen am 
con ba.kkien koffie? (Obk), Kom es even 
mit, dan za leje es wat zion iaatcn! (Nbk) 
2. bijhouden, zich even snel verplaatsen 17 
bebben de gang d'r sang in, it kan za niet 
(mit Jo) mitkammen (Nbk, Db), Hi tan 
aorig mitkommcn mit 't ricdcn (Nbk) 3. 
even good vorderen Neffens dat hij to 
lange niet naor sehoe!e west is, katz hi 
aorig (good) mit/common (Ow, Obk), We 
lopen now, donkt mi% niot meet aachteran 
in Fries!aand, we !cun now wel mitkommen 
(b, ye) 
mitkriegen st ww.; overg.; scheidb.; hot 
mitkregen ['mttknigjj] 1. knijgen em mee to 
nemen, onderweg to gebruiken enz. Jo tan 
mien lets we] mitkniegcn (Np), Zo 'Jo ok 
nag eon poedegien brood mitkriegen? 
(Nbk), We kregen wat centen mit van 
thuas U) 2. ten huwelijk krijgen Ze bet eon 
hid kaptaol mitkrcgen (Nbk) 3. voorzien 
warden van, toebedeeld warden met Hij 
bet eon good vcrstaand, dat is eon gaov 
die kriej' appat wit (Dfo) 4. overhalen t Is 
mar do vraoge of we et bestuur Cr in 
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mitkriegen (Nbk) 5. op z'n hand krijgen 
Biy is soms wel es wat al te scbarp in sien 
p-sot, on dan krigt lily niet yule meensken 
mit (Nbk), Laot him mar tjaanteien, hij 
krigt toch glen meenske mit (Nbk), de zael 
mitkriegen (spoc.) 
mitleven I - medeleven As low kiender 
dew-  dit Jeven gaozi wilian in nil ye,-
trouwen op de wçg van gelool,' van iiefde, 
van verdreegzemhied, van batteiikhied on 
van mit/even (b), Et hiele dörp bet Nick 
van mit/even toond (Obk), mit/even tonen 
(It) 
niltieven II - meeleven: meevoelen met 
wat ecu ander ondergaat fit dörp leelde 
mit, en iedere dag brocht de bode zien niys 
W 
initlevend (Db, Nbk) ['mttlt:bmt] - meete-
vend: meevoelend met ten ander, de 
gevoelens van een ander willende delen, 
vooral: wanneer die het nnoeilijk heeft, cen 
spannende periode doormaakt 
initlezen st. ww.; overg., onoverg.; het 
mitlezen I'm ... ] I. jets tegelijk met cen 
ander lezen Mat even mit je mit/ascii? 
(Nbk) 2. samen met ccii ander geabonneerd 
zijn op cen bock, krant enz. (Bdie, Nbk, 
Nw, Pe- Dbl) We lezen de kraante mit 
(Nbk, Nw) 
mittezer (Db, Nw) do; -s [rn...] i. persoon 
net wit men samen op ten krant of 
tijdschnift is geabonneerd De buren bin 
oonze mitlezers, so lezen de kraante mit 
oons (Nw) 
,nitlicden (Bdie) ['m ...J - meelijden Ikkan 
mit die vrouw mitlieden (Bdie) 
miflokken - meelokken 
niitlopen at. ww.; onoverg.; hot mitlopen 
['mtt ... l  1. lopend vergezellen Gaoj' ok 
naor 't dorp? Dan kuj' wel mitlopen (Obk), 
Loop mar even mit, je (Np), mit iene 
mit/open: 17 kun wel eon aentien (mit me) 
mit/open (Pe-Dbl, Sz, Ow), 'Ic Zal even 
mitlopen (Nbk), mit/in eon thmmestraosie 
mit/open, Hej'm mit de optooht mitlopen? 
(Wol), Alit kiender die biy meester zitten, 
mossen mitlopen aacbter de kiste an (v) 2. 
met anderen meedoen, zich steeds richten 
naar wat anderen vunden, doen Hiioptmit 
iederiene mit geeft iedereen altijd gelijk 
(Nbk), Dat is iene die lopt mit alle wienen 
mit is niet bep. standvastig maar heeft eon 
mening al naar gelang die van eon ander 

(Dhau) 3. over eon lange tijd bep. werk 
gedaan hebben on nog doen Hiy Jopt al 
even mit (Nbk), Wiy be/then al lange 
mit/open hebben at fink wat ervaring in 
die thnktie ad. (Diz) 4. voorspoedig gaan 
(voor iemand) It Kim jo mit- en tegenlopen 
(Obk, bo: Bu), Hij hot de tied mit had, et 
is 'iii skied song mitlopen (Nbk, Dho), 
vandaar ook HAy het de boel daur 
verkocbt, de tied is n ok mit/open (El), It 
Is aliemaol wat mitlopen meegevallen (Ma) 
en As al/es oons wat mit/opt (.) (b), As et 
mar cen betien mit/open will (Nt), 1k was 
mooi op tied, want alles leup mooi mit 
(Wol) 
initloper de; -5; -tien I'm ... ] I. iemand 
die, ten dier dat meeloopt, vooral: cen 
bond die met iedereen meeloopt (Db); ook 
fig.: 't Is zoe'n mitloper! iemand die altijd 
meeloopt met anderen, die zelden of nocit 
eon eigen mening volgt (Ma) 
niltiusteren z. mit/uusteren 
initluusteren Ook niltiusteren (Db, Dfo, 
Dhau, Nbk, Sz) - meeluisteren Heb ie 
stiekem mit/uusterd wat as wiy bcpraot 
bebben? (v) 
mitmaeken Ook mutniaken (WI-I) zwist. 
ww.; scheidb.; n,aekte mit, hat rnitmaekt 
['mUme:k/..] I. ervaren, beleven Dat 
maekte ik vandeweke nog mit (b), It bin 
bliede dat dat mitmaekt hebbe (Wol), It 
wol dat ok we] es mitmaekcn (Wol), Dat 
fesien wii ik ai mitmaken (Spa), con neize 
mitmacken (Spa, Nbk), Dat baj'niitmaeken 
moeten, so mooi is at (Nw), le maeken van 
al/es mit (b), IV bin wat mitmaekenl je 
kunt do gekste, vervelendste dingen moe-
maken (Ow), We hebben we] watmitmaekt 
vandaege, beurnogal wat (Ste), Dat ilc dat 
flog mitmaken mag! hoe bestaat hot, wat is 
het fijn dat ik dat nog mee wag maken 
(aig., Spa), Vat ze dat nog mitmacken 
moss en iii. die ernstige tegenslag, die 
droevige omstandigheden ed. (Ste), zo ook 
It hope niet, dat dat nog mitnnaeken mon 
(Ste), (vooral inzake ernstige tegenslag, 
droevige omstandigheden:) Ze hebben biei 
wat mitmaekt (Nbk), zo ook We hebben 
hiel wat mitmaekt mit oonze bond, want 
die bet under de auto zeten (Dhau) en Ze 
hebben al weer een starfgeval in hew-
naoste femilie, die mcensken moe'n ok 
heel wat mitmaeken (Op), Vat sullen wiy 

- 
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wel nict mccx mitmackon als dat al 
gebeurt, leven wij waarschijnhjk niet nicer 
(Nbk), Daor bai-hij teveizie veurmitmaekt 
(b), Wit badde at ooit reorder mitmackt2 
(ba) 
niitmaken z. znitrnacken 
mitneemtiets (1) do; -en; -ion ['ni..] 1. 
meeneemfiots 
mitneemmaoltied (I) - meeneemmaaltijd 
mitneempries (I) - moeneeznprijs 
mitnemen st. ww; overg.; het mitneumen 
Umuni:rP:1I 1. meenemen, met zich brengen 
Hi] bet 'ii mao] bonen mitncwncn d.i. 
veotal: door hot to krijgen van iemand die 
bet uit zn tuin aanbiedt (Bu), Zulien wi] 
die Icoppics even rn/tn tin en? (Ste), Ok 
gong do vroegere boeriznc nao do tied dat 
do boden bi] hew- diend hadden, naar die 
vrocgere boden tepoppckickcn an meerstal 
vul at n/ct of war as ze mitnammen d.i. 
wat to moonamea ten gesehonke (Ow), Do 
sjcip was op west, an ze badde vcrgeten 
ow zols wit to nemen (v), Et is nog ten 
goed net on do muir/ic van at mitnernen 
we] weerd (b), 1k zol 't mar n,itn tin en, a 
je was in hot bijzonder: ik zen bet maar 
kopen (Nw, Nbk), It moe'n Jo vrouw 
rn/tn eni en di. vooral: als gezelsebap 
wannoer do desbetreffondo persoon op 
bezoek komt (Dho), It kim now ienkeer 
toeb n/ks initnemen als je dood bent, bob 
je or toch niks moor aan (Nbk, Spa), Hi] 
nemp at ft zo mit neemt hot zomaar 
stiokern moe, pikt hot nec (Ste) 2. or even 
bij dean, orbij verrichton Ic tan at zo 
rn/tn cm en dat work meteon oak doen, 
torwij I je or toch bent, met jets anders 
bezig bent (Ste), to oak It kim or in do 
loop wag mitnomcn (Nbk), Dat bencliien 
konnen ze nog trek rn/Women nog net 
opneznon in do krant, nieuwsuitzonding e.d. 
(Nbk), Dat is your n/ks mitneamen dat kun 
Jo dean (zonder dat hot extra inspanning 
vraagt, jets meet kost), (reconto ontlening:) 
Dat nemen we mit zullen we Ltd. 
meewogon in onto besluitvorming, in do 
komende afwegingen e.d. (spot.) 3. als 
toxtra voordeol ervaren 't Is niooi 
tmitneumcn af' ten good inkommen hebben 
tOt-NI) 4. bootnomon (Np). in Ze bebben 
n aodg mitneutnen (Np) 
aitnugen U) zw. ww.; overg.; nuugdo nit, 
el mitrniugd ('m...] 1. uitnodigen em met 

to gaan Th5 nuugde mij wit ow even op It 

baankicn onder do Iiendebo ow to zitten U) 
mitondertekenen ['in...] - meeondor-
tekenon (gewoner is znittckencn) 
initoprickter (I) ['mitoprtxtf] - mode-
oprichtor 
mitpakken - meepakken: grijpen en moo-
nomen 
mutpikken (ZW, Bu, Nbk) - rneopikkon: 
op handige, -criotte wijze moonemen, 
krijgen: Die re/s naor 't butenlaand katz i/c 
mooimiipikken (Dhau), stiekem pakken an 
moonomon: Daenk d'rornrne, hi]pikt at zo 
mit (Ste), oak: opsteken door to luisteren 
mitpraoten zw. ww.; overg., onovorg.; 
schoidb.; praotto mit, hot mitpraot ['mu 
prD:otl?] 1. praten met anderen die dat oak 
doen Hij praot a/tied wooi wit, mar hi] 
daenkt netuurlilc at zal we]! (Nbk), mit 
iene rnitpraotcn iemand naar do mend 
praten (Bdio, Nbk, Nw, Po- Dbl) 2. door 
ervaring of konnis oordee!kundig praten, in 
Cr van mitpra attn kunnen: Daor tan 'k at 
van wi/pta aten (d) 3. in eon gosprek 
meedoen an daarbij mae willen bepalen 
Kleine kiender wi/len at gracg mitpraoten 
(Nbk) 4. to praten dat iemand moogaat, 
moo wordt golokt It he/i him toch mitpraot 
(Nbk, Np) 
mitpraoter (Bdio, Bu, Nbk, Nw, Po-DbI) 
do; -s; -tien ['mttpro:tr] 1. iemand die 
met anderen meopraat, vooral: vicior, 
iemand die anderen naar do mond praat 
mitrailleur - mitrailleur Bovcn deNoord-
zoo perberen we as de mitral/fears at good 
doen (v) 
mttraiileursnust (1) - mitrailjeursnost 
mitrailleur'vuur (I) - mitrailleurvuur 
mutregelen (Np) zw. ww.; overg.; regelde 
mit, hot mitrogeld ['m...] 1. met anderen 
regelon, met anderen bepalen Dc ac/den 
rege/en at ok nag mit (Np) 
mitreizen - meoreizen 
initrekend ['mttrt:kjjt] - moegorokend 
mitrekenen (Nbk, b) Oak niltrekeren 
(Nbk) zw. ww.; overg.; rekende mit, hot 
mitrekend ['mUn:k5n] 1. bij hot tellen, 
rekenen inbegrepen doen zijn, meerekenen 
(Iett.) It inoe'n do reiskosten ok mit- 
rekenen, die kuf' at vergoed kriegen 
(Nbk), AJ' h/in mitrckcnen, bob/ion we 
vandaegc tien eters am do taoJ'el (Nbk), 
oak fig., vgl. Daor wof' n/ti mitrekend 
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daar tel je niet mee (Nbk) 
mitrekeren z. mitrekanen 
mitrieden - meerijden 'kMoctdoukiesmit 
de waegen nor Berkoop; aj' soms mit-
t/eden when 7 (b), Woj' mitricdcn? Stap 
mar in (b) 
initrieder (spot.) - meerijder 
mitroken ['in...] - meeroken 
initschikken (b) zw. ww.; onoverg.; 
sehikte mit, is mitsehikt ['m...) 1. mee 
aanscbuiven, vgl. Wi5 bin krek an 't etezi, 
schik mar mit om do tao/el (b) 
mitsjouwen zw. ww.; onoverg.; sjouwde 
mit, het (bet. 1)/is (bet. 2) mitsjouwd 
[m...] 1. (overg.) met enige moeite met 
zich dragen Doe mos 1k die zwaore k/ste 
ok Dog mitsjouwen (Nbk) 2. (onoverg.) 
met iemand meetopen (Iett.), vergezetten 
bij bet wandelen (Nbk) Hij is van Mat-
kinge of hielemaoie mit inc mitsjouwd 
(Nbk), Za 'Ic can aentien mitje mitsjouwen? 
(Nbk) 
mitsiepen zw. ww.; overg., onoverg.; 
sleepte nit, het (bet. 1-3)/is (bet. 4) 
mitsleept ['m...] 1. (overg.) slepend met 
zich voeren Die hand bet at dooie beast 
zekar can aende mitsicept de bos in (Nbk) 
2. (overg.) meebrengen, meenemen Dat thy 
overal wezen moat, toe dan mar, mar dat 
hi) zien vrouw ok iewig en alt/ed 
mitslcept! (Nbk), A 'k argens helpen moat 
vien 'Ic met slim, mar dan he'k Hover fiat 
da'k gels at ark ok nag mitsiepen moot 
(Nbk) 3. in je niitslepcn laoten zich taten 
meeslepen, ineedoen of meedenken in een 
bep. richting zonder at te kritiseh na to 
denken of zich teweer te stellen, verder in 
mitslaept wodden (spar.), vgl. Hamm 
wodde bielandal dciii zien drift mitslecpt 
(vo) 4. (onoverg.) met iemand meelopen 
(lett.), met iemand meewandelen (Nbk) 
Zak can aentien mit ja mitslcpen? (Nbk) 
mitsinokkelen U) ['m...] - meesmokkelen 
Mearstal bad hij cen flassien mitsmokkeld 
W 
mitspeuten 1w. ww.; onoverg.; speulde 
mit, het mitspeuld ['in...] 1. samen met 
anderen ten spel spelen, met anderen in 
ten inuziekgroep, in een toneelsiuk e.d. 
spelen Dan speulde ze mit as con klein 
kiend Q), Dat maegian speulde nook zo 
drok mit (Np), 1k heb we] as mit dat 
meziekgroepicn mitspeuld (Nbk), Ditjaor 

bc'k Diet wear mitspeuld mit at tan/el 
(Nbk) 2. z'n rol spelen in een voorstelling 
van zaken die door een ander is 
opgeroepen, ni. am één of meet personen 
beet te nemen / speulde meraokal mit on 
gee (..) (b) 3. tuede van betang zijn, ook 
ten rot spelen Dc balangen van cia boeren 
moa'n ok mitspculen bij zoe'n beslissing 
(Nbk), Et komt meat vent dat in at 
varoordielen van can ear zian zunde 
mitspault con verburgan begcerta naor die 
za]de zunde (b) 
mitspeuler (Op)  de; -s [m ... ] 1. mede-
speler 
mitspreken (spot.) [rn ... ] - meespreken 
(fig.): meetellen, mede van belang zijn Al' 
zwaor warken mactan, dan sprekt cia 
laeftiad wel nit (IJfo) 
ntitsten*nten - meesteminen: samen met 
anderen stemmen 
mitstrieder (Op) - medestrijder 
mittekenen zw. ww.; overg., onoverg.; 
tekende nit, het mittekend ['m... 1. samen 
met iemand een tekening maken HI9 
tekende (at) mit (Nbk) 2. ondertekenen Ia 
moe'n or mar even mittakenen (Nbk) 
mitteld ['mitelt] - meegeteld 
inittelkeer z. mittennaer 
initteiJen zw. ww.; overg., onoverg.; telde 
mit, het mitteld ['m...] 1. meetellen, 
nicerekenen, meegerekend worden Hoevule 
koenen bin d'r now in at iaand? En hef' cia 
laesten we] mitteld? (Nbk), Dat (cit niet 
mit dat mbet niet warden meegerekend, 
moet buiten de telling, de beoordeling e.d. 
worden gehouden (Nbk) 2. (onoverg.) 
meedoen met iemand die telt, rekent Wilia 
even mittellan, dan boe'kniet nag aen tear 
(Nbk) 3. (onoverg.) ook belangrijk zijn, 
ook flunk gewicht in de schaal leggen Eon 
protte binning die varkocht wodt in do 
winkels komt out Amer/te, waor do 
bijebooldcrie as takke van bedriavighied 
nag mittelt U) Rckan mar niet daj' as 
icnecht mittallen biy die thkka boeren dat 
ze je ats een gelijke behandeten, dat je ook 
jets hebt in te brengen (Nbk), D'r is now 
mar itne die mittelt on dat is Mom alle 
aandacht, zorg is voor moeder (vo), Want 
de ofstaand, die wodt meten! En we tellen 
zo graeg mit! (ba) 
znittennaander a mittenneer 
mittenneer (Nbk, Obk, b, s: oost.) Ook 
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mittelkeer (Bu), mittennaander (Dm1) bw. 
rmttt:r/mitkl:or/ ... 1 1. gezamenlijk, sa- 
men (Bu, Obk) We zuflen eons d'r flog 
even n,ittelkeer op zetten dat or wark Idaor 
komt (Bu), We gaon mittenneer op 
vckaansie (Obk), Vat Iaand badden ze 
mitteikeer (Bu) 2. in totaal, met elkaar 
Awwc jaw daor DOW CS iejie van gavven, 
Jan baj' mittennecr vievendattig (b), Zion 
praoties on vieftoha!ve cent is flog gien 
slaver mittenneer zijn praatjes zijn niets 
waard, stellen nicts voor (b) 
ntittertied Oak midde.rtied (Dhau, El, Nbk, 
Sz) ['mtt1titlmtd1tit] - mettertijd, op den 
duur Mar mittertied badden wi de waegen 
toch to plaic (b), Aj' een posien zeten 
hebben mit een proempien dan moot et 
middertied vat, on dan kemp d'r cen hole 
kwak Jag (Sri), Dat zof mittertied ok wel 
kosten mitbrengen (b), Aj' dat mittertied 
eon koej- kiaor hebben, dan kuf' dat flog 
wel es doen (Ow, Nw) 
inittillen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; tilde 
mit, hat mittild ['m...] 1. helpen bij hot 
tillen, opbeuren Zak even mittil!enflNbk), 
It hot' even mitti!d (Nbk) 
mittrekkcn st. ww.; overg.; hat niittrokken 
['mttrEkg} 1. (onoverg.) met anderen (aan 
iets) trekken Ku!' die boom we! a!Jienig 
out desiootJcriegen? Moe 'k even mittrek-
ken?(Nbk) 2. (overg.) ergens met naar toe 
trekken (van jets of iemand) Ze trek him 
mit de daansvloer op (j) 
mittril)cn - meetrillen (lett.) 
mitvaalder z. mitvaler 
mityatien z. mitvoren 
nitvaen st ww.; overg.; is mitvaten 
['nutfa:lq] 1. na ten ongunstige verwach- 
ting good aflopen, boven verwachting 
good, akseptabel blijken it zijn It docbt: 
dat wodt eon botsing, mar et vu! mit 
(Nbk), Et vol mit, hi5 twain nog room 
omme mit do tied(Dfo), Do re/coning is me 
mitvalen (Diz, Dat macglen vul mij mit 
(Nbk), Et is me genoeg mitvaien hot viel 
me alleszins met (Nbk) 2. niet zwaar, 
moeilijk zijn am jets voor elkaar to krij-
gen, jots to volvoeren Die roth vaeJt mit is 
niet rio zwaar, moeilijk (Nbk), niet mit-
valen zwaar, moeilijk zijn am to volvoeren, 
to volbrengcn: En now net it we] dat or 
doedertieden ok niet mitvul vein- 'n arbei-
dcrsvrouw am de aenties an meteor to 

kriegen (b) 
mitvaler (Db, Dho, Nbk, Np, Obk, 01-NI, 
Ow, Ste) Oak mitvaalder (Dfo, Nw), mit-
valley (Spa, Sri) do; -s; -tien ['mttfa:Iy 
I ... Idjf. ..falç] 1. tneevallar Dat zommerse 
weer IS DOW ok es eon ,t-eer eon mitvaler! 
(Nbk), We hebben eau mitvaaJdertien had 
(Nw) 
mitvailer z. mitvaler 
mltvaren z, mitveren 
mitverantwoordelik (spar.) - madeverant-
woordelijk 
mitverdiener (1) {'mttfrdi:nr, ..frd...} - 
meeverdiener 
initveren (OS, Bu, Np, Nw) Oak mit-
vaeren (Np, Ste on west.), mievaren (WH) 
zw. ww.; onoverg.; is mitvecrd ('n.j 1. 
mccv ar en 
mitvenekeren - meeverzekeren 
mitvieren - meevieren 
mitvraegen (Nbk) - meevragen: uitnodi-
gen on mae to gaan 
mitvulen - meevoalen 1k tan we] mitje 
mitvulen (Nbk) 
mit'waarken ri mitwarken 
mitwarken Oak mitwaarken (ZW, Oho, 
Ld, Nw), initwerken (WH) zw. ww.; 
onoverg.; warkte mit, het mitwarkt ['rn.] 
1. met een ander samen werken (aan) 1k 
he!, ok an et Drents woordeboek mitwarkt 
(Nbk), Hoevide meensken hebben an et 
Steiingwarfs woordeboelcmitwarkt?(Nbk) 
2. helpen een bep. doel to bereiken Zej' dr 
a/c an mitwarken wii]en dat d'r eon goeie 
busverbiening naor Grunningen komt? 
(Ow), Wark now at es eon keer gewoon 
mit, in p!aets van altied mar weer mit 
a/derhaande bezwaoren to kommen (Nbk), 
Eon motregen vcraandcren ze in swine-
sebienweer, zodat a!]es hear mitwarkt (b) 
mitwarkend (1) bn. ['mitwarkt}, in 
mitwarkend veurwaip meewerkend year-
warp 
mitwarker (verspr.) - medewerker eau 
wetenscboppelik mitwarker (spar.) 
mitwarking - medewerking We hebben 
nict vu/c mitwarking van hear had rio 
hebben fiat erg meegowerkt (Nbk), mit 
mitwaricing van (1) 
initweren (Nbk, Np) zw. ww.; onpers.; 
weerde mit, hot mitweerd ['mttwt:opj 1. 
voor do wind gaan (fig.), meelopen Et 
weert de boeren niet mit het rut hen niet 
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met (Nbk, Np), Ft weert 00115120W ienkeer 
met altied mit(Np), 
mitwerken z. mitwarken 
mitweten I (spot.) or ['mttwutq] 1. mede-. 
weten, voorkennis Dat was buten zion 
mitweten (Nbk) 
mitweten Jr (Nbk, Np, b) onbep. W. 
['mttwrtt] 1. met willen bepalen, a ook 
jets van vinden en op basis daai-van met 
willen beslissen Die wi/eta/tied mitweten 
(Nbk. Np), Hi5 wil 't baost mitweten hij 
meent al haast dat hij her met moet 
bepalen (Nbk, b) 
mitwillen onregeim. ww.; onoverg.; het 
mitwild ['m ... ] 1. ergens mee naar toe 
willen 26/ M5 o/c initwi/len? [met als 
antwoordj Dat zak met wekzi, dan mae)' 
bàn vraogen (Nbk) 
niitzeikn war. ww.; onoverg.; zeilde mit, is 
(bet. 1, 3)/het (bet. 2) mitzeild ['m...} 1. 
meevaren met iemand die zeilt, aehter één 
of meer anderen aan zdilen 2. meedoen aan 
een zeilwedstrijd of -tocht 3. tegelijk met 
jets anders vallen, met ten zaaiende, kei-
lende beweging (Nbk) Do auto v/tug van 
de Weg of on do kisten van do anbang-
waegcn zeilden wit (Nbk) 
mitzingen - meezingen Meerstal was d'r 
ok nag iene biy die de refreinen n,itzong 
U) 
mitzinger ['mttst%)r]  -. meezinger 
mitzitten - meezitten Jnft.zni begonnen ze 
to rn/jon on to bulien,  on as dan et weer 
mar wat mitzat (j),  As a/los (eon betien) 
znitzit (..), Et bet 'vi met znitzeten (Nbk) 
mitzoegen Q) st. ww.; overg.; het 
mitzeugen ['mttsu:g3 1. door ten zuigende 
beweging, kracht meetrekken Th9 was wit 
a/ic macht zion tentien beetholen, ow n/ct 
wit do [wiendjhoze witzeugen to wodden 
U) 
mix (spot.) (mtksj - mix: mixtuur, 
mengsel 
mixen (spor.) ['mtks} - mixen 
mixer ['mtksr] - mixer: keukentoestel om 
met te mixen 
mjaeken (Nbk, b) zw. ww.; onoverg.; 
mjaekte, het mjaekt ['mje:k] 1. hoge, 
snerpende slemgeluiden maken Hew-  ze 
toeb es rnjaeken (Nbk), Dat was van--cis 
iene van fan Sa/cen jongen. Die wfaekten 
a/c a/tied (an) (b) 2. op erg vervelende 
wijze zeuren (Nbk) Hooi toch es Op to 

mjacken (Nbk) 
mjauw Z. niiauw 
mjauwen z. rniauwcn 
ML - afkorting van Markus (bijbetboek) 
ml - afkorting van mil/iliter 
mid. - aficorting van mi/jaM 
win. - afkorting van mi/focti 
mm - afkorting van millimeter 
mm' - afkorting van vierkaantc millimeter 
mm' - afkorting van kubike millimeter 
mmm 1w. - mmm Maim! Wat is die soep 
/ekkerf (Nbk) 
miii. - afkorting van marine/i/c, man/i/c 
me (Dfo, Diz) [mo:, mom), in aftelrijmpje: 
* lone miene mutte, tion pond grutte/Tien 
pond kaas, ienc miene mutte is do 
baaslieve mlerie mo, wie stinkt bier za, dat 
doen jaw (Diz), ... wie st/nicE bier go/En dat 
doestol d.i.: dat doe jij (Dfo) 
mobelesausie (Db, Dfo, Dhau, Nt, Ste) 
Ook mob!esaosie (Edit, Db), mobelisaosie 
(Bu, Ma, Obk), mobilisaosie (Op), mobele-
sasie (El, Diz, Nw, Pe-Dbl, Spa, Wo), 
moblisasie (Ld, Nbk, Obk), mobelisasie 
(01-NI), mobilisasie (Bu, Dho, Np, Ow, 
Sz) [mo:b1'so:osi, mo:bolg's ... /mo:blo's ... / 
mo:boii's..., 	mo:b1i  ... /mo:bi1i.../mo:bQ1 
'sa:si, mo:bj ... / mo:bli ... / ... } - mobilisatie 
In tied van mabelisaosie konnen ze do 
mannen oproopen (Obk), In do mobole-
saosic hot mien schoonbeit ok opkommcn 
moeten (Db) 
mobelcsaosiestep U) de [...'sxasistep] 1. 
bep. dans waarbij men steeds met een 
andere partner moet dansen 
mobelcsaosietied (Nbk) Ookmobeiesasie-
tied (Spa) do; -en ['m...] 1. tijd, periode 
van mobilsatie, met name tij dens de 
Tweede Wereldoorlog 
mobelesasie z. mabe/esaasic 
inobelesasietied z. mabelesaosictied 
inobelisaosie z. mobe/esaosic 
mobelisasie z. mobelessosie 
mobiel [mo:bilJ, in mob/ole ienhied 
mobilefoon [mo:biIo'f: an] - mobilofoon 
mobftusaosie z. mobelesaosie 
mobilisasie z. mobelesaosie 
moblesaosie z. mobe/csaosic 
moblisasie z. mobelessosie 
mocheimannegicu (Bu, Ste) et; 
...mannegies ['moxj ... ] I. man of jongen 
die knoeit, niet opsehiet 
modaal (spot., 1) [mo(o)'da:l} - modaal, in 
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modale bulpwarlcwoorden (1), ccii modaal 
inkammon (spar., 1), Jan Modaal (I) 
modder do ['mocty] 1. madder, blubber Die 
sloot leek wol dreuge, mar d'r zat nag con 
best stok madder in (Op), Die jonges gaon 
dour de dikste madder on drek heave (Sz), 
Do jongen zatten van onder tot haven 
onder cia madder waren bemoddord over 
hun hole lichaam (Diz, Pe-Dbl), zo oak 
Th3i het 'm wider do madder zet is door zn 
geknoei gehoel bernodderd (Nbk), lie wee-
genvic/en zalcten ccv aende in cia madder 
(Nbk), Doe zat Langcdickc diepe in do 
madder was nauwolijks beroikbaar ala 
gevoig van de modderwegen (Ld), zo ook 
We bebbcn vaekc in do madder zeten met 
name: we hadden vaak veol madder rand 
hot huis (bij gebrek aan bestrating), do 
zandweg naar ens huis was vaak erg 
modderig (Nbk), zo oak Et was a/icmaal 
madder am huas (El), mit madder goaion 
faster over iemand uitspreken (verspr., 
5th), iene dour do madder haclen laster-
praatjes verteilen over iemand (Db, Diz, 
El, Op), oak: As Jeerjonge wodde ic we/es 
dour de madder hae/d or flunk tussen 
genomen, word je je or steeds good bewust 
van gemaakt dat je de laagste in rang was, 
dat je naar do pijpen van anderon moest 
dansen (Obk), Ut zit we] madder an de 
k/oct hij of zij zit or warmpjes bij, gezegd 
bijv. wanneer men eon rijke vrauw/man 
trouwt of heeft gotrouwd (Sz, Nt, Obk), 
oak Die her madder an de k/oct hij/zij 
heeft veel geld (Bu, Ld), met name gezegd 
van iemand die con rijke vrouw heeft 
getrouwd (Ma), (van, n.a.v. iemand die een 
grate inond heeft maar die niets wezenlij ks 
bijdraagt:) Spuit elf geft (ok) madder (El, 
Nt, 01-Ni, Nbk), Hij sleug con fcguur as 
madder hij sloeg eon modderfzguur (Wol), 
(vooral van personen:) zo vet as madder 
(Op) * Madder on slick macken con gladde 
dick (Ld), (gezegd wanneer hot in iemands 
bulk rommolt:) Do podden beginnen ok 
weer mit madder to krojen (Obk) 
niodderachtig - modderachtig: op madder 
geiijkend 
nioddersol (verspr.) do; -en; -tien 
['modco:all 1. hetzelfde ala ealpieper, z. 
aldaar 2. paling (Db) 
snodderbad (Ma, Op) et 1. ondor-
dompeling in madder, met name: bad in 

madder die geneeskrachtig is 
inodderbende do ['m...] 1. één groat 
geheel aan madder Y Was con grate 
madderbende veur de deure (Nbk), 't Is 
lone maddorbende één en al madder (Spa) 
niodderbeugel (verspr. WS) - bagger-
beugel De s/oat moot modderd wadden wit 
con madderbouge/ (Ste)  
inodderbeugeien Ci) onbep. w. I'm ... } 1. 
werken met do maddcrbcugeA As ze an et 
madderbeuge/en weren stonnen ze in ccii 
praem en mit ccii lange stok mit cen 
beugol d'r an massen ze de wick schono-
macken ) 
modderbien (Db, Ld, Nbk, Nt, Op) et; 
-en; -tien I'm...) 1. (vaak meerv.) 
bemadderd been 1k wii jaw zo n/ct op 
bedde bebben, jaw mofl eorst jaw 
modderbienen mar es wasken (Op) 
inodderboel do ['rn..] 1. éhn groat geheel 
aan madder 't Was iene modderbac/ op 'e 
reed (Nbk) 
inodderbok (Nt) do; -ken; -kien ['m...bok] 
1. moddersehuit 
modderboot (Db) do; -baton; ...batien 
('m..] L maddersehuit 
modderbri'j ['in...] - madderbrij Do ecrste 
kwaistcrs natte sni/Bun in dc wieke 
madderbrij/Van pad on meaning dade-
deeld (ba) 
inodderderi'je (El, Nw) de [mo4drtj, 
...do'rtjo] 1. anenigheid, goruzie Die 
be/then wet moddcrderi5e mit mekecr 
(Nw), D'r is dear nogal wet modderderije 
(El) 
modderen zw. ww.; ovorg., onoverg.; 
modderde, hot modderd ['madf4] 1. 
madder nit eon sloat eA. halen, baggeren 
(Spa, Ste) Do s/oat moot modderd wodden 
schoon warden gemaakt met eon madder-
beuge/ (Ste), vandaar modderen mit de 
moddetheugel (Spa) 2. met madder 
bemorsen (Spa) of bedokken, bijv. do 
worteis van to versponen pianten (b: urn) Jo 
moc'n je d'r met 20 onder modderen, je 
(Spa) 3. vissen waarbij men hot water 
afdamt en modderig, troebel maakt door in 
do madder to stampon, to raeren, erdoar to 
lopen, aok: hot water traebel maken met do 
bedoeling om via to vangen (Db, Dhau, Ld, 
Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Ni, Pe-Dbl, Wol, 
b: in) Ze gongen bean' to modderen; dat is 
ofdammen en smcrfg wacter macken, den 



modderfegnur - modderschip 

kregen ze glen locht moor, dan kof' zo zo 
pakken (Nbk, Nw), Vroeger zette Ic do 
sloot of mit dammegies, en dan op Mote 
voeten in do sloot modderen, dan 
kwatnmen do snoelcen mit. do koppen 
boven en koj' ze vangen (Ld), Vroegcr 
gongen oonzejongen modderen in de Len-
do, dan konnen ze aoien vangen (Obk), 
Modderen, dan macf' piompen mit con 
poise tussen de netten (01-NI), Bij 
modderen jaegen ze mit ecn poise do bid 
in do netten (Wol), vis modderen (Ste) 4. 
(onoverg.) door de madder e.d. lopen, 
waden (Bdie, flu, Db, Ma, Np, Nt, Obk, 
Op) As de pinken drinken wi/len, dan 
modderen go dear do koele (Obk), Ze 
modderden dwas dear do reed (Ma), Et 
botien sioug op or petgat ammo, we 
massey dear or waoter naor do kaant toe 
modderen (Op), Ze modderen d'r dear (als) 
door de madder lopen (Edit, Db, flu), dear 
et laand home modderen (Db, Nt) 5. 
(onoverg.) knoelen, prutsen, niet handig to 
werk gaan, niet of nauwelijks vorderen (El, 
Nbk, Np) H1y nit acrig te modderen mit 
die motor (El, Nbk), War bin ze daor toch 
an 't modderen (Np) 6. (onoverg.) voort- 
durend tegenslagen ondervinden (Nbk, Si) 
Ze bebben aitied war in de femiiic, ze 
zitten mar to modderen (Sz) 
modderfcguur (spar.), in ccii i!nodder-
feguur siaon (spar.) 
nioddergat (Obk) et; -ten ['madçgat} 1. 
modderige kuil, modderig gat, modderpoel 
moddergeute (Db) - moddergoot (greppel 
of goat buiten met madder, waardoor 
madder wordt afgvoerd) 
moddergrond - moddergrond 
moddcrgröppe (Dho, Obk) de; -n; 
...gröppien ['rn ... ] 1. greppel, klein slootje 
vol madder, waardoor madder worth 
afgevoerd nict bij die moddergrOopc 
kommen (Dho) 
modderig bn.; -er, -st ['modpx]  1. 
modderig Van It meitied weren do reden 
aorig modderig (Dhau), Hi' was vroeger 
vaekemodderig NY oonsaachteruut(Nbk), 
con modderige sloot 2. met de smaak of 
geur van madder Do zoo/to is eon di/cko, 
vicizigo vis die modderig smaekt (Nt) 
moddcrjutte (Nw) ['m...] - baggersehop 
modderkiompe (Db, Nbk, Ste) de; -n; 
...klompien [rn ... ] L (meestal my.) 

bemodderde kiomp 'k Heb net do struoto 
anvccgd on daor k/oft mij die vent weer 
mit zion inodderkiompen d'r over (Db) 
inoddcrklutc (Db) de; -n; ...klutien ['rnodç 
klyti] 1. kluit madder 
niodderkroeper (verspr.) Oak modder-
kruper (WH) ['modçkrup1/ ... krypç] - 
modderkruiper, z. oak aoipicper 
modderkruper z. modderkroeper 
niodderlaene (Db) de; -n; ...Iaentien 
[rn ... ) 1. iacne met veel madder 
inodderlaoge - modderlaag 
inodderleerze (Db, Nbk) ['modflL:orza] 1. 
(meestal my.) bemodderde lasts do 
inoddcrleerzens ofvcgcn (Db) 
nioddernet (01-Ni, Ste) et; -ten ['tn ... ] 1. 
baggerbeugel: deels bestaande uit ten net, 
oak: dat net zeif 
modderpad - modderpad 
modderpoele - modderpoel (lett.) 
modderpot (Diz, Nbk) do ['modçpotJ 1. 
één groat geheel aan madder 't Was icne 
modderpot vent hans (Nbk) 
modderpote de; -n; ...potien ['madrpo:atal 
1. (veelal my.) bemodderde paat van eon 
dier, oak: bemodderde voet, been van 
mens Oonze Boris kwaxn baton weg mit 
madderpotics on ti),peido, terwici hi mij 
koppies gaf over tie taofei (Db), Krek is 
mien straotien schone en now komthij d'r 
mit zien moddorpoten op (Obk), Gao too/i 
niet mit die niodderpoton dew 't buns (Db) 
modderpraem (Ld) - madderpraam 
modderproeze (Np) de; -n ['modçpru:z} 
1. veel madder bij elkaar, prak madder, 
één groat geheel aan madder 
modderprut (Db, Dhau, Nbk) de [rn..] 1. 
hetz. als moddertroep, z. aldaar War eon 
modderprut is et bij oons cm buns (Dhau) 
modderreed (Nbk, Np, Obk) de; ...reden; 
...retien ['m...] 1. reed met veel madder, 
erg modderige zandweg 
modderreuster (Db, Dfa, Ld, Ow, Pe-Dbl, 
Spa) et; -s ['m...} 1. roaster voar ten 
haafdingang: met name van een basis-
school, waarap men het zand, de madder 
van schaenen, Iaarzen en kiompen af kon 
vegen 
moddersebeppe (Db, Ld) de; -n ['in...] 1. 
soart schep am bemodderde schoenen of 
laarzen mee af to vegen (Db) 
moddersehip (Db) et; ...pen ['rn ... ] 1. 
maddersehuit Et iiekt as eon viagge op eon 



moddersebipper - moderniseren 

moddorscbxa het hjkt naar niets (Ow), 't 
Liekt wel cen. (Nbk) 
moddersehipper (01-NI) de; -s ['m..} 1. 
degene die met een moddersehuit voer 
snoddersehee (Db, Nbk) ['modysku] - 
(meestal my.) moddersehoen: met modder 
bevuilde schoen Doe die moddersehoonen 
toch wit, de hide gang wodt me smcrxg 
(Db, Nbk) 
moddersehoppe (8th; Bu, Db, Pe-DbI) 
do; -n [m...1 1. aan Your en zijkant stork 
gebogen schop waarmee men de veengrond 
nit rnodderige sloten haalde, door naar zich 
toe trekkende bewegingen (Bdie, Pe-Dbl) 
2 bep. houten schop gebruikt in de 
aardappelverbouw (Db) 3. bemodderde 
schop of spade (Bu) 
modderschute ['modçskyt] - modder-
schuit Moddersehuten mossen mit nodder 
veren (Nbk), Dat mccnsken badde zoe'n 
tore jurk an, net eon viagge op eon 
modderschute (Dfo), Et !ickt we! ccxi 
v!agge op CCII inoddersebute (Fe-Dbl), Y 
Staot as eon viagge op ccxi moddcrscbute 
(Op. Wa!) 
modderstoot (Db, Dfo, Dho, Diz, El, Nbk, 
Nw, Obk, Pe-DbI, Ste) - moddersloot Thy 
was so gierig, hi] ging vow- ccxi cent wel 
dour do inoddersloot(Pe-DbI) 
modderspatte (Nbk) - modderspat Do 
modderspatten zatten 'xii op 'e i5roek (Nbk) 
modderstroom (I) - modderstroom 
moddertroep do ['m...] 1. 	één groot 
geheel nan modder 't Was eon grate 
tnoddertroep vow- It huus (Nbk) 
moddervarken (Bu) et; -s; -tien ['m...] 1. 
knoeier, morser 
moddervet (El, Nbk, Np, SW) - moddervet 

var/con is moddervet (Ste) 
odderzooi (Diz, SW) de ['modfso:Gj] 1. 

etz. als modderiroep, z. aldaar 
ode do; -s [mo:athl  1. mode (wat het 

iterlijk betreft, met name do kleding) Die 

I allied volge'is de Jaestc mode (Dho), 
iè is altied naor de ni)stc mode gekiced 
Igens do nieuwste mode (Dfo), Is dat de 

""'0

m odo? (Nbk), Dat is in do mode 
• k),...uutdemode(N'ok), Die wiialtied 
*'t de mode mitdoon (Nbk, Np, Spa), Die 

wrig mit de mode mit volgt do mode 

T ), Wemoe'vdo mode volgon, a/ zit et 
e d ok boven de brook (Dfo, Dhau), As 

at mode Ls, a! is ci ok nag so nuver,  

dan wodt et spa! verkocht (Obk), Dc mode 
verandcrtmit do scho on en wat de schoenen 
betreft (Spa), Mack Jo met dikke, duane is 
do mode maak je maar met druk, mask je 
Seen zorgen (Ma) 2. trend, heersende 
richting Dat is now even do mode, mar et 
sal wel weer overgaon (Nbk), eon mode in 
do taeiwetenscbop (1) 3. gebruik, gewoonte 
(Dhau, Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Op, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz) Dat is 
zion daegeiiksc mode dat is jets dat hij 
dagelijks doet (Nw, Pe-Dbl, Ste, Nbk), Th3 
her do mode om altied dat zeldc pattien 
tangos to gaon (Obk), We bebben do mode 
on nile daegen eon cation te Jopen (Diz), 
Hi7 uictst Jet/crc dag yew' acht arc a! even 
naor de Londe, daor hot hi] mode van 
mackt (Op), Wi] hebben your mode am 
wit (wolf zn-c to eten als vast gebruik, 
gewoonlijk (El), t Is eon rcrc mode van 
jowl (Ma, Spa, Ste, Sz, Ow), eon nuvere 
mode (Np), Oolde meic was op 12 moth, 
dan gongen vroogor do meonsken vcthuzon 
omdat do hare ollopen was; a/c baton en 
boeroplaotson die vorkocht wooden, wacron 
op 12 mdc to anvaerdcn (Fricsc mode) 
(op) 
modeartikel (spot.) - modeartilcel: artikel 
dat nan mode onderhevig is 
modebewizst - modebewust 
modeblad (spot.) - modeblad 
snodegoed (spot.) et ['nt..] 1. (verz.) 
artikelen, spullen die in do mode zijn We 
weten met as dat nag in do winkel to 
kriegcn is, dat was indertied van dat 
modegoed (Nbk) 
modegril (spot) - modegril 
modehuus (I) - modehuis 
snodekeuning (1) - modekoning 
modekleur - modekleur 
modem ['mo:edm, ...drp} - modem 
(onderdeel van eon komputer waarmee men 
signalen doorstuurt naar/ontvangt van 
andere komputers) 
modemagezien (spot.) ['m...] - mode-
magazijn 
modeoutwarper (spar.) ['m...prl - mode-
ontwerper 
modepoppe (Dhau, Nbk) ['mo:adpop] - 
modepop Wet bet sif bear norig optuugd, 
or liekt we! eon modepoppc (Dhau) 
modern z. medorn 
moderniseren z. medenjiseron 
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modeshow moeder 

modeshow ['mo:dosjoMI - modeshow 
modestof (Nbk) - modesto! 
modeticdschilft (spar.) - modetijdschrift: 
ni. handelend over modes, met name over 
modekieding 
modevakschoele (1) - modevakschool 
modeversehiensel - modeversehijnsel 
modewinkel (Nbk, Wol) ['mo:odawujkfl - 
modewinkel War staot die hzponfriopo 
toch vacke your do modewinkel to kiokon! 
(Wol) 
modewoord (hi) - modewoord 
modezaek(e) (spar.) - modezaak: mode-
winkel 
moe z. moedor 
mood do [mut, zelden mu:tl 1. mood: dap-
perheid, vooral: hot vertrouwen in het 
eigen kunnen, in de uiteindelijke over- 
winning, in eon goode afloop, sterke 
neiging tot doorzetten Th) gal tie mood 
nooit op (Nt), Mit voile mood zotton zo of 
uut Wolvogo met één on al mood (i), Daor 
is mood your noudig (Eu), Daor moef 
hogal wat mood vow- hobben (Nbk, Np, 
Obk), Daor bob it do mood niot toe (Nbk, 
Np), Hi] tol otdoen, mar bijhad do mood 
d'r niet year (Wol), Thy had do mood niot 
am to zoggen waor at op starr (Nbk, Ow, 
Si), Thy moot do mood d'r mar wat in 
bolon (Dho, Wol, Ld), Mood ho]on! verlies 
de mood niet (Bu, Nbk, Ste), Hi] is vol 
gooio mood (Nbk, Diz), Et liokt wotz,iet to 
best, mar we hebben gooie mood (Ld), ieno 
mood insprokon, Dat galhim mood (Nbk), 
lone mood gevon (Nbk), Do mood zonk 'm 
in do schoonen (Nbk), Dat go)ft tie burger 
mood(1), Jo mood indrinicen (Nbk), Hi] hot 
hoel wat tcgonslaegen had in zion ]even, 
mar hi] hot nook do mood verlouren (aig., 
Op), 1k hob d'r bowondoring your dat hi] 
nao zovoul tegonslag do mood opbrcngon 
Ian (Db), Jo moo  mar mood hobbon om 
dat to doen je moot de mood maar kunnen 
opbrengen om zoiets to doen (El), Th] her 
do mood d'r in ziet hat wel zitten (Ste), 
oak: is eon doorzetter (Ste), zo oak Do 
mood d'r in, dan is et wart gauw gebeurd 
(Dfo), We hobben we] mood om et spa] 
rand to kriegon zien hot wel zitten dat ( ... ) 
(Dfo), Die vrouw was oorst slim tick, mar 
to As weer wat opknapt, it hobbe d'r now 
wel weer mood in vertrouwen in, hoop op 
do goode afloop (Np,  Op), Hi] hoolt do 

mood d'r in verliest de mood niet (Ste), 
Th] hot d'r we! mood op dat et good 
oflooptvertrouwen in (Edie, Dhau, El, Np, 
Pe-Dbl, Spa): Zo) or weer opzetten? met 
als antwoord: Ja, daor be'k we] mood no 
(El), do mood opgovon, do mood zatton 
!aoton (verspr., Spa), ... voron Iaoton (El, 
01-NI, Ow), ...bangon laoten do mood 
verliezen (Nt, Nw, Nbk), ...zitten laoten 
waardoor ni. icts op niets uitdraait (Nw), 
mitniyo mood (spor.) 2. goad karakter (El, 
Ld, Nbk, Obk, Sz) D5 ,zit we] mood in, hi] 
durft we] wat an (Nbk, Sz, El), Dat peon! 
hot eon good loeraictor, d'r zit we] mood in 
(Ld) * Mood vericuxen, alMs vorlouron 
(Obk) 
moedeloos ['mudolo:asl - moedeloos, mis-
moedig It Is eon moedeloos geval (Diz), Jo 
zo]len d'r moedeloos van wodden j  iou j  
mood, vertrouwen, hoop geheel verliezen 
(Nbk, Np, Spa, Dho), 't Was van do 
moitied om moedeloos to woddon, woke,, 
aacbtcr meteor rogendo et (Obk), 'tIsom 
moodoloas van to woddon (Nbk) 
moeder-niag-ik z. ommekiokortien 
moeder (WS, El, Ma, Nbk, Obk, elders 
spar, in verb.) Oak moe (Diz, 01-NI, Sz) 
do; -s; -tien; vraeger met xnannelijke 'in. 
verwijzing (5th) [mud1, ook mu:... 
(Nw)/mu) 1. moeder, hetz. als mom, z. oak 
aldaar oonzo moeder (Ma, Obk, Ste): 
Oonzo moodor to] we] zoggen (.) (Ste), 
Moeder, ma'k eon zoertien? (Ste), Now 
stifle mar, hi] is moeders kiend now? hij 
is moeders lieveling, is hot niet? (Np), zo 
oak Hij is moedersjongien moeders have 
jangen (Diz), ...zountion moeders lieve 
zoantje (Sz), zo oak Zo is moeders 
maogion (Diz), J. zoo: 'Jim bobben good 
praoton, mien vader is mit mien moeder 
trouwd, mar it moot eon vromden itne 
taken!' (Op),  moeders mooiste (Ow), 
moeder zion koppien (Ste), mooder Zion 
pantoffels (Ste), moot/or do vrouw (spar.), 
Hi] bangt Mj (Zion) moeder an do rot/con 
is voortdurend in do nabijheid van zn 
moeder, is niet Nj zn moeder weg te slaan 
(Ste, Wol), Hiy hang an (Zion) moor/era 
rokken Id. (Nt, Spa), ...rok id. (Edit, Bu), 
...zien macdot an do rokkon id. (Dho), 'k 
Heb 'tzo drok as moeder in do mast 1k heb 
hot enorm druk (hl: Nbk), eon Kuundorso 
moeder eon kreng van ten moeder (SW) 2. 
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moederbedrief - moedenielalliend 

vrouwelijk hoofd van een instelliug, van 
een gesticht (spot.) * Mottler, moeder do 
beer is los/Hour dat beest es brullen/Snied' 
v zion kop an area of/En can !cun we 

kicker smuilen (Nbk) 
moederbedrief (spar.) - nioederbedrijf 
moederbiening ['mudibinu),  ...bin5ij] - 
moederbinding 
utoederdag - moederdag 
mocderdier (El, 01-Ni, Nt) - inoederdier: 
wijfjesdier met één of meer jongen 
moederen (spar.) rmudr4] - moederen Dr 
buip glen hove moederen an niets mocht 
nag baten (Nbk, Ow) 
moederbaezc z. moerbaezc 
moederjongien z. moedersjoongien 
moederkachel (Wol) de; -s ['m...l  1. 
centrale kachel in een systeem van centrale 
verwarming (op de vliering bijv.) 
moederkarke (1) - moederkerk: hoofd-. 
kerk, voorat: r.-k. Kerk 
inoederkiend z. macderskicnd 
inoederklokke (Wol) - moederkiok 
moederkock (Bu, Ma, Obk, 01-NI) - 
inoederkoek Moederkoek bet een kaif op 'e 
Wage vow-  et geboren wodt; as et geboren 
is, lanten ze et vaica (flu) 
moederkoren (verspr.) ['m .J - moeder-
karen Moederkoren wadt bruukt as eon 
inspuitmiddel am woven op to wekken 
year ten bevalling (Dfo), -- wodde bruukt 
am de kraomkoortson to bestrieden (Ma), 

am ten miskraom te kriogen (Ld) 
moeder(aand (Op) - moederland 
moederliefde (Db, El, Obk, Ow) - 
moederliefde As de biggemotte dan zoe'n 
stifle was, deugde et niet; wit lone snauw 
beten 70 dan saws zomar do biggies doocJ 
dan was de moederliefdo nag niet zo groat 
(Ow) 
mocderioos (verspr.) Oak moerloos (El, 
Np, Ow, Wol) ['mudrlo:s/'mu:r1o:osJ 1. 
xnoederloos (hoofdzakelijk van dieren 
gezegd) Do ouwe bond is dood, on now 
bin do jonkies moederloos (Sz), ten 
mooderloos dier (Ste), eon inoorloos voof 
(El, Np, Wol, Ow), ten njoederloos 
lammegien (Nt) 2. eenzaam, ongetroost 
(El) H1J lopt d'r zo macnoes rand (El) 
ntoedcrmavo - moedermavo: school met 
mavo- dagopleiding voor voiwassenen 
noedermeens (Li)  in glen moedermeens 

nioedermelk (Dfo, Diz, El, 01-NI, Op, 
Pe-Dbl, Spa) de ['m..] L moedermelk 
macdorm elk oikolven (Dfo, 01-NI) 
moederoge (Op) - moederoog 
inoederplicht (fidie) - moederplicht 
moederschaop (Dfo, Pe-Db!) - macdot-
schaap 
moederseltap z. moederscbap 
moedersekoot (Dfo, Obk) - moedersehoot: 
schoot van een moeder 
mocderschop (Ma) Oak moedersclzap (El, 
Op), voor -schap z. schop et [1nt..} 1. 
ma eders chap 
moedersjoongien (Ste) Oak moSer-
jongien (Wol), moekesjongien (Wol) et; 
.joongies ['m.] 1. jongen die erg stork 

aan z'n moeder hangt, ecu zeer sterke 
relatie heeft met z'n macdat Dat verwonde 
jongien is een ecbt rnookesjongien (Wet) 
moederskaant (verspr. WS) ['mrn], in van 
moodorsicaantvan rnoederskant femifie van 
rnoederskaant (Op) 
inoederskiend (fidie, Bu, Dl,, Nbk, 01-Ni, 
Op, Pe-Dbl, Spa, Sz) Oak moederkiend 
(fidie), moekeskiend (El) et; -Cr, ...kien- 
tien ['mudskint/'mudçkinttmubskint] 1. 
moederskind, kind dat erg stork aan z'n 
moeder hangt, een zeer sterke relatie heeft 
met z'n moeder N is al gauw zesjaor, mar 
hangt nag aitied an moeders rok, et is nag 
eon eehtmoederskientieo (El, Op) 
nioederspoppien (Dho, Ste) et; -poppies 
['rn ... ] 1. kind dat erg stork aan z'n moeder 
hangt, eon zeer sterke retatie heeft met z'n 
moeder Dat is eon moederspoppien! (Dho) 
tnoedertaal z. moedertaci 
moedertaci (Op) Oak moedenaal (Spa) - 
moedertaal: moerstaal (z. oak memm eta ci) 
moedervel (1) - moedervel 
nioedcrvlek (verspr.) Oak moedervlekke 
(Dho, Diz, Np, Nt, Pe-Dbl, Spa) - moe- 
derviek lederione bet we! eon moedervlek 
(Nbk), 1(15 zit antler do moedervlekken 

NO 
inoedervlekke z, moederviek 
moederziel (Dho) bw. ['mudrsil] I. zonder 
anderen, geheel alleen (verspr.) Die lopt 
dear zo nzoederziei henne geheel alleen 
(Dho) 
moederzielaliien(ig) z. maederzielafliend 
moederzielalliend (verspr.) Oak moeder-
tidal/len (verspr.), mooderzielallienig 
(verspr.) In.; pred. ['mudçsilalt;nt/ ... ] 1. 
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moederzorg - mocibsand 

moederziel alleen 1k bin hier moeder-
zielalliend (verspr., Nw) 
moederzorg (Nt) - moederzorg 
moedig bn.; -or, -st ['mudox] - moedig: 
dapper, met mood Die is Pr we] aong 
moedig antler (Nw), tie had ccii protte 
pica; mar ze drcug or moedig (Ld), dr 
macdig an beginnen (Spa), ten macdig 
mannegien (Nbk) 
moedvercu ['ruutft:oçq], in c/c mocdvercn 
bangen Jaoten do mood verliezen (Bu, Db, 
Dhau, Nnk, Np, Obk, Op) 
inoedwit (El, Ld, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, 
Ow, ba) do ['mutwti] 1. moedwil, boze 
opzet, vooral in mit mocdwil Dat bet bij 
mit macc/wil daon opzettelijk (Nbk, Np, 
Nw), zo ook Th3 gooide mit moedwi) ccii 
stien dour c/c ruten (Op), Diejonge bet mit 
macc/wil mien Acts out c/c odder brocht 
(Ld, Obk), Ft is mitmoedwllgcbew-d(E1), 
Ft is nict altied moedwil het is niet altijd 
boze opzet (ba) 
inoedwillig (Nbk, Np) [mut'w...} - 
moedwillig (z. ook wilmoeds): Mood willig 
bet bij de boo! vernicid (Np), Dat bet bij  
moodwilli daon (Nbk) 
moeflon (I) - moeflon 
inoefti (1) - moefti 
moege (Diz, Np, Obk, 01-Ni, Ow) Oak 
maoge (Dfo, Nbk) do ['mu:gQ/'mo:go] 1. 
houtmoim, houtworm Do moego zit d'r in 
hot is deels vermoimd, or zit houtworm in 
(Diz, Ow), Die oo/dc kaaste zit vol moege 
(Obk), Daor zit do maoge in (Np, Dfo) 
nioegsel (01-Ni, Ow, Si) et ['mu:xsj (Ow), 
'mux... (01-Nl)} 1. korrelige, droge boom 
in hoeven van koe of paard 
moeiiik z. muui!ik 
moeilikhied z. niuuilikhicd 
mock (verspr. OS, ZW, Np, 01-Ni, Sz) 
Oak mok (fidie, flu, Db, Dhau, Dho, El, 
Nt, Nw, Obk, Spa, Si, Wol) do [muk/mak, 
ook mok (Nw)] 1. mok: bep. ontsteking bij 
paarden (aan do achterzijde van do koot; 
doze aandooning iou to genezen zijn a.m. 
door zonneschijn (Si), door afgewerkte 
ma- ehineolie of door or urine op to doen; 
thans gebruikt men als geneesmiddel eon 
bep. spray) Mock zat antler in c/c 
vet)okken van do bionen van de peerden 
(Pe-Dbi), Tusson cit vetlokice on do heaven 
began do mock (Ste), Dat peerd hef mock 
an de poten (Bdie), Ft busiesgoed wodde 

we) op moekpotcn van con pccrd smoord 
as bestrieding togen die mock (Np), Mok 
an c/c bienen woof' dopispot op legen, dart 
moor or overgaon (El, Bu), Vroeger in 
Blankenbam leuten ze zoe'n peerd (mit 
wok) we) dour 't zeewater lopon (Spa) 2. 
soortgelijko versehijuselen (met jeuk) bij 
eon koc (flu, Nw) 
moeke (flu, Dho, Oh, El, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-Ni, Ow, Wei, ba, j, bi) do; -s, -n 
[mukJ 1. moeder, z. ook mom, macder 
(oak gebruikt ais aanspreekvorm) Zion 
macIce was allienig ovcrblcven (fl, Die 
mossen bloemen plokkcn your heur mooke 
(ba), mien macIce (flu, El, Nw), oonzo 
moeke (Bu, El, Nw), Mock; ma 'keen stoIc 
kocke? (Bu), an moe/ce's roE bangen 
voortdurend in do dirokte nabijheid van zn 
moeder blijven (Nw, Obk), zo oak Hij 
bangt moe/ce an do rok (El), Dan leup ie 
mock' an c/c haand dan was je een 
inoederskindje (bI) 2. grate, dikke vrouw, 
in verb. (Bu, Np, bi) con c//Eke moe/ce eon 
dikkc vrouw (Bu, Np), 't Wodt a! ccii hide 
moe/co ze is in verwachting: ni. aan de 
vorin van haar buik te oordelen (bi) 
moekesjongien z. mocdersjoongion 
nioekeskiend z. moedorskiend 
inoekpote do; -n; ...potien ['mukpo:ato} 1. 
mokpoot (bij eon paard) Dat peerd bet 
moekpoten; datjokt (Ow, Np), Mookpoten, 
oat bin zucbten, as ze to vu/c an ien stoIc 
met van do sEa) kwammen; ie dec/en d'r 
niks mit, ze mossen buten, an or wark 
(Nbk), Ft husiesgoed wodde we! op mock-
poten van cen peerd smeerd as bestriedung 
tegen die mock (Np) 2. (ruw, inzake 
personen) dik been (Ld, Np, Obk, Wei) 
(lao weg unitfe moekpoten (Np), Die bet 
van die moekpotcn (Obk) 
moel Z. macfe 
moelbaand (Edie, Bu, Db, Dhau, Nbk, Np, 
Nw, Ow, Ste, bet. 2: Pe-Dbi) Oak 
muulband (Si) ['muiba:nt/'znyl ... ] 1. muil- 
band: loron non, band on de bek van met 
name con bond of eon varken, am hot bij- 
ten to voorkomen Vrocgor kiegen de 
matron ccxi moo!baand ow c/c bek di. am 
to voorkomen dat ze do kieine biggetjes 
doodbeten (Ow, Ste), zo ook Eon varken 
dat kwaod was en biggen badde, kreeg de 
moeThaand onzrnc [d.i. on do bek], acrs 
vratbij dc biggen op (Dhau, Np), nl. ook 
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als alternatief voor plaatsing in ecu zeug-
thai (5th), Dc bond bet con moolbaand 
omme (Nw), As ten koc hixnzcls drank, 
Icreeg bij at eon moe/baand omine (Db) 2. 
i.v.m. kiespijn tegen de mond aangebraebte 
band (die ni. warmth gaf(Pe-Dbl)) Tegen-
woordig doen ze glen moclbaand meet 
ammo, ze pan drcict naor de tandarts 
(Pe-Dbl) 
mock (bet. 1: Dho, Np) Oak moot (bet. 2: 
Obk) de; -ii; -glen ['tub] 1. mod: mond, 
vooral in plane lv do mock hobben (veelal 
inzake kinderen) 2. grate mail Die dzicke 
bond had at eon grate moo! (Obk) 
moelezel (Obk) Oak mid/ce! (Obk) de; 
-s; -tien ['mul --- I ... } 1. rnuilezel 
moelkörf (OS. Bu) Oak moetkorf (WS), 
muulkorf(Sz), muilkorf (spot) ['muL.i..i 
'myl ... 'mcrjl...] 1. mullkorf As ten bond 
eon kwaoie bc/c bet, moot hi do moelkörf 
op bebben (Dfo), Et vatican bar do 
moelkörf op d.i. ter beseherming van de 
biggetjes, z. oak mocibsand (Ow) 
moelpeer z. moe/pert 
moclperc (Ma, Obk, 01-NI) Oak moe/peer 
(Diz), muilpere (Bdie, Nw), muilpeer 
(spar.) ['rnul.../ ... ..mcrjl ... I ... ] - muilpeer: 
Map, in verb. als eon moo/pore var/capon, 
...geven 
mociwark (Dhau) or ['rnul ... ] 1. grate 
mond, oak fig.: con brutale mond Wat bet 
die con groat moe/war/c (Dhau) 
moenieke z. movie/ce 
moenickemeziek z. monicicemoziek 
moeniekespeulder z. monlekespeuier 
moor I Oak moore (bet. 3, 4: Nbk, Ste, bs: 
Dfo, Obk, Op. Ow) de; -en; -tien 
['mu:9r(3)/mo:or] 1. (enigszins mw) vrouw 
die moeder is (Dho, Np, Nt, Nw, Ow) 
mien moor (Nw), mien vaer on mien moer 
(Nt), Gao mar naorje moor toe (Dho), 1*5 
gaot achter zion moor an (Nt), 0th, gao 
toch naorje moor loop naar de pomp (Np), 
MY is your de duvoi Zion moor met bange 
hij is nergens bang voor (Ow) 2. (van vee) 
diem dat moeder is (Bdie, Db, Dhau, Op) 
Do Isomer lopon nag bi5 do moor (Dhau), 
...aacbter do moor an (Bdie), De iaompies 
kim baost bi5 do moor wag (Db), Dat is 
now do moor van It ta/ic dat op do keuring 
do eorste pries kregen her (Op) 3. 
moerhaas (Diz, Nbk, Obk, Ste) Dc Jaeger 
bet ten zie/ce moor uutscheuten moerhaas 

(Obk, Diz), Macran bin a/tied icot bij do 
huzen (Nbk) 4. bij enkoningin (Bu, Ld, Np, 
Obk, Ow, bs: Dfo, Op, Obk, Ow) De moor 
is mit can viocbt lemon vot (Np), ten 
mimic moor onbevruchte moor (Ow), ten 
s/echtc moor die alleen onbevruchte eitjes 
voortbrengt, waar iii. alleen darren uit 
komnen (bs), Do iaeste menlero van 
porberen am et vol/c te redden is at extra 
voeren van eon warkbije, die dan eigies 
Jeggen gaot; dat is dan do md/c moer (ha: 
Dfo, Ow) 5. in glen moor niets: Jkbeb d'r 
glen moor an (Diz), D'r was gien moor an 
(Nbk), Ikvien d'r glen moor an (Db, Diz), 
I/c snap d'r glen moor van (Db), 't Katz inc 
gion moor scbclen (Nbk) 6. z. oar I * 
(tegen iemand wiens bezit eigenlijk niks 
voorstelt:) Opsebepper van je moors 
kapitaol! (Np), (schertsend) Gao naorje 
moor on pis do hobol out loop naar de 
pomp, bekijk het maar (Np), Gao naorje 
moor on /aotje kammea id. (Nw) 
moor II (Sz) Oak moor (Obk) or 1. veen, 
moeras We zitten bier veurgood op 't moor, 
al/es verzakt aided we wonen hier beslist, 
stellig op bet veen (54, '0. zien moor' 
zeden we a/tied togen eon ooid veen - 
deri5gicn waor vrooger turf groven was 
(Obk) 
niocras Oak meras (spar.) et; -son; -sien 
[mu:a'ras/ma'ras] 1. moeras: laag, zeer 
drassig natuurgebied D'r zitten nogal wat 
waotorvoegols in t moons (Diz) 
moerasachtig (Nbk) - moerasachtig 
moerasbos (I) - moerasbos 
moerasgas (1) - moerasgas 
moerasgebied (1) - moerasgebied 
moerasgrond (spar.) - moerasgrond 
mocraslgand (I) - moerasland 
moerasplaante (I) - maerasplant 
moerassig (Dfo, Nbk, Np) Oak merassig 
(spot) [mu: 'rasxfm3...] - moerassig 
moerassx hand (Nbk) 
mocraswikke (k) [mu:a'raswtkQ] - vogel-
wikke (fp) 
moerbalke (Bdie, 0th, Obk, Op. Sz) - 
maerbalk: van con zaldering (Bdie, Obk, 
Op) of van con gebint (Dfo) Tussen do 
moerba I/con van eon zoo/der hggon do 
kienderba/kies (Obk), Do macrOd/ce is niet 
best moor, op disse zoolder kuj' niet moor 
voili' lopen (Op), Do moerbalko gaot van 
more tot more (Bdie) 
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moerbeie (1) - moerbeit moerbes, moer-
beiboom 
meerbeieboom (I) de; ...bomen; -pien 
['m...} 1. moerbeiboom 
inoerbi'je (El) - moederbij, bijenkoningin 
moerbulte (Bu) de; -n; ...bultien ['m ... ] 1. 
mo is ho op 
moercel (bs: Obk) de; -len; -legion 
[mu:orscl] 1. koninginnencel in ten 
bijenkorf of - kast, z. oak moerdoppe 
moerdoppe (flu, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbl, 
bs; Dfo, Obk, Op,  Ow) de; -n; ...doppien 
[mu:Gfd3p9] 1. moerdop, koninginneneel 
of de lang opgetrokken vervolgiase ervan 
in een bijenkorf of -kast Dc moerdoppe is 
grater as at aandere wark (Np), ten eupen 
moerdoppe moerdop die nog niet af-
gesloten is (bs: Dfo, Obk, Op, Ow), can 
laze moerdoppe begin van een moerdop 
waarin geen eitje komt (bs: Dfo, Op, Ow) 
2. bep. moersleutel: ni. met dopvormig 
deel dat orn de moor sluit (Np) Fen 
moerdoppe is ok ecu soortmoersleutcl, am 
macron an to dr/yen (Np) 
metre de; -n; moertien [mu:ra] I. moer 
(die op ten schroef hoort), in bet 
bijzonder: dop die op de as van het 
wagenwiel is geschroefd (aan het eind) Dc 
mocrcmoctdro4 as 't waegcnwielsmeerd 
wooden moot (Dhau, Db), Do moere is d'r 
vein- weg (Dho), Do grand van de macre is 
bcscbaedig4 die kan d'rniet weer op (Op), 
Die moerezit hatstikke vaaste (Ma, Wol), 
demoere andrijen (Spa). Ic kim ten moere 
vaastedrijcn mit eon moersicutel of can 
moerdoppe (Np), Ut moet eon snoere 
verdri5d woddcn (Nbk) 2. z. moat 
moerekuippen z. kcwnnginncicnippen 
moerelle z. mere/le 
moergoed (j, bs.: Dfo, Obk, Ow) bn. 
[mu:orgut; aks. wisselt] 1. (van een 
bijenvolk) met een goede koningin (di.: 
die bevrucht is, legt of heeft gelegd) As at 
yolk weer eon bevrucbte macre bet, dan is 
at moergoed (bs: Dfo, Obk, Ow), As de 
keuninginne /egt dan is et yolk inoergoed 
a) 
moerhaas z. mocrhacze 
moerkaeze (verspr.) Ook ,noederhaeze 
(Dho, 01-NI), moerhaas (Sz) - moerhaas 
Dc moerhaeze Jigt nooit bij zienjongen in 
It mist, MY komt allicmg even am ze 
drinicen to geven (Ld), Dc moerbaezcn 

moc'n d'r over b//even (El), Dejaegcr hat 
can mocrlzacze scheuten (Diz) 
moerhusien (bs: 1Mb, Obk, Ow) Ook 
moerkassien (bs: Op), moerkouwgien (bs: 
Op) et; ...husies 	mu:orhysinI ... kasin/ 
...koMxin) 1. klein kooitje met een stukje 
borstpiaat (suiker) erop, met behuip waar-
van men een bijenkoningin in ten nieuw to 
vormen yolk piaatst (de andere bijen vreten 
zich door de suiker heeti) 
moerig (Nw) bn.; -or, -st ['m...] 1. (van 
water) ijzeroer bevattend (z. cok oang) 
moerkassien (bs: Dfo, Op) et; ...kassies 
[m ... } 1. kastvonnige tegenbanger van de 
moerkdrl z. aldaar (bs: fib, Op) 2. z;. 
moerhusien 
moerken (b: Im) g. lidw. ['mu(:a)rlqfi I. 
wollegras 
moerkörf(bs: Dfo, Op) de; ... kdrven; -jell 
['mu:()r...J 1. bijenkorf waarin men een 
moerbusien met een bij enkoningin plaatst 
met ten paar honderd bijen (orn een nieuw 
yolk met een 'vreemde' koningin te vor-
men) 
moerkouwgien z. moerhusien 
moerloos (Dfo, bs: Dfo, Obk, Op, Ow) bn. 
['mu:3rIo:Gs] 1. (van ten bijenvoik) zonder 
koningin can moarloos va/k (bs: Dfo) 2. z. 
moedarfoos 
Moermandicet (spot.) - Moermandjeet 
moerpeerd (Si) et; -en [rn ... ] 1. moeder-
paard, merrie Dat inoarpeerd is zo maE as 
ten bonne (Si) 
moersienfel (Nbk, Np) - moersieutei Ic 
kim can macro vaastedricn mit ten mocr-
sleutef of ten moerdoppe (Np) 
mocrvaaste (flu, Nbk) - muurvast 
moervool (Bu, Ow, Si) et; ...volen; -tien 
['m...] 1. vrouwelijk veulen 
nioervos (Np) de; -son ('m..} 1. moeder-
vos 1k babbe cen macros scbcuten (Np) 
snoerwark (Bu) et ['in...] 1. lang 
opgetrokken koninginnencellen in een 
bijenkorf of - kast, z. ook moerdoppe, 
keuninginnestoel 2. baarmoeder van ten 
dier 
moerwisseling (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) de; 
-s, -en [rn ... ] 1. in can stifle moer- 
wisseling Bi ten stifle mocrwisscling bet 
or va/k ten posian twic kewiinginnen, die 
beide vocrd wooden, on ean gage van 
ogen b//k wodt de ool* keuninginne 
verdreven of olbeten dcvi de jonge Ecu- 
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ninginnc(bs: Die) 
moerziekte (Nbk, Nt, Ow) - nioeniekte 
moerzwaarin (bs: Obk) de; -s; -pien 
['rn ... ] 1. in jango moerzwaarm (bs: Obk): 
hetz. als bruidzwaarm, z. aldaax 
moes Ook moeze (Man), minis (bet. 1-4: 
Nt, Spa, Si) de; nioezen; - ion ['taus/rays, 
my.: my:z] 1. bep. knaagdier: muis D'r 
zat con moos aachtor of bebang (Ma), 
Pattie vrouwiuden bin doodsbcnauwd veur 
cen moos (Obk), Dc katte badde een thYcke 
macs d.i. had een dikke muis gevangen 
(Nbk, Dho), Die moos bc'k ot nijj/aor 
afivunnen bob ik doodgemaakt (Np), Ft flit 
van do maczen van 't winter, yearsl in or 
acid, do onderste iaagc or zija ontzcttend 
veel muizen (Ste), Oonze arbcidcr stak de 
maczen die hij onder do roggebaarg van in 
do buse, en sevens kwarnmcn do katten 
him al tegen year bear !ckkcre biet (Dfo), 
Do minis zit mit do kop in do va/ic (Spa), 
Die moezc flapte miy net wit 't va/Jegien 
(Mun), mit man en moos vergaon (Db, Diz, 
Op. Ow), katte en moos spealen (Die, Spa, 
Db), Dc maczen iiggen d'r doad year de 
spiende ze zijn erg arm (Die, Op, Ow, Ste, 
s: Obk), oak .. year do (spies)kaastc id. 
(Np), ... year dc kaaste (Bu, Dho, We!, El), 

year ct kammenet (Ld), Jo tan we] con 
moes beuren ]open nI.: zo stil is bet (Np), 
zo ook Ft was d'r zo stifle, je beurden glen 
macs bet was rnuisstil (Op), Hibct ok con 
macs beaten piepen hij heeft er ook jets 
van gehoerd (Op), as eon woes vow do 
katte zitten geen kant racer op kunnen 
(Ow), 't Gaat zo viogge as con woes in de 
macink het schiet in bet geheel met op 
(Ma), opsohieten as eon moos in c/c 
macizak aauwelijks vorderen, nauwelijks 
opsehieten (ii), as een macs in de va/ic 
zitten (El, Op), Hij bet eon ]oven as con 
moos in eon macitanne ten heel good leven 
(Np), Hij was zo stifle as eon moes(Yen) 
hij was muisstil (Dho, Ld, Nbk, Np, b, 
Ma), 1k bcbbe et ia drak as con katte dc 
con woes naozit op cen iange hildo (Edie), 
Ze tan akkedcren as katte en woes in hot 
geheel niet (Obk) 2. in do woes van dc 
haand do muis van do hand Jo lain saws 
tramp in de macs van de haand kriegcn 
(Obk), Do moes van de haand is gevuh'g 
(Dho), Aj' of moesien van de haand 
verstockt hcbbcn, kuj' daor eon boo] last  

van bobben (Obk), eon japs in do minis 
van de hand (Spa), 10 oak 'k Hebbe cen 
snee in 't maca/en (Wol), Do waarzeggcr 
lost je tackamst in do macs van je bawd 
(Ow) 3. (vaak mv. van het verki. of my.) 
bep. soort lange aardappel: muis (Np,  Nw) 
4. bep. apparaatje behorend bij een 
komputer: muis (spor.) 5. moes van 
groente of vmuehten, vooral: appelmoes 
(Np, Obk, Spa; in verb.: El, Ld), z. ook 
(appci)smo& Daar hc'k woes van maekt 
appelmoes (Np), Maak bier mar moos van, 
die appc]s bin zo zuar (Spa), Hij bauwde 
et an moos in gaizelementen (Ld), 10 ook 
A 'Ic jo krieg, 5150 iicje tot macs (El) 6. z. 
bocremoes * As do katte van buas is, 
dsanscn do maczen (Nt, 01-NI, Ow, 
Pc- Dbl, Spa, Si, Dho), ...piop on do 
maczen (Wol), ...speuien do maczen (Dfo), 
...daanscn dc maczen op 'e taofei (Op), As 
do pacs van buus is, daanscn do maczen 
(Db), Hour es, zoo FicureslEen moos op 'c 
zooidcr/Ja, zcgt Dave Ian/It hear 'in well 
(Dhau), (schertsend, met name gezegd 
wanneer de ander precies zegt waar hot om 
gaat, datgene zegt waar de ander op 
wachttc:) 'Daar hear it Jo,' zce dove louk, 
on d'r leap eon macs over do zao]dcr wit 
kiompen an (Nbk), Ic moe'n dc macs met 
op It spot bienen hetz. als: je meet de kat 
nat op 't spek binden (Obk), Dat moesien 
krigt nag (we]) cen stattien (Die, El, Op, 
Spa, Dfo), . ..kan nag we] es con stat 
hcbben (Np), ...bet cen stattion (Nbk, 
01-NI) 
moesappel (verspr.) - moesappel (wseh. 
jonge ontlening, gewoner is smatsappol, z. 
aid aar) 
moesbiad (verspr.) et; ... blaeden; ...blattiea 
[mu:zblat] 1. (ook yen.) blad van 
boerekool Had we even wat maesb]acdon 
on (Obk) 
moesien at; nioesies ['musin] 1. kleine 
muis, z. macs (bet. 1-3) 2. bep. type koe 
(grijsachtig van kleur, met muisgrijze 
vlekken) (El) 
tnocsienstikken (k: Ste) onbep. w. 
['musts...] 1. spelen van eon bep. 
kinderspelletje (k: 5th) 
nioesies (verspr.) Ook musics (Nt, Spa, 
Si) my. ['musis/'mysis] 1. bep. beleg: 
muisjes (corder wsch. oak: hageislag (Bu)) 
As d'r can kieine geborcn was, kregon de 
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kiender eon ba/c/cc mit moesies (Db, Ld, 
Dfo), Kiender bin ge/c op moesies (Ow), 
wet moosies op brood (Bu), bescbuut mit 
moesies (Dhau, Dho, Ma, Np, Obk, 01-NI, 
Op, Wol), mit ge/clew-do moesics (Pe-Dbi) 
mocsiesstiile z. moesstifle 
mocskleur (Op) de [mus..] 1. muisgrijze 
kleur, met name van een bep. soort koe 
(Op) 
moeskleurig (El, Np) bit; -er, -st [mus..; 
aks. wisselt] 1. met muisgrijze kleur eon 
moosk/eurig kattiezi (Np) 
moeskoppen z. moezokoppen 
moesplaaute (Dfo, Nbk) do; -xi; ..plaan-
tien ['znu:s, 'mus ... } 1. boerenkoolplant 
Om disso tied mocj' do moespleanton 
boy won (Dfo) 
moespot (Dfo) de ['mu:sp3t] 1. stamppot 
van boerenkool en enig varkensspek en 
- vi ees 
moesson ['muson3 - moesson natto 
moossoxi (I), c/rouge moesson (1) 
moessonbos (1) - moessonbos 
moessonregen (1) - moessonregen 
tnoesstainppot (Bu) de ['mu:stamp3t, 
'mus... 1. stampot boerenkool 
inoesstifle (Db, Nbk, Np, Obk) Oak moe-
siesslitle (8th) ['mustda/'musisttla] - muls-
stil Do kiender zatten zo te Juustercn, ze 
weren mocsstille (Obk) 
moesstronke (verspr.) de; -xi; ...stronkien 
['mu:stroijlw, oak wet nlus..] I. stronk van 
een boerenkooiplant 
moestuun (verspr.) ['mustyn] - (gm unto-
twin is vaak gebmikelijker) groentetuin Do 
goorn M oons tbuus was vroegcr do 
moestuwi (Dhau) 
moet z moathond 
inoete Z. mute 
moeten I st. ww.; onoverg.; hat moeten 
['mutn] 1. wiflen, van plan zijn I/c moat 
nag even naor Oostcrwoofde (Ma), Moej'm 
niet wet drinken? (Nbk), 1k moet MY M. 
wezen ik zoek M, do piek waar M. 
verblijft (v), Wat moot do smid zo facto 
&5 do weg? (ha), Hi3r  moot allied zion 
ge/ic/c /criegen wil altijd gelijk hebben 
(Bdie), Nee N., al die niyc kounstcn, ik 
moot d'r ni/cs van bebben 1k wil bet niet, 
zie hot niet zitten (b), Wat moot Ic? wat 
moet je, wat wil je, Wet moot dat.9 wat wil 
je daarmee, wat is je bedoeling daar, Ze 
moot on zal die vent hebben ze wit hem 

hoe dan ook (Nbk), Wet moot i/c daor mit? 
wat zou 1k daar mee willen (doen), wat heb 
1k daar aan?, MY mos on tol et hebben 
(Nbk), 11- mod neudig d.i. naar de w.c., 
Die vis moot ik niet, or is aifemeol graot 
wil 1k niet hebben (aig., Dho), A47 mos to 
niet, 1k was to odd, moef' daenken d.i. als 
vrijer, niogelijke echtgenoot ), Zoe'n 
kerol die moe'k niet (hi), 1k moot die man 
niet 1k zie hem niet zitten, wit niks met 
hem to maken hebben (Nbk) 2. de 
verpliehting hebben om, de opdracht 
hebben tot onder dicnst moeten di. onder 
militaire dienst, A/Jo kien c/cr die biy 
mccsterzitten, mosson mit]open aacbter de 
kiste an (v), Dan moet bi5 van dc meester 
weer naor buns om dreugo k/omen an to 
strupen (v), Now macf good luustcren! 
(Nbk), Iemoe'n nietrekenen dat deormelk 
on sulcer in kwani reken maar niet ( ... ) (3), 
Et is hiefernaof gien moeten hear, aj' niet 
wi]len Jan gaot de maize niet dour (Op), Et 
moat gian macten wezen (Ow), Et moe mar 
es moeten wezen, c/an dec/on to et niet 
(Np) 3. genoodzaakt ziju tot, door do 
omstandigheden gedwongen, er niet aan 
ontkomen In de beast moj' c/c turf wit or 
venc mennon (Ld), Zone was dood on ienc 
to] eon ogcmisscn moeten (v), Vrcmd da'k 
daor nag zo ne/ca an daenkcn moot (v), 
We mot'n an do maoftiec/(Nw), Et mos d'r 
wel een keer van koemon bet kon niet 
anders of (..) (Bdie), Jim moe'n ok altiod 
kribbenjuliie ruziën ook altijd (Nbk), Th 
bet con raer ongci'ok had; at moot je mar 
over/common hat zal Jo maar gebeuren 
(Diz), 1k moot zoggen: ik was d'r botutord 
van on ik vergat hielendaf om to sehieten 
hat vait niet to ontkennen, hot is fiat 
anders (b), 't Spict me veurjow, mar i/c 
moot je can bokeuthig goven (b), Dan was 
hi5 'in kwiot, gee ik, on mos hiy tot do 
base ni. am to betalen (b), 1k tel mien 
personool onts/aon moeten (Spa), 1k moat 
et es kwiet, ci scheem i/c iiii5 beast dood 
c/a 'k mi5 to boste/en /aoten bobbe (3) 
Now, d)- is mooi spul bij, dat mock 
zeggen (b), Moot dat now to, Do Groot? is 
bet noodzakeiijk, kan bet niet anders (b), 
Dat mos ik wel doen ik kon niet anders 
den hat to doen (Bu), Et moot a/lomaol 
flog! hot is nog niet zover dat het werkeiijk 
gebeurt, laten we eerst maar eons zion of 
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het gebeurt (Nbk), Ze mossen 't es weten! 
As kiend a/ ton hiy et bi5ticden met 
verkrappen waaromme as hi5 now mis-
wassen was (b), HiY was es weten, 't Was 
macten wit dat jonge stellcgien, cers 
ha dden ze et trouwen nog wel even 
uutsteld t was eon gedwongen huwelijk 
(doordat er cen baby op komst was) (Nbk, 
Np, Ow, Ste, Obk), zo ook 't Was to 
inoeten, mit die twieje id. (Dho, El) en Die 
maesten trauwen id. (Nbk, Ste) 4. behoren, 
als vereist ervaren worden, ook zwakker: 
wenselijk zijn Et moot gien macten wezen 
(Ow), Now rnoej' weer sfaopen, hear (ba), 
Dat had niet macten, daor bin 'k aarig an 
bekocbt dat had niet behoren to gebeuren 
(flu), Die moot mit do inattekiopper slaag 
krijgen met de mattenklopper (BU), An do 
studio was b15 doe (bi), Jo mae'n Jo niet zo 
kwaod macken, je (Spa), Ic moe½ me met 
zo drievcn, daor tan i/c met tegen 
(Pe-Dbl), Mar ze moot niettieken naor do 
rommel bij zoo 57 vrigezeJ as ifdcc (j),  Mar 
aj'ecn bad drinken, znoej'c%eniik ok ccxi 
stokkicn eten hebben (j),  Now macf' toch 
opholen hoe bestaat hot Nbk, b), Now 
macf' weten dat do lone van die knccbten 
con bide gocic sal was (Obk), Daor 
bewwc wat femilie won en, moej' weten 
(p), Nowja, hij hadde eon praotslokkien 
op. mocj'rekcnen (D Now moej'begn'epen 
hoe die man scbrok, doehiY zag dat.. nu 
moot je Jo eons voorstellen hoe ( ... ) (j), 
Moef' mar es ammo daenken! let or maar 
eons op (Nbk, Ste), Et gong cons vraeger 
krekzo, moej'ma.r daenkcn (Nbk, Np), It 
mossen bàn ccii cigien geven (b), Wij 
mossen mar elTon dear do neutegoorn (b), 
Ziezo, af' do p1opt now uut hebben, 
mossen wimargauw op bone (b), Omdat 
bij zo dude/it in zien bock cen wereld 
zion fat die we met hebben moeten (hi), 
Moe'n wi5 ze dan allemaolo eon pafckien 
staten wit de post? is hat wenselijk dat 
(ba) 
niocten list. ww.; huipww. van modaliteit; 
bet inoeten ['mutii] 1. indian jets zou zijn 
(zoals nader wordt bepaald) Al was it d'r 
zels ok mit naor Liwwadden rieden, die 
brief zof op 'e tied an/common (Nbk), Et 
was mar es 'inoeten' [d.i. hier: verplicht 
zijnl wezen, dan deden ze et met gesteld 
dat (Np), Do nette wodt tegenwoordig nict 

meer dreugcn, of 't mos wezen in teneel-
stukken on indien toch wel, dan in 
toneeistukken (Spa) 2. naar veriuidt zijn Et 
watt cen biezandere man west bebbcn (j), 
Die Jongen hebben zundagaovend weer 
hiel wet uathaefd, on D. moot d'r weer do 
pernioter van wezen (Op) 3. noodzake-
lijkerwijs of naar iemands opvatting zo 
zijn Dc baemer moot argens op 'c dole 
figgen (Nit), Hi3r  moet vast miendbebben 
dat cit katte him aYe Weis opvreten badde 
U) 
moetertien z. moetien 
inoethond (Bdie, Spa, 5; Wol en cost.) 
Oak moot (5th), moetvis (Ste) do; 
...honnen; voorn. aand.: ze ['rnutliont} 1. 
moethond, zeelt (Bdie, fib, Nw, Obk, Spa, 
n) Do mocthond zeggen wij ok tegen van 
zoelte; gestoofd is ze erg lekker (Sz), As 
de vlcer bluft, begint tic moetbond to 
lopen; den kuj' mit 't visken wet es iene 
vangen (Obk) 2. mann, kopvoorn (Ma, 
Nbk) 
moctien (Bu, Db, Nbk, Np, Nt, Obk, Op, 
Sz, Wol) Ook moetertien (Bdie), moetje 
(verspr.) et ['niutinlmutjtini'mutja] 1. 
gedwongen huwelijk doordat de vrouw in 
verwachting is geraakt Ze bin verfoden 
woke trouwd mar et was at best to zien, et 
was eon inoetje! (Sz) 
moctje z. moetien 
muetvis z. macthond 
moeze Z. macs 
moezehalic (01-Ni) do; -n; -gien 
[mu:zbalo] 1. nilebal, braakbal 
moezebeickien (Dfo) et; ...bekkies ['rnu:z 
bekin] 1. lang en spits gezicht, vooral 
rn.b.t. hot gedeelte em de mend 
nioezegat (fib, Nbk, Obk, b) ['rnu:zogat] - 
muizegat It vrotte hi et dreuge blad on NY 
do moezegatties (b) 
moczcgczicht (verspr.) Ook muzegezicks 
(NI) at; -en; ...gezichien [rnu:zogsxt/ 
'rny:z ... ] 1. gezicht als van cen muis (lang 
en klein, spits) 
nioczcgrös (Ste) Ook moezegrus (Ste) et 
[rn...) 1. zeer fijn gras 
moezegrus z. moezegrös 
nioezchatte (Ste) et; -n; ...hattien 
['mu:zo...3 I. klein hartje (fig.), angstig 
gemoed (5th) 
moezehollcgien (Nbk, Obk) - muizegat 
moezcjacht (Nbk, j) de; -en ['mu:zajaxt) 
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1. (vooral van roofdieren:) jaeht op muizen 
As do ode op 'e moezejacbt was (..) (j), 
Oonze katte was weer es op moezejacbt 
(Nbk) 
moezejaor - muizenjaar 
moezekatte (Op) do; -n; .. .katticn 
['mu:z ... ] I. kat die good is in her vangen 
van muizen 
moezekeutel Oak muzekeutel (WH, Nt) 
['mu:z .....my:z...] - muizekeutel 
moezekifsel (Ld) or ['mu:zoktfsl} 1. (verz.) 
snippets, kleine stukjes, ontstaan als go-
voig van hot knagen van muizen 
moezekop Ook muzekop (WH) do; -pen; 
...koppien ['mu:zo ... ..my:za ... ] 1. muizekop 
Dat gattien is zo klein, daor kan gien 
rnoezekop dour (Op), Dat oolde wielien, et 
is kick con moezekoppien (Np) 2. (vaak 
verki.) spits, sinai gezicht, klein, fijri hoofd 
(vcrspr.), ook wel: persoon met zo'n hoofd 
Die hot ok ccii klein woezekoppien (Wol), 
Hiy hot mar zoe'n moezekoppien (Ma), Ze 
hebben van the moezekoppics in die fenji-
lie (Nbk), Lilike unoezekop! (01-NI, El) 
moezekoppen (Db, Ma, Obk) Oak 
moeskoppen (Dhau, Ow, ?e-Dbl, Si) zw. 
ww.; overg., onovcrg.; moezekopte, het 
inoezekopt [mu:zobprp/'xnus ... ] 1. moes-
koppen: stiekem praten, konkelen, vooral: 
in donker Wat moeskoppen ze daor 
alleinacil in donkcr7(Dhau, Sz), Wat bej'm 
tack to moezekoppen, vonci oons ok es 
wat d'r is! (Obk), Wat zitton jim daor to 
moezekoppen?(Ma), Nietzo moezekoppen 
on giechelen, praot mar lacier, dan kim wif 
et ok beaten (Db) 
nioezelocht (Ld) do ['mu:za ... j 1. gear van 
éón of moor muizen 
moezeiwien - moezelwijn 
moezen I (Dfo, Obk) de; -s [mu:ziJ 1. 
bep. Iekkernij van kokos met ehocola 
eromheen (Dfo, Obk), Vroeger kocbten 
wi] op Berkoper mark ok we] es eon 
moezen; ze kosttcn eon cent (Obk) 
moezen II (Bu, El, Ld, Nbk, 01-NI, Op, lx 
lm) zw. ww.; onoverg.; moesde, hot 
macsd ['rnu:z;] 1. vermengen (El, b: Im) 
vow-  do eterije van a/los dear mekeer 
moezen (El) 2. op muizen jagen (door 
katten) (Nbk) * As katten moezen, mauwen 
ze nict als mensen - met name kleine 
kinderen - jets lekkers krijgen, zijn ze niet 
lastig, druk (Ld, 01-NI, Op, Bu) 

moezenissen (El, IA, Np, Nt) ['mu:zonsi] 
- muizenissen Had je mar glen 
woezenissen in 't beuld (NI) 
moezenust Ook muzenust (Sz, Nt), mine-
nest (Spa) ['rnu:znAstJ'sny:z ... / ... nest] I. 
niuizenest 2. verwarde haardos achter op 
het hoofd van eon kind dat heeft liggen 
woolen (Bu) As kiender ommewoelen in 
bedde pot et haar in de tiezc zitten, dan 
hebben ze eon moezenust aachter op It 

beuld (Bu) 3. (my.) muizenissen (verspr.) 
Wat bet bij tech vow moezenusten 
(Pc- Ubi), Hij hot last van moezenustcn 
(Wol), Hijloptmitmoczenusten in dekop 
(Dfo), Jezien avers] moezenusten (Ma),Je 
moezenusten in 't heufd bae]en (Db, Dho, 
El, Obk, 01-NI, Spa, Ow), 20 ook ledor 
jaor her zo et ccv posien op 'c zenu won, 
dan hae]t ze aJic moezenasten in hear 
beak! (Op), Hij warkt 'in zels in do 
moezenusten in do problemen (Diz), zo 
oak We racken good in do mazenusten id. 
(Obk, Sz) 
moczeoor et; ...oren; -tien ['mu:z ... ] 1. 
oar van of als van een muis 2. bep. plant: 
ruuizeoor (f) 
inoezepisserig (Ste) bn.; -Cr, -st ['mu:zo 
pispx] 1. met do geur van do urine van 
muizen D'r zitten bier maczen, et stunkt 
bier moezepisser4 (Ste) 
moezeplaog(e) (spar.) - muizenplaag 
moezepote do; -n; ...potien ['mu:n ... ] 1. 
(vaak verkl.) pact van eon muis 
tnoezer z. moezerd 
snoezerd (Ste) Ook inoezer (Bu) de; -s; 
...moezertien jrnu:zr(t)J 1. iemand die niet 
opsehiet met z'n work 
inoezesnutien (Nw) et; . ..snuties ['rnu:za 
snytin] 1. muizesnoetje: snoetje van of als 
van eon muis 
snoezestappien (Dhau) et; ...stappies ['m...} 
I. zeer klein stapje Dc kiender vraogen ow 
do beurt: 7loeveui stappen wag ik doen? 
Eon haenetree of We moezestappies?' Wat 
die iene dan mar zoo; net zo lange dat zo 
die tikken konnen on dan mach c& 
veurstaon (Dhau) 
moezestat do; -ten; -lien ['mu:za ... ] 1. 
staart van of als van ten muis 
nioezetane do; -n; ...taantien ('mu:zoti:no] 
1. tand van con muis 2. (verkl.) bep. rand 
aan breiwerk, vgl. Ft moczetaantien is ccii 
soort breiraantien ow et breiwark dubbel te 
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leggen, as ofivarking van bi5glicks eon trui 
of kienderkousen (Nbk) 
moezetarwe - muizentarwe 
moezetrappien (01-Ni) et; ...trappies 
[xnu:zo ... ] 1. klein trapje in kooitjes van 
muizen, waarop ze kunnen spelen 
moezetroep (Nbk, Ow) do ['mu:zo...] 1. 
bende, troop die de aanwozige muizen 
vormen We moc'n mar wat vcrgifbenno-
zetten, die moezetroep kuwwe toch nict 
hebben in de gerage (Nbk, Ow) 
moezevalle (aig.) Ook ,nuzevalle (WH, Nt) 
- muizeval 
moezevanger Ook muzevanger (WH, Nt) 
- muizenvanger Dc bosoele is nuttig, or is 
eon cchte moezevanger ), Oonzo katto is 
can goeie moozovanger (Nbk) 
moezevel Ook nzuzevel (WH, Nt) - muize-
vol 
moezevergif (Db, Nbk) - muizegif 
mof I do; -fen; -fen [mof] 1. soheldnaam 
voor eon Duitser, mof Die verrektemoffcn, 
icmoe'n mi5 d'rniet van praoten (vo) 2. z. 
moffe * (tekst van eon bep. liedje) •Wat 
doon die motion bier/Die molten drinken 
poopebior (Obk), (woordspeling op moffe 
en mol, nl. uit W.O. II) Bin jow molten 
van kaant2 Om mien pat maoken ze aIM 
molten van kaant wat mij betreft var-
moorden ze alle moffen (Op) 
mof II (Bu, Dhau, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Nw, Obk, Op, Ste) Ook muf (Bu, Ma, 
Nbk, Np, Op, b) bn.; -for, -st [mof/niAf] 1. 
rnuf: nogal onfris en evt. enigszins voohtig 
van geur, smaak Al wat mof is, eten we 
niot moor op (Nbk), Dc kaasto rokt zo mof 
(Nw, Nbk), Et rokt bier moD (Nbk), Do 
gotto is (aorig) mof (Nw, Nbk), Et maci 
rokt mof (Np, Nt, Op, Nbk), mof mae! 
(Ste), moffe zemeis (Ste), 't Haeverstro 
moch nict mof wooden, want dan wodden 
dopoerden we! ziek(Ste), Ashuj mof is 
dan zit d'r stof in, en dan mag etpeerd et 
nict bebben, die kr%t d'r last van, can koc 
met (Bu), (bij vorgelijking:) Dan wided'r 
ok nooit es eon frisse wiend dour pattie 
muffe gowoon ten en ofsleton opvattingcn 
(b) 
moffe (verspr.) Ook mof (verspr. OS, Bu, 
Diz, 01-Ni, Wol) do; -n; mofflen ['mofa 
/mof] 1. bep. koker van boat om do handen 
in warm to houdon (El, Nbk, Np, Obk, 
Pe-Dbl, Spa, Wol) Eon moI, daorkon van 

weerskaan ten de ban en in (Nbk), Vroegor 
deden de vrouwludon do banen in do mof 
(Wol), Eon moffe was zoe'n 30 cm ]sank, 
van thk flu wee! of bont; ze woren niet 
borduurd on waann voerd (Np), In piaots 
van waan ten dreugan de vrouwluden vroe-
ger can mat om do hanen warm to bolen 
(Nt, 01-Ni), De gegoede dames badden 
vrocgcr nog we! es can mof (Obk) 2. 
vuisthandschoen of hetzelfde als halve 
baansko, z. aidaar (verspr. west.) Doe do 
moffen mar an, or is kooid (El, Ma) 3. 
handbeschermer op eon rijwiel (Op) 4. 
leren huls, koker om do strengen van het 
paard, ni. daar waar do huid van hot 
schuren to lij den kan hebben (Bdie, Db, 
Ld, Ma, Nw, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa) Ia 
konnen not zien waor do huud van etpoord 
tegen do motto kwazn, at haor was d'r 
hoiomaolc uut (Po- Dbl), Do moffe mos d'r 
your zorgen oat do buuk van et peerd nict 
schaafde (Spa), Dc mof van do string was 
kapot (Ma) 5. soort strop of beugel 
waarmee bep. onderdelen van eon ploog 
worden vastgazet (El, Bu), vgl. Do mof 
van do ploog daor zet ic at vewploogien of 
roimes mit vaaste (El) 6. hetz. als hot 
strophoolt bij eon paard, d.w.z. bij eon 
tweespan (Bu) 7. brede ring ter verbinding 
van twee pijpen, buizon (El, 01-Ni, 
Po-Dbl, Spa, Wol) Af' twee buizen an 
mekaar hcbbcn willen, moat d'r can motto 
ammo (Spa) 
moffehuer (1) - moffenhoer 
moffelen zw. ww.; ovorg. (bet. 1, 2, 4, 5), 
onoverg. (bet. 3); moffeldo, hot moffeld 
['moflii] 1. toestoppen, stilletjes gevon 
Beppc moffeldo me eon kenniscent in do 
buso (01-Ni) 2. stillotjos nemen en wog-
stoppen Th3 hot et stiekcm in do busa 
moffeld (Nbk, Np, Diz, Wol) 3. knoeiend, 
traag bozig zijn (Nw) Hi moffelt mar wat 
(Nw) 4. eon specialo behandeling geven 
door to lakken en in eon moffeloven to 
drogen (Nw) As can fiots moffeld wodde, 
dan woddc hi opnij lakt on dan kwani hi 
in do moffelovend (Nw) 5. flunk eton (Nw) 
Die moffoldo nogal wat naor binnon at 
nogal voel (Nw) 
moffeloven z. moffelovend 
moffelovend (Nw) Ook moffeloven (Nbk) 
['mof[o:bip(t)] - moffeloven As can floss 
(op)moffeld wodde, dan wodde hi opni 

-341- 



mot'flg - moggepikkien 

laid on kivam in de rnoffdovcnd (Nw) 
inoffig (Bdie, flu, Dhau, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Op, 5th) Ook muffig (flu, Oh, Dfo, 
Dho, Ld, Nbk, Obk, 01-NI, Pe-Dbl, Spa, 
Wol) bn.; -or; -st ['inobx/'m2tf6x] 1. 
muffig Dat maci is trig mo/fig (Nw), 
• ..begunt za mo/fig to roeken (Obk), Et 
stf.nkt wat mo/fig (Sic) 
Moffrika (spar.) ['mofrika] - Moifrika 
mogelik z. meugelik 
mogelikhied z. meugefffchicd 
mogeudhied (1) Voor -held z. -hied 
['mo:gthit] - mogendheid: natie con grate 
mogcndbicd (1), do grate mcgendheden (I) 
mogge I (WS noord. van do Lende, Bdie, 
Dho, Nbk, Obk, Ste) Ook mugge (WH, 
bet. 4: flu) de; -n; moggien ['mogW'mAy) 
1. (z. ook vliegc) bep. insekt: do gewone 
vlieg (WS noord. van do Lend; fiche, 
Dho, Nbk, Obk) 1k hob eon mogge in de 
thee (Np), N is wel zoc'n gao/c, zaachtc 
man, die kan gica mogge dooddoen hij zal 
geen viieg kwaad doen (Op), bliende wag-
gesoart steekviieg, ni. blindaas, regendaas 
(Bdie, Diz, Np, Nw, 01-NI, Op, Spa, Sz, 
Wol): 4/' zatten to melken konnon do 
hI/code iii oggen Jo omrncrack stikkcn (Np), 
Aj' eon prik van eon bliende mugge 
kriegen mocj'd'r dtrkteek[azijn] op dccii, 
sanders wodt et ccii dikke buite (Sz), difle 
mogge blauwe vleesvlieg (Bdie, Nt), 
meestal: blauwe mogge id. (WS noord. van 
do Londe, Obk): AJ' cen biauwc mugge 
zion, mocJ'gauw zorgen daJ' et v/c/s in do 
toe/haste kriegen (Spa), oak dikkc mogge 
(Bdie, Nt), oak: veidwachter, agent van 
politie (WH, Mun, Np, 01-Ni, Op. Wol) en 
aanduiding van eon ouderwetse bronifiets 
(01-NI), Dat kicnd is zo viug as eon 
mugge (Sz) 2. gewone stecknug (Sit), 
verder in van eon mogge ecn [of: gien] 
ohfaantmaeken (Diz, Np, 01-Ni, Op, Wol, 
Va) 3. benanting year vliegjes e.d. kleincr 
dan do steekmug (flu) 4. kicine persoon, 
klein kind (Nt) Kern bier, mogge! (Nt) * 
Moggen Jacte in dc haast, gien wunterse 
Iaast (n), As dc moggen daanscn, hoolt cE 
op wit rcgenen (Bdie, Pe-Dbfl, MYt stoop 
yang Jo moor moggon as wit eck (Ni), Ok 
can mogge kan Jo or Icvcn lastig macicon 
oak eon klcinigheid kan Jo dwarszitten, 
probiemen veroorzaken (Bdie, Op. Sz), in 
het bijzonder: eon klein kind kan lastig en 

venrelend zijn (Bdie, Pe-DbI, Nw) 
mogge II (verspr.) 1w. ['m3xa] 1. hop. 
gruel: goedemorgen 
muggebeet z. moggebiet 
moggebiet (verspr. WS noord, van do 
Lend; Db, Obk, Ow, Pc- Dbi) Oak mogge-
beet (Dho, Mun, Nw, Obk), muggebeet 
(El, Man, Nw, Sz) ['mogabit/ ... but/ 

- muggebeet, oak wel inzake eon 
gewone vlieg 
inoggehieter (Dho, 01-NI) do; -s; -lien 
Fm...] t. hetz. als wrattebieter (Otto), z. 
aidaar, verder in * N M. [naam rijmend op 
kiauwer]/Katteiciauwcr/Moggcbicter/Bed-
desebicter (01-NI) 
moggebulte (8db, Diz, Np, Nt, Nw, 
01-Ni, Op, Sic, Sun-Ot, Wol) Oak 
niuggebulte (WH) do; -n; ...bultien ['rn..] 
I. bull die men krijgt na door een mug 
gestaken to zijn (spar. ook: door eon vlieg) 
moggedeure (Bdie, Dho, Diz, Nt, Op, 
Wol) Oak ,nuggedeure (WH) do; -n; 
...deurtien ['in...] 1. dour van horregaas 
moggeuIie (I) do ['in...] 1. muggenolie 
moggegaas (Diz, Mun, Nt, Op) Ook 
moggegaes (Np), inuggeguas (Spa) et 
[rn ... ] 1. bep. soort fijn gaas, horregaas, 
vliegengaas, ni. am vliegen etc. to weren 
(gebruikt in horton, deuren ed-) 
moggegaes z. maggegaas 
inoggeglas (Bdie, Dho, Diz, Np, Nt, 
01-NI, Op, Wol) Oak muggeglas (WH) et; 
...glaezen ['in...] 1. bep. glas dat van haven 
dicht is en van onderen deels open, met 
zoete staf cnn am vliegen moe to vangen 
moggebanger (Ni, 01-NI, Op, Wol) Oak 
,nuggekanger (Sz) - viiegenvanger: in do 
vorm van cen lange, kieverige strip papier 
die hangt 
moggejaor (Diz) et; -en ['in...] I. jaar 
waanin or veel unoggen zijn (gewone 
viiegen) '(Is eon ech(moggcJaor(Oiz) 
moggeldapper (Wol) Oak mugge/dapper 
(WH) - vlicgeklap, vliegomepper 
woggekiled (Nt) et ['in...] 1. net  tegen 
vliegen en muggen, muggennet (Nw) 
moggenet (Bdie, Dho, Nt, 01-NI, Op, 
Wol) Oak muggenet (Sz) - muggennet 
snoggepikken z. moggepikkien 
moggepikkien (Nt) Oak moggepikken 
(my.: 01-NI) et; ...pikkies ['moyopuctn} 1. 
stip bestaande nit vliegestront ccii mogge-
pikkien op 't glas (Nt), Dc ruten zitten vol 
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moggopikken (01-NI) 
moggepote (spar. west.) de; -n; ...potien 
(rn ... 1  1. poat(je) van een vtieg 
muggeraem (Bdie, 01-NI) - bar, ni. tegen 
insekten 
moggerig (Bdie, Diz, Np, Nt, Obk, 01-NI, 
Op, Ste, Sz, Wet) Oak muggerig (Spa) 
bn.; -or, -st ['magçx/mAy...} I. met veel 
vliegen Et was moggerig biy It molten 
(Wol), 't Loopt zeker tegen aander weer, 't 
is zo moggerig as do pest (01-Nt) 2. 
hinder ondervindend van vliegen e.d. 
(Spa), in zinnen als Do koenen waren slim 
muggerig under 't molten (Spa) 
moggeschiet (Op) de [1rnogoskitj 1. 
vliegescheet, hoopje vliegestront 
moggestift (I) - muggestift 
moggestik (Bdie, Db, Obk, Op, Ow, Spa, 
Wet) Oak muggestik (WET) de; - ken; 
-kien [rn ... ) 1. steek of beet van vlieg, 
mug ed. 
moggestront (Bdie, Op, Sun-0t) - viiege-
stront 
moggetied (Bdie, Otto, Oiz, Np, Nt, 
01-Ni, Op, Ste, Wol) Oak muggetied 
(WET) do ['rn ... ) 1. tijd, periode waarin or 
veet vliegen en/of evt. steekmuggen ed. 
zijn 
moggevangen (Bdie, 01-NI, Pe-DbI) 
onbep. w. ['mogo ... ] 1. vangen van vliegen 
(gewooniijk do gewone huisvlieg) 
moggevanger (Bdie, Nt) Oak mugge-
vanger (Spa) - vtiegenvanger: in de vorni 
van eon large, kieverige strip papier die 
hangt 
moggeziften (Bdie, Np) Oak muggeziften 
(spar.) onbep. w. ['mog3sift1I'mA ... ] I. 
niuggeziften Dat is lone, die zit a/tied to 
rnoggeziften (Np) 
moggezifter (Dho, Nt, 01-NI, Op, Ste, 
Wal) Oak muggezifter (flu, Dfo, El, Sz) 
['moyasd'tç/'mAyastftf] 1. rnuggezifter 
moggezifteri'je (Dho) [...stftj'ija} - 
muggezifterij 
moggezwaarm (Bdie, Dho, Ld, Ma, Obk, 
Up, Wet) Oak muggezwerm (WH) de; -s 
['m...] 1. zwexm vliegen (Bdie, Dho, Obk, 
Up, Wol) 2. zwerm steekinuggen (Dho, Ld, 
Ma, Obk, Spa) 
moh. - afkorting van mobammedacn(s) 
mohair [mo:'hs:or] - mohair 
inohairen (spar.) [mo:hc:Qp] - mohairen 
Mohammed [rno:'harnot] - Mohammed 

mohammedaan (s) z. rnohammcdaon(s) 
mohanintedaon (1) Oak mohammedan 
(spar.) [mo:hann'd5:n/ ... d:n] - maham-
medaan 
mohaminedaons (1) Oak mohamnzedaans 
(spot.) [mo:ham'd5:sf ... d:s) - moham-
rnedaans 
moj (ZW, Db, Dfo, Dhau, Otto, Ld, Np, 
Op, Ow) tw. [rnoj] 1. informele groet (door 
somniigen oak all. gebruikt in do ochtend 
(Np, Pe-ObI, Spa, Sz) of door jongeren 
(Dfo)) Moj, daor was 1k dan, we zullon 
mar gauw beginnen, donkt me (Up), As it 
morgons lone tegenkomme, zeg 1k van moj 
(Np) 
inok (fidie, flu, Ld, Nbk, Nw, Obk, 01-Nt) 
de; -ken; -kien [m3k] 1. mat bep. 
drinkbeker (Bdie, 8u, Ld, Nbk, Nw, Obk) 
2. maim, vermatming (van hout) (01-Nt) 
In dat bicntwark zit do mok (01-Ni) 3. 
zachte, vuurvaste specie (Obk) Ben balc-
kersoven wodt inotseld mit mat (Obk) 4. 
z. mock 
moker ['ma: 1cc] - maker, vuisthamer Et 
messelwark van dat co/dc buys was zo 
-eve, dat zo do motor neudig hadden cm 
do muren kepot to kriegen (01*), Goof d'r 
mar con klap mit do maker op (Wol), 't 
Was net al frock eon klap mit do motor 
(Nt) 
Mokerheide [ma:kç'hcjdo] - Mokerheide 
Loop naor do Mokerheide loop rand, loop 
naar de pomp (verspr.), op 'e Mokerheide 
zeer afgelegen, zeer ver weg (Db, Ow, 
Pe-Dbt): Jirnkonnen we/op 'oMokerbeido 
won en, zo veer bin Jim vot gaon to won en 
(Db), Die --it op 'o Mokerheide ik zau niet 
weten waar hij zit (El), Zat hiy mar op 'c 
Mokerbeide ik wens hem bet lazarus (flu, 
Nt) 
nsokka ['moka] - makka: makkakoffie, 
mokkacrèrne 
mokka-ies - makkaijs 
snokkagehakkien - mokkagebakje 
mokkakoffie - rnakkakoffie 
mokkapunt - rnakkapunt 
mokkasmaek - rnokkasmaak 
mokkataart - mokkataart 
mokkel (verspr.) do; -s; -tien [mok] 1. 
gezonde jonge vrauw (veelal: die mollig 
is) Ben dikke mattel is V (01-NI), War 
eon mooie mottol (Nbk), eon he/dora 
motto] (Nbk) 2. (meestal schertsend:) 
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meisje waarmee iemand verkering heeft 
(Nbk), Now, hej'a/ eon mokkei?(Nbk), k 
Bin naor do mokkel west (Nbk) 
mokkcn (verspr.) ['mok3 - mokken, mop-
peren Hif zfl daor to mokken (Nbk) 
mukses (Ma) de; -sen ['xnoksos] 1. 
stommerik 
Mukuin (spar.) et ['mo:k5m3 1. Mokum: 
Amsterdam 
Mokumer (spot.) ['mo:kmçJ - Mokumer 
urnt Z. inc/Ic 
Mokiaviê (1) [nlot'da:wljQ, ...vijo} - Mo!-
davië 
MoIdavir [rnol'da:wij;, ...vij] - Mo!-
daviër 
Moldavisch bn. [mol1da;wis, ...vis] 1. 
Moldaviseh 
molekule de; -8,-n [mo:b'kyl] 1. mole-
cule 
niolkat (Spa) de; -ten ['molkat] 1. bep. 
apparaat met behulp waarvan men molten 
vangt 
molkenkeider z. melkfcelder 
molle Ook me! (spor.) do; -ii; -glen 
['mob] 1. bep. zoogdier: mot 2. molteken 
(spar.) 
inoflebone (Db, IA, Ma, Nw, Obk, 
Pe-Dbl, Spa, Sz) de; -n ['mobbô:äna] I. 
(weinig gebruikt) paardeboon, vooral: 
grote of kleinere soort tuinboon (Db, Ld, 
Ma, Nw, Obk, Pe- DbI, Sz) Mo/lebanon 
voorden ze vroegcr we) an do peerdon 
(Pe- Dbl), Mollebonon wodden wins dour 
do meenskon ok wel gekookt oWn (Obk), 
In Grunningen wooden in oiebon en we) 
reusterd on za opeton (Db), ook tuinboon 
(Nw) 2. (scheldnaam, sehertsende bena-
ming) Groninger (Obk, Spa) 
moflebuif z. moiiebulte 
niollehulte Oak moltebult (Db, Nbk, Np) 
de; -n; ...bultien [rn ... ] 1. niolshoop 
mollebulten strijen mit do schoppe d.i. 
verspreiden (Nw), (schertsend:) We ban-
Zen 'in op an do boogste moiebulte we 
zullen hem ophangen (aan de strop) (Nbk, 
Ste, vandaar ook schertsend tegen kinde-
ten: Zak jo aphangen an do boogsto 
mollebulte? (Nbk), Ze bebben a/tied et 
zwad mit de inojiebulten ze stollen hot 
altijd voor dat ze pooh hebben, dat hot 
ongeluk hen treft, dat het hen niet voor de 
wind gaat (Ste) 
molledood (Op) et ['mobdo:at] 1. bep. gil 

tegen molten 
moilegang (ZW, Db, Op) - mollegang 
inollegat (Op) - mollegat 
mollegeld (Bdie, Pe-ObI) ['mob...] - 
moliegetd 
inollehond de; ...honnen; .,.hontien ['mob 
hont] 1. (vaak verki.) motlehondje K/ohio 
N. leap ok weer to inollovangon CE Zion 
moiobontien had bij bij him (Ld), Sietse 
bad bij zion oolden eon mollebontion on 
dat nam hi5 dan mit (ye) 
moflejaeht (Bdie, Pe-DbI) - mollcjacht 
mollcjaegcn (8db, Db) onbep. w. ['in...] 
1. hetz.als mollevangen, z. atdaar 
mollejaeger (Bdie, Db, Nw) de; -s ['in...] 
1. hetz. ais mollevangor, a aldaar 
moliekieni z. molleklemme 
mollekiemme (verspr.) Oak inollekiem 
(Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Op) de; -n; 
-glen ['m3b ... ] 1. bep. kiem die men in do 
grond piaatst cm molten moo to vangen 
eon mo)leklemme zetton (Spa) 
molicknippe (verspr.) de; -11; ...knippien 
['m3bknip9] 1. hetz. ais molleklemme, z. 
aldaar: bep. kiem waarmee men molten 
vangt Op elk aende zetto Ic zoo'n aol-
derwetse Hem, eon molleknippe (Nbk) 
niollekop (Op) de; -pen; -pien ['in...] I. 
kop van eon mole 
moileloop (Op, Ste) do; ..Jopen; ...topien 
['in...] I. hetz. als mollerit, z. aldaar 
molten (spot.) ['mo1] - molten: lets kapot 
maken, ook wet: jeer hardhandig aanpak-
ken, vgt. Do vootballor woddo mold di. 
tij dens het spot (Nbk, NQ 
moflenust (Ld) et; -en; ...nussien ['mob 
u&st] 1. nest van een mot 
niollepote (Nbk, Op) de; -n; ...potien 
['in...] 1. mollepoot 
molleril z. niollorillo 
moilerilic (Db, Ld, Nbk, vo) Oak mo/len! 
(Dfo) - mollerel: moilegang aan het aard-
oppervtak Do Ivan zit vol mo/len/len 
(Nbk) 
mollerit (verspr.) do, et; -ten; -tien 
['motant] 1. mollerel, mollerit: motlegang 
viak aan hot aardoppervtak Mo/britten 
zitten v/ak ondor do grond (S to), Eon mo/Jo 
gaot gorogeld dew' zoe'n mo/lent (By), 
Dwas over ci hiem bopt eon mollerit (v), 
D'r ]cup eon mooi mollerit dear do darn 
(Np) 
moftes(aod (Nbk, NW) Oak ,nolslaod 

EM 



molletane - monthak 

(Dho, Nt, Obk) de, et [m31(o)s13:9q 1. 
jonge slaplantjes waarvan men het blad al 
wel ect (Nbk, NW) 2. molsla: Wad, wortels 
van de paardebloern die wcrdt gegeteri 
(Dho, Nt, Obk) Molsiaod is ten gekweekte 
peerdebloeme, c/c waite/s wcfn &cn as 
grauunte (Obk) 
moftetane (Nbk) de; -ix; ...taantien [rn ... ] 
1. mdlletand 
molleteken (1) Ook molteken (1) 

- molteken 
mollevangen onbep. w. ['rn3lafau:] 1. 
mollen vangen (vooral: mallejaeht houden 
door een beer, arbeider of evt. door eon 
andere persoon, die ni. verdient aan het 
verkopen van mollevellen, z. ook molle-
vangei) Kleine N leap a/c weer to walk-
vangen en zien niallebontien had hij bij 
him (Ld), En doe or haast wadde on d'r 
niet zaveule wait op 't ]aand was, ]creeg 
Sietse wel es permissic van do boer am et 
laand in to gaan to mallevangen (ye) 
moilevanger de; -s; -tien ['mobfal)(g)f] 1. 
iemand die molten vangt (vaak vooral: am 
daaraan to verdienen) B. is in disse 
omgeving de mollcvanger, d'r ontkomt 'in 
niet gauw ienc (Dhau, Db), Sanimige 
mailevangers vangen dattig mallen daes 
(Nt), Vracgcr wcrcn d'r mal/evangers die 
patten ze we] mit cit schappe, a/c we] mit 
kniopcn; ze situ apten ze en de veilen 
kwarnmen op ccii plaankicn aachter de 
kachel to drugen (Dfo) 2. mollehondje 
(Dfo, Diz, Nbk, Nw, Spa, Ste, Sz, Wol) 
EM 'a ccii beste ma]]evanger! (Wol, Spa) 3. 
(my.) lange Iaarzeri (Pe-Dbl) 
moilevangersweer (Ld) et ['rn..] 1. weer 
dat geschikt is am mallen to vangen 
Roezig weer is moilcvangerswcer (Ld) 
mollevangst (Bdie, Pe-Dbl) - mollevangst 
mollevel - mollevel: vol van eon mel Len 
ma/level bracht vraegcr nag wel as con 
goeic prics op, mar now is et baost ni/cs 
meet weerd (Op), Ze spiekerden ze op ccii 
lang, swatplaan/cicn, die woilevdllen, want 
ze massen dreugen on rekken, d'r wadden 
maantels van mae/ct Ic hadden biaanken on 
zwatten, zwatten broebten minder op; zaj' 
an c/c bindcrkaant, dan weten de veilen 
met za ldeurecht (Nbk), Ma//eve/ten span 
it op een plaankien (Ld, Ma), ...spiekerdcn 
ze op ccii plaankicn ow it dreugen (Np), 't 
Is za zaachte as ccii mollevel (Dho, El, 

Pe- Dbl) 
mollevdilen (spar.) bn.; attr. ['molofslvj 1. 
van mollevel, ook: als van eon mollevel, 
vgl. Dc jonges badden vroegcr noga] es 
mo]levellcn broeken an d.i. van zacht 
katoen (Ow) 
mollig bn.; -er, -st ['mal9x] 1. (van 
personen:) mollig Dat Mend is can mo/Jig 
dinkien (Np), Ze het Ickicere, unollige 
aarms en bienen (Nbk) 2. (van grand:) 
zaeht en vruehtbaar (Ste) Dc grand wodt 
we! ma/fig (5th) 
inoilighied (Nbk), voor -heid z. -hied 
['molnhit] - molligheid: het mollig zijn in 
lichamelijk opzieht Et is ien on a] 
moilighicd war d'r an zit bi5 c& maid 
(Nbk) 
moim (Db, Dhau, El, Np, Obk, 01-NI, 
Wol) do [molip, ..Am] - mcliii uit hout 
ontstaan, vermolmung van hout Daorzitde 
maim in! (El), Die oolde stool zit vol 
maim; die maci vat de kaenner, aanders 
komt et aknog in ci are buusraad (Db, Np, 
We 1), Die piaanken zitten ander de maim 
(Np, Wol, Obk), I/c bob de maim in de 
meubels (01-NI) 
molmerig (Spa, Ow) bn.; -or, -st 
['mol()rnrx] 1. met maim, hetz. als 
malmig, z. aldaar T A za mafinerig as wat 
(Ow), Die piaanke is aarig maimerig (Spa) 
motmgatien (Sz) et; ...gaties ['m...] 1. 
gaatje door moim ontstaan 
mobnig (Bdie, Nt, Obk, 01-NI, Op, 
Pe-Obi, 54 [m31mx, 	- molmig: 
con beetje tot maIm vergaan (inzake bout) 
Dat malmige hoolt is ni/cs meet weerd 
(Pe-Dbfl, Die grate kaaste a/c, die is 
hit/ama of maimig (Op) 
motslaod z, mallcslaad 
molteken z. ma]]etekcn 
mutton I (Nbk) et ['molten] 1. bep. stof: 
mutton 't Is van ma/tan (Nbk) 
moRon II (Bu) do; -s ['xn3ItonJ 1. molten-
deken 
molton III bn.; attr. ['molton] 1. molten 
ccii ma/ton deken (Bu, Nbk, Np) 
mottondcken [rn ... ] - moltondeken 
Molukken [mo:'hk] - Molukken 
Molukker [mo:'IAlq] - Molukker 
Mouks (spot.) [hno:'lAks] - Moluks 
mom [mom], in ander et mom van onder 
do sehijn van (spor.) 
mombak (Dho, Nbk, Op, Pe-Dbl, Spa) 
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Ook mombakkes (Np) ['rnombak(as)] - 
mombakkes, masker 
mombakkes z. wombat 
moment z. moment 
momcnteel (spot.) [m6:m5n'tt:l] - 
mornenteel: tegenwoordig Ze bebben me-
menteel weinig inkominen (Nbk) 
momentclik(Nbk) 1w. [mö:'tuentbk] 1. op 
hot ogenblik, momenteel Mementelikkuw-
we d'r niks mit (Nbk), Zoks deen ze 
mwnentolik nict (Nbk) 
momentgebeuren (Sz) at [mô:'msnt 
xobA:afI] 1. gebeurtenis van één bep. 
moment, van can tear kortstondige periode 
Eon netuurvorschiensel is we] een me-
xnentgebeuren (Sz) 
momcntopnaome (1) - monientopname 
(fig.) 
inommelen z niwnmelen 
mommcler z. mempeider 
mompelder (El, Nw) Ook mommeler (El) 
do; -s ['mompjdyPmom}] 1. iemand die 
onduidelijk praat 
mompelen ['momp17] - mompelen: nogal 
binnensmonds, half verstaanbaar praten 
Hi) mompelt mar wet (El, Nbk), Hij zegt 
nih, mar mampelt in bimze]s (b) 
mompelkont (Spa) do; -en; -len j'm ... ] 1. 
iemand die mompelend, onduidelijk praat 
mompelpot (Spa) de; -ten; -tien ['m..] 1. 
iemand die mompelend, onduidelijk praat 
Monako [m5(:)'na:ko.....kom] - Monaco 
monarchic (1) do; -nen [mo:anar'xi] 1. 
hop. staatsvorm: monarehie 
moubrelia (Nbk, fp) [mom'bn:tsijaj - 
montbretia 
morn! de; -en; montien [mont] 1. mond 
(van can mens, ook wel van een paard) 
Hij leap wit eon piepe in do mend (Nbk), 
1k bob p/one in do mend d.i. meestal: ik 
heb tandpijn, kicspijn (Wol), Demand dot 
me zeer Id. (Dho, Nbk), Hi5 bet de mond 
wet schievo hij heeft ten scheve mond 
(Nbk), Hour mend on ogen laehten/Zo 
readdo mien gcdacbtcn! ( ... ) (ba), Die 
praot mit eon hello mend mat can tande-
tote mend (Dfo), Do mend trokt Jo bi5 
mekoer, an zoer is et (Dfo), Hij trot eon 
betien mit do mend z'n mond maakte een 
trekkende beweging (Nbk), Dat kiond is 
hew-  mom cut do mend spec/en iijkt als 
twee druppeis water op haar moeder (Obk), 
Diable gedienen is d'r vow-  dat ze Jo van 

buten do eeipe)s niet in do mend tol]en is 
om to voorkomen dat mensen niet binnen 
kunnen kij ken, lett.: is em to voorkomen 
dat ze to goad naar binnen kijkcn dat ze 
het aantal aardappels kunnen tellen dat je 
act, dat ze haast kunnen bopalen hoeveel 
aardappels je nog net in je mend zou 
mogen laten gaan (Nw), do mend olvegon 
(lett.), (bij het zien van, de gcdachte aan 
iets dat lekker is:) Et waoterkomtmein de 
mondik watertand (Nbk, Np), .Joptme in 
do mend Id. (Nbk), lone stroop om do 
mend smeron iemand vicien (Spa), do 
mend vorbrancn (Dhau, Dho, Obk), wit 
eupen mend steen to kioken mat grote 
verbazing (Nbk, Np), . to luasteron ant. 
(Nbk, Np), mujtc bebben em do mend 
capon to helen moeite hebben om rend to 
komen (Op, Nw), Jo meugen plot wit eon 
voile mend pra oton (Nbk, Dhau), Hipraet 
mit zoe'n mend vol hij is moeilijk 
verstaanbaar, nil. 'met voile mend', aisof hij 
z'n mend vol heaft (Nbk, Np), lone or 
brood out do mend Staten (Np), lone et 
eten not do mend kieken or jaloers op tjn 
dat do ander ickkar eet, tell diana eten ook 
graag willen (Bdie, Nbk, Pc-Dbl), ook in 
toepassing op honden die hun baas ant. 
zien eten (Nbk), zo tusson mend en hjnpen 
tussen titus on lippen door om vervoigens 
over jets anders to beginnen (Dho), Jo 
mee'n do mend helen hon it mond, woes 
stil, praat niet mac, Hoof je (de) mend! 
(Nbk), Hoe] de mend! (Nbk), Hoe] je 
mend dichte! (Nbk), Heolfe grate mend es 
dichte! praat niet to brutaal, meng je niet 
zo nadrukkeiijk in hat gesprek (Dhau, 
Nbk), Ze bet do mend gion egen hiit 
dichte, et is con cc/ito rabbelschuto (Sz), 
eon grate mend hebben: Jo moe'n niet 
zee 'n grate mend bebben, dat eta at Jo niet 
zo mooi(Pe-Dbl), ...epzotton (Ld, Np, Op. 
Ow), iene con grote mend gen'en zich 
brutaal uitdrukken tegen iemand (Bdie, 
Pe-Dbl), eon grote mend oupenscheuron 
opzetten (Diz), Hj5 bet eon grate mend en 
eon Hein hattion hij heeft wel een grote 
mend maar durft fiat veel ala het menens 
wordt (Obk), gien bled your de mend 
ncmcn (verspr.), lone wet in do mond 
go von zodanig praten dat je iemand 
suggereert een bep. jets to zeggen, over 
eon bep. jets op de beoogde wijze to praten 
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(Spa), zo ook: lone wat in do mend )eggen 
Id., zodanig praten dat do ander or alloen 
nog maar moo kan instemmen (Bdie, 
Po-Dbl), Hoe dart Ye dat in do mend to 
nomen hoe duff je dat to zeggen (Bdie, 
Po- Dbl), lent naor do mend praoten (Bu, 
Dho, Nbk, Nw), (van iemand die heel 
weinig zogtlantwoordt:) 1k meg 'm do 
weorden uut do mend tz-ckken (Op), Th 
bet haest nog glen mend eupendaon hij 
heeft nag maar heel weinig gezegd (Nbk, 
Np), Dan meoj' Jo mend ek eupendeen! 
zeg dan wat Jo wilt, meld hot dan! (Nbk), 
je mend vouthi praoten (verspr.), mit do 
wand vol taxien zitten, ...staen (Nbk, Np, 
b): Mar now ikecht war zeggen maot, stae 
'It mit do mend vol tan en (b), Hij lopt mit 
do mend vol tanon hij hoeft goon tandon 
meer (Np), mit twee mondenpraeten togon 
do eon hot togonovorgestelde zeggen van 
wat men do ander zegt, dubbeihartig zijn 
(Spa), Lao 'we do mend d'r mar niet in 
stikken laten we ons or maar niet moo 
bomoeien (door erover to praten), laton we 
ens maar niet in dat gesprek mongen (Ste), 
Dan baj' do mend d'rmar met in stikken 
moeton dan had je je or maar nict moo 
rnooten bomooion (Ste), Die stikt zien 
mend overai in mengt zich in elk gosprok, 
bomoeit zich ovoral moe (door to praten) 
(Obk), An we] d'r niet veule praet over 
beaten, mar doe Hamm dat see van et 
hujjen, sleug zion vrouw do wand d'r ek in 
begon or flunk over moo to praten (vo), Th3' 
is gre! in de mend is raw, grof in zn wijze 
van uitdrukkon (verspr.), 'kHob et uutzien 
eigon mend 1k heb hot horn zolf horen 
zeggen (Bdio, Po-Dbl), 't Is iene die slim 
bertaol is in demenddie can brutalo mond 
heoft (Ste), eon bortaele mond(Nbk): Heal 
Jo bortaele mend tech es eon keer (Nbk), 
Aj'oen bertaelo mond bobben wi/len, gaeJ' 
mar op beddo (Nbk), Jo hebben do mend 
nicE thuuslaeton Jo kunt good praten (Nw), 
zo oak Hij kay geed zien men tien reason 
praat voel, woet zich good to doon golden 
in eon gesprekssituatie (Spa), Die is niet 
op 'emend valen (Obk), ...qr zion mention 
va)on (Nbk) on Hiy hot do mend ep 't 
rechte plaIt (Obk), Die hot do mend op It 
geeio plaIt die porsoon kan good praten 
(Obk, vo), ...et mention op et geoio plait 
Id. (verspr.), .. .zitten Id. (Diz, Nbk), N. is  

good mit do mend Id. (Ste), lone do mend 
sneoron (Nbk, Obk, 01-NI, Ow, Wol), de 
mend in beide haven Jiobben eon groot 
woord hebben, eon grate mond opzetton 
(El, Obk, Wol), ook: good kunnen praten 
(Obk), niot gauw zijn mond voorbij praten 
(Ld), Hi5 hot et we) in do mend, mar niot 
in do daeden hij zal nol ondornomen als je 
horn zo hoort, maar or kornt moestal weinig 
van torecht (Ma), ieno do weerden uut do 
mend neinen zeggen wat do ander not van 
plan was to uiten (Bdie, Op,  Po-Dbl), 
...haelen id. (Bdie, Diz, Ma, Po-Dbl), Hi9 
her d'r do mend vol van hij praat daar 
eigonlijk alleon maar over (El, Nbk, Np, 
Wol), ledor her d'r do mend vol van 
iederoon praat over niets anders (01-NI), 
My bet d'r do mend vol van, mar laet hij  
mar op 'in zelspassen hij zegt voortdurend 
wat hij orvan vindt, maar last hij beginnon 
jeff altos good to doen (Sz), Do mend 
raffelt him baest cutE hij praat zoer druk, 
jeer voel achter elkaar (b), Die staet do 
mend neeit stifle hiJ praat altijd (Nbk, Np), 
Et vu] me zo uut do mend 1k hot her me 
zomaar ontvaHen (Nbk, Np), Die zegt wat 
bàn in de mend kemt, et is eon ecbte 
flapuat hij zegt wat horn in zn gedachten 
komt, hij weegt niot af wat hij wel on niet 
kan zeggen (Diz), Et gaet van mend tot 
mend do monson vertellen hot aan olkaar 
door (Np), Die meet eon slot op 'e mend 
bebben hij praat vool to voel (Nbk, Np), 
ook: hij is loslippig (Np, Nbk), Th3 daenkt 
dat do gebracidon deeven him so in do 
mend vliegen dat hij or konit zondor lets 
uit to vooron (Sz, El) 2. ovonmond (El, 
01-NI, Pe-Dbl, Sz) Do mend van do even 
sten eupen (Sz, Pe- Dbl), Do kelen mossen 
in do mend van do even geoid wedden 
(El) * Grote mend en kleine daeden (Obk), 
(scherstend:) Deter do mend vorbraand as 
do brij (Nbk), (van iomand die to dik is, of 
inzake iernand die niet to dik wil warden:) 
Elk pentien gaot dew- 'tmentien (Sz), Do 
mend lean heel wat dear die persoon 
roddelt nogal over andoron (Sz), Do 
mergenstond bet goeld in do mend (Db, 
Dho, Diz, Op), Ze van mend, zo van kent 
wio vine, gore praatjos hoeft, zal eon 
dionovereenkomstigo aard hobben (Nbk), 
Waor et hatte vol van is, streemt do mend 
van over (Bdie, Bu, Dho, Diz, Nbk, Np, 
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mond- en klauwzeer - niondvol 

Obk, Op, Ow, Wol), ...Jopt de mond van 
over (01-NI, Sz, El), Bitter in de mond, 
mae/ct or batt' gezond (Np, Fe- Dbl), 
Braoden doeven viiegen je zo niet in de 
mond zonder werken kern je or niet (Np) 
mond- en ktauwzeer - mend- en klauw-
jeer 
mond.-keelholte (spot.) - mend- keelhoite 
mond-op-mond-beaodewing (Ld, Nbk) 
[montopmondbas:aduj, ...drnujj - 
mend- op- mend- beademing 
mond-tot-mond-reklame (1) - mond- tot-
mond-rekiame 
niouddood - monddood iene moaddood 
macken (Db), ..praoten zodanig praten dat 
iemand belernmerd wordt in het uiten van 
z'n meningfkritiek (01-Ni, Ow) 
mondeling 1(0w) et [monditifi 1. monde-
ling examen Morgen hewwe con schnfteiik 
exam en, niie woke hewwe mondeling 
(Ow) 
mondeling II bit. - mondeling: verbaal Aj' 
kommentaor op dat stok hebben, wif dat 
dan mondeling ofschnJtefik geven? (Ow) 
nionden (13die, Nw, Sz) ['nlond4} - 
monden: good smaken Vanmiddag attn we 
brune bonen mit spcic, now, dat mondde 
me we! (Sz), Dat inondi ml)' niet (Bdie 
wondering (Obk) de {mon'th:DrtIJ] 1. 
versierseten, tokens e.d. die op eon uniform 
hewn Eon riekspclisie bad meermondering 
op 'e kieren as ten gemientepebsie (Obk) 
mondharmonieke z. mondharpe 
niondharmonlka z. mondbazpe 
xnondharmonikaspeulen z. mondharpc-
spew'en 
inondharp z. rnondharpe 
mondharpe (bet. 1: 05, Bu, Np, 1, bet. 2: 
1) Ook mondharp (bet. 1: Dhau, Nbk, Ow), 
moniekao (a), ,nondharmonieke (bet. 1: 
0hz, Nbk, Np, Nw), ,nendharnwnika (bet. 
1: Bdie, Dmi, Nt, Op, Fe-DbI), mondorgel 
(bet. 1: Rdie, Bu, Omi, Nt, Ste) de; -n; 
...harpien ['montharp(o)Pmô:niko:f...] L 
mondharmonika I7 beuren baost noolt 
moor op con rnondharpc speulen (Ow) 2. 
mondharp (I) 
xnondharpespculen (El) Ook mondharp-
speuten (Life), mondorgelspeulen (Spa), 
mondharmoniekaspeulen (01-NI, Sz) on-
bep. wijs ['rn ... ] - op eon mondharrnonika 
spelen Die iciender kwi hiel mooi mont!-
bazpspeu]cn (Dfo), Hi)' kay good niond- 

orgelspeufrn (Spa), In mien jeugd kon 'Ic 
wel con knap stokkien man dharmo-
niekaspeukn (01-NI) 
mondbarpspeulen z. mondbazpespeu!en 
mondhoeke (Bu, Dho, Ld, Nbk) - 
mondhoek Die doet niks as kitsen, or !op 
burn hi)' de mondboeken langes (Dho) 
niondholte (El, Obk, Spa) - mondholte 
wondhygiêne (I) ['monthixiji:n9] - mend-
hygiene 
mondig (verspr.) bit.; -er (bet. 2), -st (bet. 
2) ['inondox] 1. meerderjarig (verspr.) Aj' 
icncntwintig weren, waj'mon dig (Nbk), Aj' 
aclitticnjaor binnen, bi)" mon dig (Fe- Dbl) 
2. volwassen, in staat zich to redden, veer 
z'n taak berekend (Bu, Dho, Ld, Nw) Daor 
is hi)' zeta mondig genoeg veur (La), Hi7 
is we! mondig is wel veer z'n taak 
berekend (Bu), Die is mondig genoeg 
(Dho) 3. geneigd zeer nadrukkelijk nice to 
praten, geneigd zich nogal to rotten, nogal 
brutaal (Dhau, El, Obk) Dc jongen bin 
tegenwoordig aorigmondig (El), N is ml)' 
to mondig (Dhau), Die vrouw was good 
mondig, de aanderen konnen hear we! 
st/fiche/en (Obk) 
inondighied (spor.), veer -heid z. -hied 
['mondaxhit] - mondigheid 
niondighiedsverklaoring (1) - men-
digheidsv erk taring 
nionding (spot.) - monding: van eon rivier 
mondinnegien (Np) et [mon'thnaxin} 1. 
mondje, in * (kinderrijmpje:) Kinncgien/ 
m ondinnegien/pripncusicnitra on ogien/ 
vcurheutien/toef toct toef(Np) 
mondjesmaat z. montiesmaote II 
mondkanker (I) - mondkanker 
mondorgel z. mondhaipe 
mondorgeispeulen z. mondbarpespeu!en 
inondreklanie (1).- mondrekiame 
mondsehilder (spot.) - moncisehilder 
inondstok Ook ,noonsstok (Np), ntondstulc 
(Spa) ['montstok/'m& stok/'rnontstAk] 
mondstuk: van eon pijp (die men rookt), 
van een muziekinstniment etmondstokicien 
van ccii piepe (Ste), eon bienen othoonnen 
moonsstok (Np) 
inondstuk z. znondstok 
mondtargen z. montientargen 
mondveurraod (Op,  Wol) - mendvoorraad 
mondvoi (verspr.) - rnondvol: zoveel als 
eon mend kan bevatten Hi)' bet an con 
mondvoi genoeg (Dho), Da c ten be/c 
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mondzeertc - monnik 

mondvoi (Wol), ook gezegd inzake één of 
meer lange zinnen die men maakt (Bdie, 
Pe-DbI) 
mundzecrte (Obk) de [rn ... ] 1. pijn in 
tanden of kiezen mondzeerte hebben (Obk) 
mondzuverend (spar.) [aks. wisselt] - 
rnondzuiverend 
monement et; -en; -ien [mö:5no'mcnt] 1. 
monument Op et monement L'iJ et 
gerniontobuus staot ccii tekst van Berg void 
(Ow), Dat monement is as andaenken an 
do oor!og (Ow), eon monement opricbten 
(1), ...hennczettcn plaatsen (Nbk) 2. zeer 
belangrijk en als zadanig erkend averblijf-
sel van vroegere kultuur Die ooide, witte 
baandwiezers bin aeniik ok inonementen 
(Nbk) 
monementaal [...'t...] - monumentaal 
(lett.) monementale gobouwon (1) 
monementekeminissie (spor.) [mô: no 
'mento ... ] - manumentenkammissie 
monementelieste (spar.) Oak monemente-
list de [mô: no'mcnto1iste/...ltst] 1. monu-
mentenlijst: afficieel vastgestelde lijst van 
besehermde, erkende monumenten (zoals 
oude gebouwen) Et SteJiingwarfs kwani as 
ondeidiel van et Nedersaksisch in et 
naojaor van 1995 op 'e list van bescharmdc 
regionale ta cien; op 'e monementelioste, 
wodde d'r we! zegd (Ow) 
monementelist z. monementeliesto 
monementewet (spar.) - monumentenwet 
monementezorg (spar.) - manumenten-
zarg, veelal als aanduiding vaar de 
Rieksdienst year do monementozorg (1) 
monepolie Oak monopofle (spar.) et 
[m5:5no'pa:oli/m5:5na: .... ... nom ... ] 1. 
alleenrecht, manapalie et monepofic 
hebben (spar.) 2. het spel manapalie, 
monopoly 
monepollenen (spar.) zw. ww.; anaverg.; 
manepaliede, het manepalied [mô: 5na 
'pa:a!idifl 1. manapalien We hobbon even 
monepoiied (Nbk) 
monepoliepesisie (1) - manapaliepasitie 
monepoliepries (1) - manapalieprijs 
monepoliespul (Mun) et; -len [...p ... J  1. 
het spel monopoly, de attributen die bij dat 
spel haren 
monepoliestelsel (1) - manapaliestelsel 
inonepolievorming (1) - manapalie-
varming 
money (Nw) de ['mani] 1. geld Die kwazn 

d'r zo acmel vat wit do kieren, en we 
wusson dat th onder de money zat mit 
buzen en Jaanderien (Nw) 
Mongolië [malJ'ga:olijQ] - Mangalie 
inongool de; mangalen; -tien [mai]'ga:l 
(oast.), möxa:al (west.)] 1. iemand van het 
Mangaalse ras 2. iemand die lijdt aan 
mangalisme Ze bebben ccii mongooitien 
kregen kind dat lijdt aan mangalisme 
(Nbk), zo oak Et is eon mongooiticn (Nbk) 
3. (met haafdletter) inwaner van, iemand 
aflcamstig uit Mangalie 
Mongools I et [maifga:als (aost.), . ..xo:ols 
(west.)] 1. bep. taal: Mongools 
Mongools II bn. 1. Mongalisch 
moniekao z. mondharpe 
monieke (verspr. OS, Bdie, Dha, Np, Nw) 
Oak moenieke (Nbk), monika (spar.), Izar-
monika (spar.), harmonieke (Diz, Dmi, 
01-NI, Ma, Ow) de; -s [m5: nika/ 
'munilc/'m5:änika/ ... ] i. trekharmanjka 
D'r wodt verempoid op 'e monieke speuid 
(b), Hi3iiszodcmpig, dat do baud die slat 
'iii as eon barznonieke (Np) 
moniekegaas z. barznonikagaas 
moniekemeziek (Nbk) Oak moenieke-
meziek (Nbk) de [rn ... ] 1. muziek van, 
vaar een trekharmanika 
moniekespeulder z. moniekespeuler 
moniekespeulen (Nbk, ba: Dha) zw. ww.; 
onbep. w. en het maniekespeuld I'm...] 1. 
spelen op een trekharmanika D'r wodde 
wei moniekespeu!d ni. bij het spunmaoi 
(ba: Dha) 
moniekespeuler (verspr. OS, Dha) Oak 
moniekespeulder (Np), moeniekespeulder 
(Nbk), monikaspeuler (spar.), harino-
niekespeuler (Dmi, Diz, Ma, Obk, 01-N!, 
Ow), harmoniekespeulder (spar.), harmo-
nikaspeuler (verspr.), harmonikaspeulder 
(El, Ste) - harmanikaspeler 
monika z. monieke 
monikagaas (Ow) ['mO: Onikaga:s] - hetz. 
als barmonikagaas, z. aldaar 
monikaspeuler z. moniekespeu!or 
monitor (spar.) ['mO:nitor] - monitor: 
bep. instrument gebruikt ter kantrale van 
bep. technisehe pracessen, zaals bij de 
hartbewaking, vgl. Hiiigtnietmeeran de 
monitor, et wodt d'r dus niet minder op 
(Nbk) 
monnen Z. morgen 
monnik de; -en ['monk] 1. mannik, 
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moniükekappe - montiesmaotc 

ktoosterling * Lieke morniiken, lieke 
kappen gelijke monniken, gelijke kappen 
(NP) 
monnikekappe (spar.) ['monekokapo] - 
monnikskap: pij 
monnikekieren - rnonnikskteren 
monnikeklooster (spar.) ['monoko ... ) - 
monnikenklooster 
monnikeleven (spar.) ['rnonoko...} - man-
nikenleven 
monnikerok (spot.) - monniksrok 
monnikewark (spar.) - monnikenwerk 
(ook fig.) 
monnikpij (Bu) ['in. ..3 - momukspij 
monnikskappe (Nbk, k) ['monokskapo] - 
blauwe monnikskap 
mono J (spar.) g. lidw. ['m5:no ....floAt] 
1. monokini Ze was in mono (Nbk) 
mono II bw. 1. (van geluidstechniek) 
mono, over één kanaal, over één spoor Dc 
uutzending was in mono (Nbk), Ic fain et 
in cit auto allienig mar mono heuren (Nbk) 
mono- - mono-, in samenstellingen als 
monokini inonaplaetg ze zijn niet alle in 
dit woordenboek opgenomen 
monogram (spar.) - monogram: naam-
cijfer 
monokini de; -s ['mô:no:kini, ...nom...] 
I. monokini Ze was in monokini (Nbk), Ze 
had eon monokini an (Nbk) 
mono kultuur (verspr.) - monokultuur 
monopolie Z. monepolie 
monster z. moonstor i, H 
monsterachtig z. moonsteraclitig 
monsterbane z. moonsterbaene 
monsterbest z. moonsterbest 
monsteren z. moonsteren 
monsternerner z. moonsternemer 
monsterscheppien z. moansterscheppien 
monsterverbund z. moonsterverbond 
montagebaand (I) - montageband 
inontagebouw (spar.) - montagebouw 
montagehuns (spar.) - montagehuis 
montageofdieling (1) - tnontageafdeling 
montagewark (I) - montagewerk 
montagewoning (spar.) - montagewoning 
monter bn., bw.; -der, -st ['montrl 1. 
monter, kwiek, levendig, apgewekt (evt.: 
ón keurig gekleed) Wat is dat eon monter 
meenske, nicE! (Nw), Die is veur zien 
jaoren nag aong monter, hi5 fietst nag en 
hij kan nag aenden ]open (Obk), ...nog 
good monter (Np), Th3 zicht d'r ok song 

monter wit (Sz, Ow, Nbk, /ily idkt song 
monter toe (Nbk, Ma), N bad mar ccii 
monter macglen opzocht, daon kon hif wel 
wit year do dag kommen (Ld), le staon d'r 
aorjg monter op je ziet or good gezond, 
kwiek, nit (Ld, Spa, Sz), Dc aandere dacgs 
zette .1 of en kwam monter en we] op et 
sEct an waor ze was (j), Hi5 gaot d'r 
monter op las (Bdie) 
monteren zw. ww.; overg.; manteerde, bet 
monteerd [mon'tt:orv]  1. op jets 
aanbrengen, in elkaar zetten van jets dat 
nit losse delen wordt aangeleverd We 
moe'n et buro zels monteren (Nbk), Awwe 
die barren kopen, moe 'ii we so we] 5015 op 
et kezien monteren (Nbk) 2. monteren van 
films e.d., oak als onderdeel van de repro-
duktietcehniek We hebben we] bit] wat op 
'e video opncumen your hianikunde, mar 
we moe'n now nag monteren (Nbk), cit 
moedervellen monteren (1) 
montessorimethode (1) - montessorime-
thode 
montessorionderwies (spar.) - monies-
sorionderwijs 
montessorischoele - montessorischool 
monteur - nionteur (vakman die monteert: 
d.i. in elkaar zet of evt. herstelt) D'r meet 
mar even een mantear bi5 kammen, we 
kniegcn et zels nict in mckeer (Nbk) 
montientargcn (Nbk, n) Oak mondlargen 
(Wol) onbep. w. ['montin ... ] 1. erg begerig 
doen zijn naar meer doordat men rnaar 
weinig krijgt (dat juist lekker smaakt) 
montienvol (Nbk, Spa, Wol) ['monttfofl - 
mondjevol: hapje, slokje eon montienvol 
pinda 's (Nbk) 
montiesmaot z. montiesmaote I, H 
montlesmaote I (Bu, Obk) Oak neon-
tiesmuot (flu, Db) de [mantism3:ot(o); aks. 
wisselt] 1. mondjesmaat: zeer kleine 
hoeveelheid die men verstrekt, zeer kleine 
hoeveelheid eten die men geeftlkiijgt mit 
montiesmaotegcven (Ru), . .. uutdioien (Db) 
monticsmaote H (Bdie, Nbk, Op, vo) Oak 
inonhiesmuot (verspr.), mondjesznaat (Spa) 
bw. [mantismo:ot(o)f ... ; aks. wisselt] 1. 
mandj esmaat We bebben nicE so vale 
krcgen, van cia ego, 't was mon tiosmaot(e) 
(Bdie, Nbk), Dat good is mantiesmaot to 
icriegcn (Wol), Ic Icniegen daor silts 
montiesmaot (El), It konnen d'r monties-
maote over bcscbildcen (vo), Doe mar 
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montuur - mooi 

montiesmaot an, zo7czo zeggen bij stukjes 
on beetjes, met kleine vorderingen, niet zo 
snel: bijv. inzake hot eten, het werken, ook 
inzake het bieden bij een verkoop (Bdie, 
01-Nl, Pe-Dbl) 
montuur - montuur Ik had at montuur 
stokkend, ik bin even naor de brillewinkel 
west (Nbk) 
moos I et [mo:aj] 1. mooi, wat mooi is, in 
Dat mal an mooi heart d'r ok bij het 
ellendige on hot zeer aangename, hot lief 
en Teed (Ow) 
mooi II bn., bw.; -or, -st 1. aangenaam om 
to zien of to horen, fraai in esthetisch 
opzicht, ook sierlijk, fraai van vorm of 
beweging Die tekening is prachtig moo! 
(Nbk, Np), ...geweldig mooi (Nbk, Np), 
...verschrikkelik mooi (Nbk, Np), 
...meraokelse mooi (Nbk, Np) enz., Die 
junk staot je mooi (Ma), eon mooie film, 
eon mooi verhael, (zelfst.) Wat bin dat 
mooien gezegd bijv. van bloemen (Nbk, 
Ste), Hij heurde dear etslaopon henna do 
mooiste meziek diej' mar indaonken 
konnen (j), Die kan verrekte mooi zingen 
(Nbk), Die bond kan mooi zitten (Ste), 
... opzitten (Dhau, Ste), Die bond gaol vow -
eon koekien mooi zitten (El), mooie appels 
d.i. fraai ogende en van goede kwaliteit, zo 
ook mooie eerpels enz. 2. (bn.; inzake 
mensen, dieren) fraai van uiterlijk, ook: 
keurig gekleed, keurig opgemaakt Wat bat 
die eon mooie meid (Nbk), eon mooi 
hontien, can mooi, jong gezicht, Wat bi)' 
mooi (in de kleren), vandaege (Nbk), Ze 
zat bear mooi to macken (Nbk), Wat lopt 
die meid weer mooi to wezen door haar 
fraaie opmaak bewust op to vallen (Nbk), 
mooie kleren, mooi good, mooie dingen, 
verder in de mooie kaemer de pronkkamer, 
de fraai ingerichte kamer van het huis 
waarvan men doorgaans slechts zondags 
en/of bij de ontvangst van visites gebruik 
maakte (verspr.), veelal i.t.t. do keuken 
(Bdie, Nbk), (van personen, met name 
i.v.m. hun kleding:) zo mooi as pots (Spa) 
3. (bn.) bijzonder good (qua resultaat) Hij 
had mooie ciefers doe hij van schoele 
kwam (Nbk), Hij raosde on gong tekeer 
dat at niet mooi moor was in veel to hoge 
mate 4. (inzake iemands karakter:) zeer 
good Wat vien ikdatmooi vanjow, K. (b), 
Dat was niet mooi van je, daj' je mem zo  

bedonderd hebben (Nbk), Et was lang niet 
mooi meor, wat ze die man andaon hebben 
(Nbk), Dat hebben ze niet moot daon; die 
man het a/les allied daon en now passeren 
ze him (Nbk) 5. (bn.) aangenaam om to 
ondergaan, prettig om to ervaren Een 
mooie ontspanning was at veer oons, we 
badden aanders ok al niet veule (j), Ik 
trapte in eon spieker dat at niet mooi meer 
was uitermate onaangenaam (Sz) 6. (van 
hot weer) aangenaam, prettig Do haast kan 
ok heel mooi wezen (Op), Et weert mooi 
henna het blijft maar mooi weer (Nbk, 
Nw), We bin op een mooie dag in do 
zommer daor henna west (Nbk), (verb.) Et 
is now (nog) op n mooisten (nog) met hot 
mooiste weer van dit seizoen (Nbk, Np) 7. 
voordelig, gunstig, probleemloos Ze reden 
mooi kalmpies naor A., waor ze in de 
trein gongen naor W. (j), Omke bad geld 
zat, an zo leefden ze mooi wat vol (j), Dan 
zol men at toch eon stok mooier hebben! 
(j), Wie It dan niet mooi genoeg is, die 
moot mar gaon waor Tmooier is (Sz), Et is 
to mooi om waor to wezen, fob ebbenmoo] 
praoten, mar (..) (Nbk), mooie praoties 
praatjes die alleen bedoeld zijn om to 
paaien, Et bet now welmooi (genoeg) west 
nu hob je genoeg gekregen (Nbk), nu is het 
afgelopen,je moet daarmee stoppen (Nbk), 
Mooi zo prima, dat is good gedaan: Mooi 
zo dan, drink it now eerst mar rustig even 
je thee op (v) 8. Oink qua omvang, 
hoeveelheid, nogal, in flinke mate Jo kun 
eon mooie stover verdienen (Wol), Hij bet 
can mooie cent speerd veer lacter (Nbk), 
We hebben eon mooi maol vis vongen 
(Wol), Doe ze al can mooi aende op reize 
weren, stakken ze ok nog eon peer keer an 
as ze dear do ddrpien reden 0), It Lopt a! 
weer mooi naor Sunderklaos uut on as jim 
kiender nog gien verlangliesien inleverd 
hebben (..) (Nbk, b), De bomen beginnen 
al weer mooi out to spruten (Nbk), Et lopt 
al mooi togen Paosen (Nw), Ik badde al 
mooi gauw in do gaten wat hij bedoelde 
(b), Krek of las hij, en mooi vaaste, bet 
die Klaos dat ok geleufd (b) 9. grappig, 
lollig Et mooiste komt nog: hij wus d'r 
zels niks van (Nbk), Dat is con mooie 
meneer met grappen on grollen (El), Et is 
weer mal en mooi mit Sn hij is wel weer 
grappig, maar je komt daar toch niet ver 

-351- 



mooigien - mooipraotcri'je 

moo (Wol, 01-Ni) 10. (soms aileen 
schertsend:) iekker, good van smaak, in 
moo! smackon (Db, El, Ma, Nbk, Np, 
Wofl: Et hot m!y mooi smack lekker (El, 
Ma, Woi, Nbk), Do broodtaofol van do 
buurt zag d'r good vorzorgd uut on or 
smaokto b!ozundor moo! (Np, Db) 11. 
lelijk, beroerd We! nownog mooier! Now 
za! ? op mij verhacid wodden (Nbk, b), 
Eon moo!o boo! is 't!, Dat zof eon moo!e 
bool woddon! zo gaat dat natuuriijk niet, 
hot zou to gek voor woorden zijn (Nbk), 't 
Is weer mooi, hour! wat doen ze dat weer 
beroerd, wat maken ze zich or weer van af, 
wat laten ze mij er weer mee zitten e.d. 
(Nbk), Mooi is 'II eon mooie boel! (Nbk), 
zo ook Hiy, A.A., in do karko! Mooi was 
't,  hoe bestaat hot, hoe bedenken ze hot 
(b), qo zion mooist vorzit zo aanst do bus 
nog mit hour gotreuzo! (Db), Da's ok eon 
moo!o moniore van dooni, (verb.) Jo bin 
eon mooien ieno, bout wat doe je nou toch 
raar, wat mankeert je, hoe bestaat het dat 
je zo doet (Nbk), argens mooi mit wezon 
or geheel door in beslag genomen zijn, 
ermee opgescheept zitten, met do bij - 
behorende problomen zitten (verspr.): We 
kregen onvorwaachs yolk, daor Wa Yc moo! 
mit (Db, Obk, Ste), 1k bin d'r mooi mit 
da'k dat baentien kregen bebbe, ik bob et 
d'rmar drok mit (Ld), Vroogor kregon we 
soms op sob oole vuufthoma 's as stratwark, 
daor waoron we dan mooi mit (Op), 1k heb 
do siaopkaemer boh ongon, ik was d'r do 
be/c dag moo! mit (Bdie, El, Ma, 01-NI, 
Pe-Dbl, Spa, Sz), Daor wa'k aorli  mooi 
mit ik had meer gekregen dan ik aankon 
(Nbk), zo ook 1k had or d'rmar mooi mit 
had het daardoor druk (Nw), d'r mooi k!aor 
mit wozen ermee opgescheept zitten, hot 
ailemaal maar moeten doen (verspr.): 1k 
was 6-  mar moo! k/aor mit, mit datputtion 
(Woi) 12. (bw.) geschikt, good van pas 
komend, op gunstige wijze Stap mar hi, !o 
kim mooi m!tr!eden naor Wo/voge (Nbk), 
Do waegon kon moo! op 'e straote staon 
b!!oven (b), Dan kun !o zels wel naor do 
noutogoorn gaon to dong- stri5on, daor is 
t mooi in do byte (b), Dat kim ie mooi 
even doen (Nbk), 1k kan !nt!ed mooi oven 
naor do bakkor (Nbk), Hob !e do kaomor 
oven mooi scbonomaekt your mom? (Nbk) 
* Allied moo! is kattemooi men moet niet 

aitijd in zn mooie kieren lopen, dan vait 
nI. hot mooi zijn niet moor op, dan is men 
to vaak mooi (Ow), zo ook W!o allied 
moo! /open wil, is nooit moo! (Ste), Mooio 
moonksen bebbon moo! goed (Nbk, be: Np, 
Op), (gezegd om zich ervan af to maken, 
om aan to geven dat er geen probiemen 
zijn, dat men de steer vooral good wil 
houden, over koetjes on kalfjes wil praten:) 
Mooi weer on hinge daegen (Nbk, bo: Np, 
OP) 
moolgien et; ...gies ['mo:ojxin] 1. (iiefko- 
zend, positief waarderend) klein, mooi 
exemplaar War bin dat mooig!es, die 
bloempios (Nbk), We bobben jongo 
kn!enogies, moej' es zion, zokko mooigies 
(01-NI) 
mooiighied Voor -heid z. -hied de 
['mo:ojxhit] 1. mooiigheid, hot moo! zijn 
(in meerdere bet.) Zaand !ndwoi/en, dat 
dooj' mit wit zaand on eon dwell, dan koj' 
feguron dwe!/on mit et zaand, your do 
moo!!ghied (Ste), Die boo/t we! van 
moo!iibied, now on dan moot d'r wat n!s 
kommen (Ld), Ikz!o de moo!ighe!d d'rn!et 
van in (Bdie), Daor vion !k niot veu/o 
moo!igh!ed an (Sz, Db), D'r is niks g!on 
moobkh!ed an (Dho, Obk, Spa, Nbk), vgi. 
D'risn!ksg!enmoo!ighe!dan datpoord, et 
is veu/temaegor(F'e-Dbl), Ikkan d'rg!en 
moo!!gb!od an zion ik begrijp niet hoe men 
dat mooi kan vinden (Ma), Ut zit g!on 
mooia'jbe!d an datjonk ze is nogai ieiijk 
(Woi), Ze wet van moo!igbiod niot boo ze 
!open za! (El) 
mooipraoten - mooipraten: vieien, ook 
zwakkor: voortdurend moeilijke kwesties 
omzeilen in het gesprek om do ander 
voorai niet tegen zich to krijgen, ook: door 
iets mooi voor to steilen iemand zover 
krijgen Daor staotb!j weer to moovraoton 
b!y do buurman, en gistor hot b!y him 
aacbtor do roggo bok/addod! (Db), H!5 
perbeerdo et mit mooijoraoten to berieken 
(01-Ni), Mar mit g!en moo4oraoton krogen 
zo him an 't speu!on (j) 
mooipraoter - mooiprater: Et is zoo'n 
mooijoraoter, b!5 wil z!en baos we! in do 
kont kroepon (Ld) 
mooipraotcri'je [...r...] - mooipraterij: het 
vieien, hot flikflooion, ook wei zwakker: 
hot voortdurond lastige kwosties, probie-
men omzeiien in het gesprek Al/egoor 
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mooij,noterie! (Nbk), Moovraotenyc 
hthben we niet veule an, kom d'r mar 
recht rout uut (Db), As ze biy mokeer 
zitten is It ailamaol mooz),raotcrija, mar as 
za vat binnon, biaf can kids aachter de 
kant (Obk) 
mooipraotcrig (Nbk) bn.; -er, -st ['rno:oj 
pro:tçox} 1. voortdurend vleiend in eon 
gesprek H15 is mooioraoterig, can flauwe 
zuutpraotcr (Nbk) 
moois et [mo:ajs] 1. (verz.) moois: moofe 
exemplaren, mooie voorwerpen Ikhobhici 
wat moois veurjc mitnewnen! Kom mar as 
kiaken! (Nbk), Et was nict vu/c moois wat 
bi5 to verteilen had d.i. vooral: hiJ gaf 
vooral ongunstige informatie over iemand 
Nbk), (vaak negatief:) Wat vow moois 

hej' daoro wat mag dat toch wel zijn wat Jo 
daar hebt (Nit), 't Is (me) wat moois; L 
bob al/c muuitc raw him daon on now 
gaot bij niot mit! dat is toch wel uiterst 
onprettig, dat kan toch niet, hoe bestaat 
hot, zo ook Dat is me ok wat moois! 
mooiwecrvissien (01-N!) at; ...vissies 
[...'w...] 1. elk der k!eine visjes die aan de 
opperv!akte van het water zwemmen 
niooizittcn (Bdie, Np) onbep. w. ['m...] - 
mooizitten 1k bob die bond at mooizitten 
lcard(Bdie, Np) 
moolt (Obk) Ook mout (Bu, Np) 
[mo:!tJmoMt] - mout (koren, vooral: tarwe 
(Obk)) 
mooltbrood (Obk) Ook moutbrood (Bu, 
Dho, Diz, Op) ['mo:!dbro:ot/'mQMdbro:Qt] 
- moutbrood Moutbrood is wat iicbter as 
tarwa (Dho) 
moonsstok z. mondstok 
moonster I (a!g.; echter bet. 3 en 5: 
verspr.) Ook monster (bet. 2: spor., bet. 3 
en 5: verspr.) at; -s; -tien ['m6:stç/ 
tmonstç] 1. k!eine hoevee!heid van bep. 
stof, bestemd om do kwaliteit to testen Van 
kuilbulton wo i moonsters noumon (Bu), 
Vow 't grondondorzuuk wo fn a/tied moon-
stors neuman (Spa, Diz), Eon kezebore 
bra/con za om moonsters uut de keze to 
baa/on (Nit), eon moonster draanlc ofkeze 
am to keuren (Obk), Eon staele van de 
stat dan gaot at om moonsters (Nbk), HIJ 
kwam am can moonster (Nbk), (schert-
send) moonstcrzonder wecrdc persoon die 
niet vee! voorstelt (Nbk) 2. gedrocht, 
gedrochtelijk wezen Ben drack is eon 

moonster (Np), (in dit geval betrekking 
hebbend op een wild zwijn:) Want wia 
gaot ears op lochIschoondaglAshij zoe'n 
groat, roag moonster zag/Daor driest mit 
cen gewear op an? (b) 3. iemand die zich 
monster!ijk, beestachtig gedraagt V/at een 
moonster! (Nbk), Dat is eon al/emachtig 
monster (Ste, Dho), ...eon groat monster 
(Spa), con rear monster (Nw) 4. zeer groot, 
dik iemand, eon groot, dik exemp!aar 
(Bdie, Bu, Np, Obk, Pe-Db!, Wol) Die 
man die bet can snook vongon, at was can 
moonster (Obk), Hij bet een moonster in 
do brook can grote penis (Wol), Wat can 
raor moonster wat een groot en dik 
exemp!aar (Pc- Db!), eon moonster van eon 
kerel een grote, dikke kere! (Np)  5. iemand 
die buitengewoon good in jets is, die eon 
prima persoon is 1k n/fe vertellcn, or is 
can moonster! (Nbk, Np), 't Is eon monster 
van een vent (Nbk), Die staarke man was 
eon moonster in 't waark (verspr., Pe-Dbl), 
...th zian yak (Op), Die meid is eon 
monster (Sz), can monster van eon maid 
(N t), ? Is we] eon monster van eon spreker, 
mar Zion warken mag we] zo wazen (Ld), 
Daor is bi5 con monster in (E!) 
moonster II (verspr.) Ook monster 
(verspr.) bn.; attr. I. (vooral van personen, 
dieren) van uitstekende kwaliteit Et is can 
monstar mannegian (Spa), Ben moonster 
katte is dat (Nbk, Bu), can moonster maid 
(verspr.), ...vrommos (Ld, Nbk, Obk), 
...kerci (Dfo, Nbk), ... warkor (Bdie, Bu, 
Nw, Ste, Nbk), ... timmerman (Obk), 
...sproker (Nbk), ...kaif een groot ka!f 
(Ma), .1 hat can monster snook vongen (B!) 
moonstcraacbtig z. moonsteracbtig 
moonsterachtig (Bdie, Dfo, Dhau, Diz, 
Nbk, Np, Op, Pe-Dbl, Spa, Ste) Ook 
moonsteraachtig (Obk), monsterachtig 
(Bdie, Nbk, Nw, Obk) bn.; prod. ['m..., 
soms ook wel ...'ax...] 1. monsterachtig: 
zeer good Is et niat moonsteracbtig, zo 
good as bij dat daon bet? (Nbk), 
moonstaracbti mooi (Bdie, Pc- DbI) 
moonsterbaene (verspr. OS, Np, Nt, 
01-N!, Wol) Ook monsterhane (Sz) - 
monsterbaan, baan waar het domonstreren 
van een paard plaatsvindt 
moonstcrbakkien et; ...bakkios ['mô:stç 
bakin} 1. bakje, kistje met monsterflesjes 
on ander gerei dat nodig is voor het 
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moonsterbest - moord 

moonstcrncmcn bij eon veeboer, di. met 
botrokking tot do kwalitoit van do melk 
moonsterbest (I) Ook monsterhest (Ste) 
bn. [mö: 5strbest/monstç...; aks. wissolt] 1. 
(vooral inzake veo) van zeor goode 
kwalitcit Da's can znonstcrbcstc koc (Ste), 
con monsterbcstpccrd (Ste) 
moonsterboekien (Db, Nbk, Np, Obk, Op) 

- monstorbookje: met name dat 
waarin do bevindingen van eon moonster-
nemar van do zuivelfabriek worden 
genotoerd 
moonsterbore - monsterboor, vooral: 
grondboor (Ma) 
moonsteren (verspr.) Ook monsteren 
(spor.) zw. ww.; ovorg., onovorg.; 
moonsterde, hot moonstord ['ma: 5strW 
'mons ... ] 1. (van paarden, konijnen e.d.) ter 
keuring brengen, laton zien, doen draven, 
ook wel: laten draven zodat men zich eon 
oordool kan vormon voordat hot paard ter 
vorkoop wordt aangeboden of naar de 
keuring gebracht Op can mark Jaotcn ze do 
peerden vaak monsteren en ok op ccv 
keuring (Sz), We moc'n or peerd even 
moonsteren (Spa), Hi5 moat benne to 
moonsteren ni. met eon paard of met één 
of meer konijnen (Nw), Veur de keuring 
mos etpecrd ecrstmoonstcrd woddcn (Ld), 
As can peerd vcrkocbt wodden zal, dan 
laoten ze et ecrst moonsteren (Nt, Obk), 
ook in do volgendo toopassing: Tegen-
woordig gaon ze mit c/c dekhingstcn wel 
moonsteren veur rekiame (Po-Dbl) 2. 
(overg.) niouwsgierig bekijken (Np) Thy 
wodde aorig moonsterd bokekon (Np) 
moonsterfiessien (Bdie, Db, Np, Obk, Op, 
Ste) - monstorflesjo 
moonsteri'je (Nw) do; -n [m6: sto'rtjo, 
...str'tjo] 1. hot monsteren van paarden, hot 
ovenemont waarbij, do plaats waar men 
paarden last kouron 
moonsterig (Bdie, Bu, Db, Op, Po-Dbl) 
In., bw.; -or ['mO:5stpx] 1. zo notjes dat 
men zich aan eon keuring zou kunnon 
onderworpen, als om door eon ringetjo to 
halon, kourig Ic staon d'r aorig moonsterig 
op (Pe-Dbl) 
moonstering (Bu, Dho, El, Nbk, Ma, Np, 
Obk, Op, Ow) do; -s, -en L'mO:struj] 1. 
monstering, keuring van paarden de 
moonstering van peorden op 'c keuring 
(Obk), Ze mossen naor do moonstering 

(Nbk), Etpcerdmos naor de moonstering; 
ctmosnogbemoonstcrdwoddcn, dan wo'n 
ze a(dracfij dan Mote,, ze zien hoc ze 
!open kw,nen (Nbk) 
moonsterlepel (Bdie, Db, Np, Obk, Op) 
de; -s ['m...] 1. lepel waarmeo men 
monsters uit hop. vloeistof haalt (in het 
bijzonder uit molk door moonstarnemers) 
moonsternemen (flu, Dfo, Dhau, Dho, 
Nbk, Np, Nw, Ste, Wol) onbep. w. 
['mo:östçni:qi:] 1. nomon van één of moor 
monsters, met name uit do koemelk die de 
hoer gaat afloveron aan do zuivolfabriek 
(ni. door eon moonsternemei) Et eunster 
wodde vu!e bniukt am de melk to wegen 
bij 't moonsterneman (Dfo), iffy kwam to 
moonstcrnemcn (Nbk) 
moonsternemer Ook inonsternenzer (Spa) 
do; -5; -tion ['mO: 5strni:mc] 1. monster-
nomer, vooral: do porsoon die in opdracht 
van do zuivetfabriok tijdens hot melken 
monsters kwam nomen bij do hoer die 
molk levordo Dc moonstcmemer van do 
botterfebrick hong vroeger dc emmer mit 
me!k an tt cunster (Obk) 
moonsterperces (Op) - monstorprocos 
moonsterrol (Op) - monstorrol 
moonsterseheppien (flu, Obk, Op) Ook 
monsterscheppien (Spa) et; ...schoppies 
['m...] 1. hetz. als moonstersliefien, z. 
aldaar 
moonsterscore (1) - monsterseore 
moonstersliefien (Db) et; ...sliofios ['m  ... l 
1. opschoplepoltje voor hot nomon van 
monsters 
moonstensutsiag (Bdie) do ['m...] 1. 
uitslag bij eon wodstrijd waarbij één der 
partijon eon monsterovorwinning heoft be-
haald 
moonsterverbond (1) Ookmonsterverbond 
(Op) - monstorvorbond 
moonsterzakkien 	(I) 	et; 	... zakkies 
['mO:östrsakin] 1. monsterzakjo 
moonsterzending (Obk) - monstorzonding 
moor (Ste, 1) do; moron; -tion [mo:or] 1. 
zwart paard (Ste) 2. (met hoofdlettor) 
Moor (1) 3. z. moorkop, z. moor II 
moord do; -en; moortion (Ma: in verb.) 
[mo:ort] 1. moord Hiy hot can moord op 
zicn gcwcten (El), eon moord p!egen, 

bekenncn, ... oplossen, . . bcgaon, (als 
uiting van groto booshoid:) Ic zouwen con 
moord bcgaon op dat kring (Sz), Hie! 
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moord- - moorkop 

vaeke komt ccii bcgaonc moord Jacter nog 
we! wit (Db), Ze willcn d'r wel can moord 
veur doe,, ze hebben er alles voor over 
(Nbk, Dho), Die is zo vcrtrouwd, daor kuj' 
we] cen moord mit doe,, hij is uiterst 
betrouwbaar (Ow), Die maid wo'k wel een 
moortien yew- doen zij is zo aantrekke!ijk, 
je zou er werke!ijk alles voor over hebben 
om haar te krijgen (Ma), Aj' at n/ct good 
daon hebben, dan komt de moord vanzei's 
wel wit dan wordt dat vanzelf we! 
duide!ijk (vo), St/k do moord! val dood, 
barst maar (Bu, Nbk), (a!s noodkreet am 
huip:) Help! Help! Moord! Moord! (b), 
moord an braand scbrcauwcn (Db, Dhau, 
Nw, Obk), ...raozdn (Bdie, Diz, El, Ld, 
Ma, Np, Ow), ...roepcn (Obk) 
moord- - moord-: eerste lid in 
samenste!lingen van het type moordkere!, 
moordjurk, waarmee een hoge graad van 
mooi zijn, geschikt zijn wordt uitgedrukt; 
niet a!!e gevailen zijn in dit woordenboek 
opgesomd 
moordachtig (Op, Ste) bn.; -er, -at ['m...] 
1. met lust am mensen te vermoorden (Op) 
2. overdreven enthousiast voor z'n werk 
(Ste) 
moo rdanslag - moordaans!ag 
moordboel (Bdie, Nbk) do ['mo:Qrdbu!] 1. 
zeer moeizaam work 
moordbrigade (Sz) do; -s, -n ['rn..] 1. 
speciale afdeling bij de po!itie: moord-
brigade 
moorddaodig I (verspr.) bn.; -er, -at 
[mo:a(r)'do:odx] 1. met moord(en) en an-
der gewe!d eon moorddaodige film (Nbk) 
moorddaodig II (Bu, 01-N1) bw. 1. heel 
mooi, prachtig 't Is moorddaodig mooi 
wear (01-N!) 
moorden z. moran 
moordenaar z. moordener 
moordend z. morend 
moordener (Bu, Nbk, Np) Ook moor-
denaar (Spa, Ste) ['mo:ardonr,  ...drf ... ] 
1. moardenaar: iemand die een moord 
heeft begaan 
moorderi'je (Bu, Nbk) do [mo:Q;do'rtja, 
...dr...] 1. het moordend tekeergaan, de 
moorderij 2. het hard zwoegen, het zeer 
moeizaam bezig zijn met iets Wat een 
moordene (Bu) 
nioordfilm (Ma) de; -s ['m...] 1! 
misdaadfilrn waarin één of meer moorden 

centraal staan 
moordgrict (Rdie, Db, Obk, Wa!) - 
moordgriet 
moordjurk (Dhau) de; -en ['in...] 1. 
prachtige jurk 
inoordkercl (Ste) - moordkere! 
moordkoete (Bdie, Bu, Dfo) - moordkui! 
(fig.), in Mack van je bait' gien 
moordkoej'e (Bdie, Bu, Dfo) 
moordlust (Obk) - moordlust 
moordlustig (Nt, Obk) - moord!ustig 
moordmeid •(Diz, Ma, Np) de; -en; 
...mejtien ['m...] t. fantastische meld 
(voora!: inzake bet uiterlijk of karakter) 
moordperti'j de; -en ['m...] 1. moordpartij 
(inzake W.O. II:) Al!es was I/eke krap en 
alles was op 'a bon, mar de blicdschop dat 
die ofgnàehke moordpertij now c/n del/k 
eon keer oilopen was, badde toeb de 
ovcrhaand (vo) 2. zeer zwaar werk (Ste, 
vo) 
moordrit (Bdie, Db, Dho, Ld, Mun, 
01-NI, Ow, Pe-Db!) de; -ten; -tien ['m...] 
1. pracht van een nt (Dho, Mun, Ow) 2. 
gevaarlijke nt, nt onder bane ornstan-
digheden, zware nt, bijv. gezegd van 
moeizaarn fietsen door de madder (Ld), 
van eon zware e!fstedentocht (Bdie, Db, 
Dho, Ld, O!-N!, Pe-Dbl) 
moordslce (01-NI) de; ...s!enen ['m...] 1. 
grate, zeer fraaie auto 
moordtuug (Obk, Op) - moordtuig 
moordvent (Np, Sz) - moordvent Ic bin 
eon moordvent van mi (Sz) 
moordwaopcn (Bdie, Diz, Ld, Op) - 
ma ardwap en 
moordwark (Dfo, Dho) et ['m...] I. zeer 
zwaar work 
moordzaak z. moordzacke 
moordzaeke (verspr.) Oak moordzaak 
(Spa) - maordzaak 
moordzuchtig (1) - moordzuchtig 
moorke (ft) g. Iidw. ['mo:orko] 1. 
wa!Iegras 
moorkop (Bu, Dfo, Dhau, Oho, Diz, Ld, 
Nt, Nw, Ow, Pe- Dbl, Ste, Sz) Ook moor 
(bet. 1: Dho) de; -pen; -pien 
['mo:3rkop/ ... ] 1. bep. type paard: 
moorkop, schimmel dan we1 bruin paard 
met zwarte kop (Bu, Dhau, Dho, Diz, Ow, 
Pe-Dbl, Ste, Sz) Eerst is et peerd een 
schimmel as hi jong is, an dan wodt at 
can moorkop (Dhau), Brune peerden mit 
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moorfien - moppien 

eon zwatte kop bin ok moorkoppen, dat bin 
bole boston (Ste) 2. bep. Iekkernij: moor-
kop (Dfo, Ld, Nt, Nw) 
moortien z. onder moord 
moot (verspr.) Ook mole (verspr.) de; 
moten; motien ['nio:ot()] 1. (vaak my., 
vaak verkl.) piak, gesneden reep van eon 
vis eon moot vis (Nw), eon motion vis 
stukje, plakje vis (verspr.), d.i. veelal van 
zo'n S tot 6 cm lengte (Spa), Lussen low 
dat motion vis nog? (Wol), d'r eon motion 
of Sn]eden (Bu), ten vis in moties snieden 
(Diz, Ma, Np), ..In moten snieden (verspr., 
Sz), As et lekkoro vis is, bin do moten met 
gauw to groot (Nt), It kim flog we] con 
moot of wat van die vis mitdoon een aantal 
stukjes (Dho), .1 badde eon aol vongen on 
daor gal hi mi eon beste moot van mit 
(Op) 2. (my. van het verki.) kleine stukjes 
die door snij den anders dan zoals in bet. 1, 
door hakken of zagen zijn verkregen (Bdie, 
Ld, Nbk, OBk) Ze zaegen et boolt in 
moties, cers katz et niot in do kachel (Ld), 
eon mote brood ofsnieden (Bdie), D'r 
wodde eon flinke moot van die Mart of 
snoden (Obk), 1k zaf Joe an moties baicken 
ik zal je mores leren (lett. fijnhakken) 
(Bdie), zo ook 1k zal Jo in moties snioden 
(Nbk) 
mop de; -pen; -pien [mop (aig.), ook mop 
(Ow)] 1. bep. koekje: mop Haagsemoppen 
bin Ic/c/car (Nt), Zitten d'r flog moppen in 
do moppetrommel? (01-NI), Dalfse mop-
pen (Obk), Weesper moppen (Bu, Db, El, 
Ma, Pe-Dbl, Spa) 2. bep. metselsteen: mop 
(Ma) gefe moppen (Ma) 3. klap (Obk, Sz), 
in 'kHeb 'meengoeie mop verkocbt(Sz), 
Hij galhim een mop am do oren (Obk) 4. 
grap, anekdote, mop 1k .zal Jo eon mop 
vertellen (Nbk), Die kan moo] moppen 
vertellen (Spa), eon schuino mop, eon 
goeie mop een leuke grap, mop (Bdie, Ow, 
Nbk), ook: een onverwachte, grappige 
gebeurtenis (Nbk), 't Is eon mooie mop! 
eon prachtige mop (El, Ma, Nbk), ook: een 
eigenaardige, onverwachte situatie of wen-
ding (Nbk) 
mopneusien (Bu) et; ...neusies ['mop 
n&:sin] I. mopneusj e 
mopperen zw. ww.; onoverg.; mopperde, 
het mopperd ['mopp, ook 'mop... (spor.)] 
1. mopperen J mopperde flog wat en gong 
an et wark (vo), op iene mopperen (Nbk), 

Ic moe'n met zo (zitten to) mopperen, Jo 
(Bdie, Spa), Die bet a/tied wat to 
mopperen hij moppert altijd (Obk), Thy 
doe ni/cs as mopperen en pnzttelen (Np, 
Pe-Dbl), Jo meugen met mopperen je hebt 
niets te klagen, het zou oak slechter 
hebben kunnen aflopen (Ma, Nbk) 
moppergat (Dhau, Bdie) do, et; -ten; -tien 
['m ... ] 1. iemand die voortdurend moppert 
Dat is eon echte moppergat (Dhau) 
mopperig (verspr.) [mopçox, ook 'mop... 
(Dho, Obk)] - mopperig Dour vaeke 
mopperig of pruttelig to wezen, kzzJ' eon 
dik cbagrijn wooden (Db), Hi5 is a/tied 
mopperig (Nbk, Obk), Wat bin jo toch 
mopperig vandaege!(Wol), eon mopperije, 
oolde karol (Spa, Np) 
mopperkont (verspr.) Ook mopperkonle 
(Dfo, El, Nbk, Nt, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz) 
['m...] - mopperkont Ic bin me ok eon 
oolde mopperkont! je doet ook werkelijk 
niet anders dan mopperen (Nbk) 
mopperkonte z. mopperkont 
mopperpot (verspr.) de; -ten; -tien ['m ... J 
1. mopperaar eon ouwe mopperpot iemand 
die voortdurend moppert (Spa) 
moppers (Db, El, Ld, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl, Spa, Wol) my. ['moprs]  1. 
aficeurende, ontevreden opmerkingen Hi 
kwani to laete thuus on doe b-cog bi5 
moppers (El, Obk), Th7 bet moppers had 
(Ld, Ow, Pe-Dbl, Spa, Wol) 
mopperscheet (01-Nl) de; ...scheten; 
...schetien ['m...] 1. iemand die voort-
durend moppert Hoof Jo toeb es stub, 
ooldo mopperscbeot (01-NI) 
mopperzak (Bdie, Spa, Sz) do; -ken; 
-kien ['m...] 1. iemand die altijd moppert 
con ouwe mopperzaic (Sz) 
moppetapper (verspr.) ['mopatapç] - 
moppentapper ten mooie moppotappor (El) 
moppetrommel z. moppiostrommo 
moppien et; moppies ['mopin] 1. kleine 
mop in diverse bet.; vooral: bep. klein 
koekje, mop (Bdie, Ld, Nbk, Obk, Op, Ste, 
Sz, Wol) Vanmorgen beb ik nog moppies 
bakken (Sz), eon moppien biy do thee 
(Bdie, Ste), Vrooger lcregon we van do 
baolesJouwor moppies, dat woren Hein 
maolkoekios (feguurties), Haagse moppies 
(Ld) 2. deuntje, wijsje, vooral: dat men op 
eon instrument als een piano speelt Hi5 
speu/teonmooimoppien op 'epiano(Wol) 
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moppiestromme - morgen 

moppiestromme (Bdie, Dhau, Op, Pe-Dbi, 
Ste, Sz) Ook moppetrommel (Dho, 01-Ni) 
do; -n; -glen ['mopistromo/'mopatroml] 1. 
moppentrommel, trommel voor moppen 
(koekjes) Aj'kleinojongen in buus bobben, 
mooj' we] am do moppiostromme daenkon, 
aandors is MY zo beg (Dhau, Sz), Kleine 
bender woton vaoke do moppiestromme a] 
gauw to staon (Op) 
moraal (spor., 1) [mo:ora:l] - moraal: 
ethiek do ebristobike moraal (1), ccii 
dubbolo moraal (spor., 1); los die men uit 
iets kan leren do moraal van et vorbaci 
(spor., 1) 
moralistisch (spor.) - moraiistisch 
mordikus (spor.) ['mordikos] - mordicus, 
in mordikus tcgou Daor bin 1k mordikus 
togen (Nbk) 
moreel (1) et [mo:a'rt:i] 1. moreel to 
moo'n porberon et marcel hoge to holon (1) 
morel(le) z. morolbe 
morelleboom z. morolboboom 
moren Ook moorden (bet. 2, bet. 3; bet. 1: 
spor.) zw. ww.; onoverg.; moorde, hot 
moord ['mo:orn/ ... çdn] 1. moorden Moron 
en plundoron, dat dedon zo daor in die tied 
(Nbk) 2. ontzettend hard werken, enorm 
zwoegen Th) moot ok zo moron om wat to 
vordion on (Nw), 'k He d'r good tegon 
moron moeton hard werken (Np, Nbk), Thji 
zit mar to moron on It wil n/ks (Ma, Nw), 
Wat staon Jim dam- to moron on to bottle,, 
(Nt), Dat was moron hour, dat onde in de 
wiond op Belson (Dho, Nbk, 01-Ni), Hi 
moort d'r togen om ot klaor to kr/ego,, 
(Bu), We mosson d'r togon moron om klaor 
to kommon (Wol), Et was moron om d'r 
dour to kommon, et was zwat van yolk (El) 
dear do modder moron di. zeer moeizaam 
rijden doordat hot pad modderig is (Nt), 
(..) boo do Jongon mit man en macht 
moordon om oon voile waogon bij do bult 
to kriogon (b) 3. zeer hard huilen (Bu, 
Dho, Ma, Nbk, Np, Nw, Pe-Dbl, Ste, Sz, 
Wol) Hij moordo d'r over (Bu), Dat kiond 
dat moordo zo, et was zokor bonauwd! 
(Np, Pe-Dbl), Dat kiond iigt mar in do 
waogon to moron (Wol), Hour die es 
moron! Die raost as wodt hi vormoord! 
(Nbk), Hool tocb op to moron luidkeels 
huilen (Ste) 
morend (Db, Sz) Ook moordend (spor.) 
bn. ['mo:orit/ ... rdit] 1. waarbij men zeer 

hard zwoegtlmoet zwoegen Die man hot 
alt/cd had workt, et was soms morond wat 
hij doe (Sz), Mit die bitto was or morond 
warkon (Db) 
morene (1) [mo:o'ri:no] - morene 
mores ['mo:aros] - mores, in lone mores 
loron: 1k zal Jo mores boren! (Obk, Nbk) 
morfeem (1) [mor'fi:m] - morfeem 
morfine - morfine 
morfinespuitien (I) [ ... spjtin} - morfine-
spuitje 
morfologie (I) [morfo(:)io:gi] - bep. 
onderdeei van do taaikunde: morfologie, 
vormleer 
morfologisch (1) [...'l...] - morfoiogisch: 
op de motto]ogio betrekking hebbend 
morg z. murg 
morgen I Ook morn (verspr.), monnen 
(Bdie, Db, Dhau, Dho, El, Ld, Nw, Obk, 
Op, Sz, Wol) do; -s; -tien ['mDrgJ]/m3çiJ 
,mop:, ...:J 1. dageraad, vroege morgen 
togon do morgen, Van de vroogo morgen 
tot do iaote aovond warkon (Nbk), Do 
pa ton van die ooido kaasto gaon biobondal 
venvolmen, alit morgons hjt d'r oon iaogo 
stofondor(Db), Histaotmorgons om drio 
uro in do zoomor a] op U) 2. ochtend, hot 
dagdeel tussen de dageraad en do middag 
Ai' dan do morgons oven Jangoskommon! 
op do ochtend (Nbk), bly do morgen Id. 
(Ste), 1k hoar in do morgen do voogofs 
weer zingon in groto koron U)' Koom mar 
es can morgen op 'o kofilo, dan kuf' weer 
wat opmontoren op een morgen (Sz), 
morgons 's ochtends (Bu, Db, Ld, Nbk, Np, 
Obk, Ow, Pe-Dbl, Wol, b, j), ook 's 
morgons (Bdie, Db, El, Dho, Ld, Dfo, Ma, 
Nw, Obk, Pe-ObI, Spa, Sz) en moms (s: 
Nbk, bo: Dho): Et is morgons gobeurd 
(Np), As W dogoiton morgens uutlat, dan 
keutolon zo or hiclo pad langos (Obk), 's 
Moms kriogon we oon mornbroggo 's 
ochtends (vroeg) (Dhau), Mar doe 'k daor, 
do ore morgons... do volgende morgen (b), 
morgons vroeg vroeg in de ochtend (Bu, 
Nbk), (als begroeting:) Morn! goode- 
morgen, (reagerend op het goedemorgen 
van eon ander:) Ok morgen! Mar wat 
howwo now an dofietshangon?(b) 3. (wel 
bokend maar niet of spor. gebruikt:) bep. 
Iandmaat: morgen (verspr.) Eon morgen 
laand doeJdo vanoolds op eon stok hand 
dat in eon morgen pboegd woddon kon 
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(Obk), Dat swk laand is 24 1/2 morgen 
groot (Sz) * Donkere morgens gevan 
beldere daegen als het 's morgens nogal 
donker weer is, klaart het vaak op (Op) 
morgen II Ook morn (verspr.), monnen 
(Bdie, Db, Dhau, Dho, El, Ld, Nw, Obk, 
Sz, Wol) bw. ['morgp/'m3r1Jm3I:] 1. op de 
dag na daze, na die van nu morn nao de 
middag morgenmiddag (Ste), Wat zol de 
dag van morgen brengen? (Nbk), Eon 
kapper badde op 'a dew-a staon: Morgan 
doe ik alIas yew-  niks mar morgan bleef 
alt/cd morgen! (Op) * Morgan komt d'r 
wear can dag, zo ook Morgan is d'r wear 
eon dag id. (Nbk, Spa), Waj' vandaage 
doen kwznen, moaj' niat uutstellan tot 
morgen (Spa, Nbk), (orn moed, vertrouwen 
in to spreken:) Morgen zal at beter gaon 
(01-NI, Nt), Wia de jaugd bet, die hat 
morgen! wie de j eugd heeft, heeft de 
toekomst (ba), Morgan is vandaegcniatwe 
hebben to maken met wat er vandaag 
gebeurt, morgen zien we wel wat er dan 
speelt (Np), Morgen brengen je kunt me 
meer vertellen, ik geloof het toch niet, 
bekijk hat maar (Bu) 
morgenaovend Voor var. z. morgen I, II 
[...'o:brpt] - morgenavond 
morgenbrogge (Db, Dhau, Ld, Obk, Sz) 
Ook mornbrogge (Dhau) de; -n; 
...broggien 	['rn ... ] 	1. 	(vaak verki.) 
boterharn(men) die men 's oehtends vroeg 
eat, ontbijt in de vorm van één of near 
boterhammen 's Moms kriagen we can 
morn brogge (Dhau), Om 7 tire hebben wi 
at morgenbroggian al op (Db) 
morgenbrood (Np, Op, Pe-DbI, vo) Ook 
mornbrood (01-NI) at ['rn ... ] 1. ontbijt (in 
de vorm van boterhammen) En zo gong at 
dan Jos nao at malkan an at morganbrood 
(vo), We baddan nog mar lack at 
morgen brood op, doe oonza vesita d'r an 
kwam fletsen (Op), Bi5 It morganbrood 
he 1- de eczpels al scheld (Np) 
morgendauw (verspr.), voor var. z. mor-
gen I - morgendauw It Was allegeer 
morgendauw (Nbk) 
morgendienst (Obk) - morgendienst 
morgendrol (Obk) de ['m ... drol] 1. hctz. 
als morganei, z. aldaar 
morgenedisie (Op) - morgeneditie 
morgenei (Diz, Ld, Np, Obk) Ook mornei 
(Spa) et [rn ... ] 1. aerste ontlasting die men 

na de nacht heeft As at morganei lagd is, 
My' dab/ale dag wear goad in odder (Ld),, 
Et vaalt n/ct mit aj' et morganci n/ct best 
tv/at kunnen (Diz, Obk), Die is at mom ci 
nog n/at kwiat heeft z'n eerste ontlasting 
nog niet gehad, ook: hij biijft nogal hu-
meurig (Nppa) 
morgengebéd (Op, Sz) - ochtendgebed 
morgenkeütI (Obk) de ['m...] 1. hetz. als 
morgenah Z. aldaar Et vaalt n/at mit aj' de 
morgenke utal n/ct best kwietkunnen (Obk) 
morgenkraantc (Obk, Op) - ochtendblad 
morgenlocht (Bu, Nbk, Obk, vo) Ook 
mornlocht (Dhau, Ste), morgenlucht (WH) 
- morgenlucht, de buitenlucht in de 
morgen Momlocht is gazond (Ste), Doe 
M5 butan kwam, had Sietse de oolda brunc 
al vaur de waegen; Haann, klaor wakker 
now dew-  demorgenlocbt, wzote d'raachtar 
OP (vo) 
morgenlucht z. morgenlocbt 
inorgenmaegicn (vo) et; ...maegies [rn...] 
1. meisje dat aileen 's morgens als werkster 
heipt Et liefste badde ze eon morgan-
macglen, dan badden ze nao at attn nog 
hew- alien  buusholing, vertelde ze (vo) 
morgeninaol (vo) ['m...] - ochtendmaal, 
ontbijt Doe zette ze can panne mit 
roggenbri5 op 'a kachel; dat was at 
morgenmaol (vo) 
morgenmiddag Voor var. z. morgen I - 
morgenmiddag 
inorgenmist (Bdie, Pe-DbI) - morgenmist 
morgenpergrammc (Obk) - ochtend-
programma 
morgenpost (spot.) - ochtendpost 
morgenregen (spor.) Ook mornregen 
(01-Ni) - morgenregen 
morgenrood Voor var. z. morgen I - mor-
genrood * Morgenrood brangt waetar in de 
sloot(Bu, Dhau, Nbk), Morganrood, waa-
tar in do sloot (Dfo, Bdie, Nw, Pe-DbI, n) 
morgens z. onder morgen I 
morgensehoft (Ma, Nbk, Ow, vo) at ['m... 
skoft] I. de werktijd op, van een morgen 
Et morganscboft is zomar omme (Ma), Za 
hadde now ok lw/a huzan, waor ze con 
morganscboft an huus niyde (vo) 
morgensteern (Nt, Obk) Ook morgen-
sterre (Ld, Obk), morgenster (verspr.) - 
morgenster (d.i. de planeet Venus) 
morgenster(re) z. morganstearn 
morgenstond - morgenstond: de vroega 
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morgenthec - morrelen 

ochtend (vooral in verb., z. hierna) Mar do 
masse vrot your zion daegoliks brood/ 
Tusson morgenstondon aovondrood/Zonder 
weet van et wonder, wiedor (ha) * Do 
morgonstond hot goold in do mond (spor.) 
morgenthee (Np) de ['rn ... ] 1. ontbijt 
(waarbij men thee drinkt) 1115 do 
morgonthoo zat 1k al to broidon (Np) 
morgentied (Bdie, Db, Dho, Np, Nt, Op, 
Ste. j) Ook morntied (01-NI, Spa, Ste) de 
['m...] 1. rnorgentijd, de tijd van de morgen 
of de dageraad In do vroogc morgentied 
kim do liestors slim mooi zingon (Nt, Db), 
In do morgontiod molkon vwmon we aitiod 
mooi (Nt), D'r bin sommigo mocnskcn die 
in do morgentiod nicE zo best ansprookbor 
binnon, omdat zo last van morgenzickte 
bebben (Op), 1115 do mornticd kay et mooi 
weer wezen (Ste), Ze gingen d'r mit 
morgentiod a! honne (Dho), Doe ze togen 
do morgontiod ankwammen a) 
morgenuren (Op) my. [rn ... ] i. uren in de 
ochtend 
morgenvroeg Voor var. z. morgen I 
[...'frux] - Ze konnen nog eon posien 
rusten vow- 't weer morgonvroog was! (j) 
morgenwark (spor.) - morgenwerk 
morgcnwijding (Op, Wol) - morgen-
wijding 
morgenziek (Nbk, Np, Nt, Obk) - 
morgenziek: met eon oehtendhurneur Pattie 
meonskon bin morgons we] es wat 
morgonziok (Obk) 
morgenziekte (Op) Ook mornziek:e 
(01-NI) - morgenziekte: ochtendhurneur 
D'r bin sommige moensken die in do 
morgontiod nicE zo best ansproekbor 
binnon, omdat zo last van morgenzioktc 
hebbon (Op) 
morgenzitting (1) - morgenzitting 
morgenzunne (bu, Nbk, Obk) Ook 
mornzunne (Dhau, Ste) ['m..] - morgen-
zon Aj' do morgonzunno op 'e glaozon 
baddon, baj' mition do waarmto (Nbk) 
morgpiepe z. murgpiepo 
morgpupe z. murgpiope 
mori z. onder memento 
monmel et; -s; -tien ['m3r(o)mj] 1. kleine 
kat of hond, vaak: die als ondeugend, 
lastig of venijnig wordt ervaren eon 
mormol van eon bond (01-NI), Dat is ok 
eon monnol gezegd van bijv. een 
ondeugende kat (Nbk) 2. lelijk of on- 

ooglijk dier of mens Moej' daor es zion, 
zoo'n lillikmormolis dat(Sz), Dat is zoe'n 
vromd mormel (Diz), ...eon nuvor mormol 
(El), Dat bontion is eon raor mormol (Dho, 
Ma, Op, Spa, Wol) 3. Iastige, vervelende, 
eigenwijze persoon (Bu, Nw, 01-NI, Spa, 
Ste, Wol) fow bin mij eon mooi mormol, 
hour! (01-NI), eon monnol van eon hood 
(Bu), Dat is eon vorvelond mormol(tien) 
een vervelend kind, een vervelende 
persoon (Dho, Ld, Nw), klein mormol 
dwarse persoon (Dho), eon mooi monnel 
een grapjas (Spa) 4. nogal klein kind 
(Obk) Dat kiond was vroogor zoo'n Hein 
mormol, mar et is aorig uut do kiuten 
wasson (Obk) 5. dikke vrouw (Bdie, Db, 
Diz, Np, Pe-DbI, WH) Wat is me dat eon 
thk monnol een dikke vrouw (Diz, Np) 
mormoon (spor.) [mor'mö: n] - mormoon 
mormoons (I) [mor'mö: s] - mormoons 
morn Z. morgen I, II 
mornaovend z. morgonaovond 
mornbrogge z. morgonbroggc 
mornbrood z. morgonbrood 
mornel z. morgonci 
morning-afterpil - morning- afterpil 
mornlocht z. morgonlocht 
mornmiddag z. morgenmiddag 
mornregen z. morgoni-ogen 
mornrood z. morgonrood 
moms z. onder morgon I 
morntied z. morgontiod 
momnvmoeg z. morgonvroeg 
momnziekte z. morgenziekto 
mornzunne z. morgonzunno 
monrelderi'je (Bdie, Bu, El, Nt, Obk, Op, 
Sz) Ook morrelerUje (Dho) de [mo4do'r..., 
dç'tjo (Bu, El, Obk), ...sja (Nt, Op. 
Sz)/rnor1'rtjo, ...dç..j I. het morrelen, d.i. 
het onhandig, met licht gerammel in 
werking of open proberen to krijgen (Bu, 
Dho, El, Nt, Obk, Op) 1k bourdo wat 
morroldorijo an do aacbtordouro (Obk) 2. 
gemopper, onenigheid (Bdie, Sz) D'r was 
nogal wat niorrcldono over onenigheid 
(Sz, Bdie) 
morrelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
morrelde, het morreld ['rnnr1i (Nbk), 
'marIon] 1. onhandig, met licht gerammel 
in werking proberen to krijgen, to openen 
e.d. Hi5 zit al eon ure an die motor to 
morrelen (Wol), Wio zit d'r toch an dio 
doure to morrelen? (Wol) 2. (onpers.) 
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morreleri'je - mosterd 

rommelen (fig.), enigszins onrustig zijn 
van mensen door onenigheid, opstandige 
gevoelens (01-Ni) Et morrolde al eon 
schoftien in do buurt (01-Ni) 
morreleri'jc z. morrelderije 
morsdood [morzdo:t (indien met nadruk), 
ook wei mozdo:ot; aks. wisselt] - mors-
dood Hij was morsdood (Nbk), Hi) scheut 
'm morsdood (Nbk) 
morse (I) ['mors} - morse 
morsealfehet ['m ... ] - morsealfabet 
morseschrift - morseschrift 
morsesein - morsesein 
morsesleutel (1) - morsesieutel 
morseteken - morseteken 
morsetoestel (spor.) - morsetoestel 
mortier (spor.) et; -en [mor'ti:r] 1. bep. 
wapen: mortier 
mos et, de; -sen (bet. 2) [mos] 1. (verz.) 
mos (voorai: dicht aaneen gegroeid, di. in 
plakken) Wi) maekton [nI. toen we kind 
waren] eon busien van mos en bruukton 
digeIs your oasis eotgerei (Db), Oons dak 
zit bie/cmaol onder do mos (Nbk) 2. elk 
der piantesoorten die men tot de mossen 
rekent 
mosachtig bn.; -er; -st ['m...] 1. op mos 
lijkend 2. nogal met mos bedekt (spor.) 
Oons ni)e dak wodt nogal wat niosacbtig 
(Ow) 
mosgruun - mosgroen 
moshommel (Bu, Dfo, Obk) Ook mos-
hummel (Nbk) de; -s; -tien ['m3shoml/  ... } 
1. moshommel Eon moshommel maekt et 
nust in 't mos, in do heido (Bu), Eon 
moshummol maekt Zion nust van mos, die 
zatten a/tied we] bi) do slootskaanto, dat 
zaggon we wel as we kaantmi)den; we 
haelden et nussien dan we! uut on atten do 
bunning die in ceiogies zat, op (Nbk) 
moshummel z. moshommel 
moskee de; moskenen; moskegien [mos 
'ki:] 1. moskee 
Moskous ['mosk3Ms] - Moskous 
Moskoviet (I) [mosko:'fitl - Moskoviet: 
inwoner van Moskou 
moslaoge - moslaag 
moslim ['mositm, ...ISM] - moslim 
mosmouwe (Nbk) do; -n; ...mouwgien 
['mosmoM] 1. elk der halve mouwen die 
men over die van een ander kledingstuk 
draagt, ni. tegen siijtage Mosmouwen 
kwammen over do hiele aazmsv macgins 

baddon et vacko, van jongos is et niot 
bekend;jurken badden ommes dunder stat 
(Nbk) 
mosplaante (I) - mosplant 
mossel do; -s; -tien ['masi, bet. 2 ook 
mo... (Wol)] 1. mossel (bep. weekdier) 2. 
dun stuk dat men van het eind van de 
eiketak heeft gehakt en waar geen talhout 
meer uit gezaagd kon worden (El, Np, Ow, 
Wol) Mit bosken wacron do dundere 
hoolties masse/s (El, Np), Masse/ties bin 
lien or as ta!boo!t (Wol), eon perti) van die 
masse/ties (Wol) 
mosseihoolt (Bu, Dfo, Nbk, Np, Ow, n: 
Ot) et ['mosjho:it] I. dun talhout dat niet 
verder meer wordt gespleten (Dfo, Nbk, 
Np, Ow), fijne taicjes van de berk (Np), 
fijne takjes ais brandhout gebruikt (Ow), 
ook hetz. als kopboo!t (n: Ot) Mosse/hoolt 
bruukten ze your et kacbe!anzetten (Ow) 2. 
brandhout in het aigemeen (Bu) 
mosselkweker (I) - mosseikweker 
mosselkwekcri'je [...'r...; z. -i'je] - 
mosseikwekerij 
mossig ['mosox] - mossig 
moster z. mosterd 
mosterd Ook nsoster (Bu, Db, s: oost.) 
['mostT(t), ook wei 'mos... (Nbk)} I. 
mosterdplant () 2. mosterd: bep. kruiderij 
uit gemalen mosterdzaad Wi) doen we! es 
mosterd op 'e moos (El), Bij grauwe aten 
is mosterd Iekker (Obk), ge/c mosterd 
(verspr.), brune mosterd (verspr.), groffe 
mosterd (Edie, Pe-Dbi), Dat is mosterd 
nao do mao/tied, Dat komt..., Et rokt naor 
mosterd het is dure waar (Obk), Ze bebben 
mosterd in do ke/der krijgen een kind en 
moeten dus trouwen (Wol), weten waor 
Abraham do mosterd hae/t er alies van 
weten: Hi) wet (we!) waor Abraham do 
mosterd bae/t (verspr.), ...hij wet niet... 
(Obk), ook weten waor Mazes do mosterd 
bae/t er alies van weten (Op), Waor bae!t 
Abraham de mosterd vandaon (Diz, Dhau), 
(gezegd wanneer men vijftig jaar wordt:) 
Dan woof' ok waor A. do mosterd bae!t 
(Ld), 1k vuul mu) zo slop as mosterd waor 
do kracbt uut is (Nbk) 2. in iene (good) 
dour do mosterd bao!en iemand flunk 
aanpakken, flunk wat te verduren geven en 
daardoor funk doen wennen aan, zo ook 
Hi) is aorig dour mosterd vieterd (Op, 
Dfo) en dour do mosterd jaegd wodden 
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door de mosterd gehaald worden (Op), Dat 
wi5 him doe uut do mosterd hao/d hebben 
is bij 00115 a/tied nog daankbcr veur dat 
wij hem geholpen hebben om nit do pro-
biemen to komen (Dfo) 
mosterdgas (1) - mosterdgas 
mosterdkoegel (Obk, Sz) de; -s ['mast1t...] 
1. ijzeren kogel voor het malen (van 
mosterd) Do mosterdkoegel is vers/oten 
(Sz) 
mosterdlepel (01-Ni) - mosterdlepeltje 
mosterdmeuic (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Dho, 
Nbk, Nw, Obk, 01-Ni, Ow, Sz) Ook 
mostermeule (Bu) [rn ... ] - mosterdmoien 
Et mosterzaod wodt mac/en in eon mos-
terdm eu/c (Dfo), verder vooral in eon 
/ziemphamp op 'e mostordmeulo weinig, 
niet veel voorsteliend, ook gezegd van jets 
dat niet zo best is, dat slecht uitgevalien is, 
dat Iijkt als een viag op een modderschuit: 
Et staot as eon biempbainp op con mos-
terdmeulo (Dho), ook gezegd om zich van 
eon vraag af te maken: Wat mack io? [met 
als antwoord:] Eon hiemphamp op eon 
mosterdm eu/el (Dho), puur als gekheid 
gezegd: biemharnp mosterdmeu/e (Nbk), 
bixnpbarnp... (Nbk) 
mosterdptaante (i) - rnosterdpiant 
mosterdpot (Dfo, Ma, Nbk, 01-NI) do; 
-ten; -tien ['m...] 1. pot voor mosterd, ook 
in eon hiephannes op 'e mostordpot jets dat 
niet zo best is, siecht uitgevallen is, dat 
Iijkt als eon viag op eon modderschuit 
(Ma) 
mosterdstip (verspr.) Ook mostentip (Bu, 
Db) de ['mastr(t)shp] 1. mosterdsaus: ni. 
moel gekookt in karnemolk, vermengd met 
vet en een beetje mosterd (b: in) Vandaege 
oten we vis mit mosterdstijo, dat is zoerstjo 
mit een /epcl mosterd d'r dour k/opt 
(01-Ni), gotwostmitmosterdstijo (Ma), Aj' 
vroeger glen vet /iadden, aj' dan nog mar 
war mosterdsti), krogen (Sz), wat [d.i. eon 
beetje] mosterdstio biy do gokookto 
scbelvis (Wol), BJy vis smaektmosterdsti), 
s/imme /ekkor; zoerstjjo wodde ok we] 
bruukt (Obk), Mosterdstip is /eklcer over 
boeretien (Dho) * Hup stijilMosterdsto/Jk 
zaijow es pakken (Bu) 
mosterdzaod (Dfo) Ook mosterzaod (Dfo) 
- mostordzaad: zaad van de mostordplant 
mosteren (Wol) zw. ww.; onoverg.; 
mosterde, hot mosterd [ ... triJ I. zitten 

prevoien flat oo/de wit/Jon hot do bo/o dag 
bij do taofe/ zitten to mosteren (Wol) 
mosternieule z. mosterdmeu/e 
mosterstip z. mostordstio 
mosterzaod z. mosterdzaod 
mot I et [mat (Db, El, Ld, Mun, Nbk, Obk, 
01-Ni, Pe-Dbi, Spa, Sz), mot (Bdie, Nbk, 
Obk, Po- Dbi)] 1. zeer fijne delen waarin 
iets is uiteengevallen, gruzeiomenten, klein 
afval Onderin is 't mot is hot één en al 
klein afval, zijn hot aliemaal kruimel- 
achtige stukj es (Dho), Jo bebben weer 
a//emao/ mot om je bod /iggen (Db), D'r 
/it a//omao/ mot op 'e v/ocr klein afval 
(verspr., Sz), Uutoinde/ik kwammen do 
parrep/u 's vow ? /ocht, an a//c mot! goheei 
uitoengovallen, kapot (v), Die mooie vaze 
vu/ an mot (Mun), Hi5 s/at bom an mot (k: 
Ste) 2. turfmoim (Bdie, Pe-ObI, bo: Nw, 
b: Im) 3. in mot om do ti9en bezoek, 
gezelsehap dat ongelegen komt (Ste, b): 
We kim glen mot om do tijen bebbon 
(Ste), N. bar ok we/ mitmocht, mar ze bar 
hover gien mot om do tijen (b), ook: 
gezeur, goruzie, goiazor (b): gien mot om 
do ti5en hebben wi//en (b) 
mot II Ook motto (bet. 2: Bdie, Dho, Nw, 
Op. Ste) do; -ten; -tien [mot (ZW, Dhau, 
Dho, El, Nbk, Ow), ook mat (verspr., 
voorai in bet. 1)/'moto (Bdie, Dho, Op), 
'mota (Nw)] 1. (g. lidw.) ononigheid, ruzie 
Ze bebbon mot in do femi/ie (Wol), Ze 
bebbon eon betien mot (Diz), Daor kriej' 
mot mit goiazor (Diz, Spa, b), Eon boel 
moonsken wo//en him war ofscbepen, om 
glen mot to kriegon (Ow), Die hebben mot 
(bad) (Bu, Nbk, Np), D'r kwam mot van 
(verspr.), 1k wif mit gionione mot macken 
(Ste) 2. (vaak vorz.) mot: nips van de 
motvijndor (Bdie, Db, Dfo, El, Nbk, Np, 
Nt, Nw, Ow, Pe-Dbi, Spa, Sz, Wol) De 
mot zit a/ in or paL- k/eron (Nbk, Nt), Jo 
hebben do mot in do k/eren (Nw), D'r zit 
mot in do jesse (El), Vow motv/inders 
mooj' oppasson, dan kriej ' mot in do k/eren 
(Db), Mien trouwpak is dew do motton 
opvreten! (Np) 
motblik z. tuugb/ik 
mote Z. moot 
motel [mo:a'tci] - motel 
moter do; -5; -tien ['mo:atr] 1. motor: 
machine die door aandrijving met elektri-
citoit enz. boweogkracht lovort Do motor 
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van c/c mclkmesicne is kepot (Nbk), Do 
motor is onklaor (Ma), ...dot at n/ct (Nbk) 
2. motorfiets Twie grote kerels bin 't; op 
can motor komn,en ac (v) 3. stuwende 
kracht achter jets Wie bet de motor west 
van de erkenning van at Stellingwarfs? 
(Ow) 4. in d'r glen mater of stoter van 
weten er niets, maar dan ook werkeljjk 
niets van weten (b: Im), ook d'rgien stoter 
of motor van weten id. (Nbk, b) 
moterbezine (spor.) - motorbenzine 
moterbiok (spor.) - motorbiok 
moterbolle (Nbk) de; -n ['m...] 1. 
inseminator (vooral inzake koeien) die per 
motor z'n adressen bezocht 1k had vroegcr 
verkering mit 'n moterbolle (Nbk) 
moterboot - motorboot 
moterbrille - motorbril 
moterelub (spor.) - motorciub 
motercoureur (I) - motorcoureur 
motereulie (Nbk, Np) - motorolie 
moterfebriek (1) - motorenfabriek 
moterhaanske (spor.) - motorhandsehoen 
moterheim - motorheim 
moterjacht (spor.) - motorjacht 
moterkappe - motorkap 
moterkros (spor.) ['mo:at1kros] - motor-
cross 
moterleerze (Bdie, El) - motorlaars 
moterrieden - motorrijden Th)f mag graeg 
motejrieden (Nbk) 
moterrieder - motorrijder Do moterrieder 
badde eon Jeren godde! omme (Np) 
moterrietugenbelasting (spor.) ['mo:otri 
tygflbalastu)] - motorrijtuigenbelasting 
motersport (spor.) - motorsport 
moterstoring (I) - motorstoring 
moterzaege - motorzaag 
mode do; -s [mo:a(t)si] 1. motje can mo-
de van wantrouwen, een motie Indian en, 
stemiven over can motie, can motie 
ofstemmen door stemming afwijzen (Nbk), 
..in stemming brengen (1), ...steunen 

(spor.), ...annemen (spor.), ...oflviezen 
(spor.) 
motief et; motieven; - ion (bet. 1) [mo:o'tif] 
1. elk der steeds temgkerende figuren, 
vormen in breiwerk, schilderwerk e.d. (als 
versiering aangebracht) Die stool is 
bescbi!derd mit con Hindeloper motief 
(Obk), Hier in de gang bangen (wee 
tegelties met ouwe mat/even d'r op (Sz), 
Eon trul brelen mit can moo] motief d'r in, 

is n/ct zo makkelik (Pe-Dbl), In at 
taolelklied zit eon mooi model (Np) 2. 
beweegreden (spor.) Wat vow motiefhej' 
dam-  veur? (Nw, Spa) 
motieftegeltien (Op) et; ...tegelties [...'t...] 
1. tegeltje met figuurtjes, motieven Vroe- 
ger zatten d'r in sommige huzen tegen de 
schostleninure moo/c motieftegelties (Op) 
motien z. onder moot 
motivaosie (I) de [mo:ati'fo:osi] 1. als po-
sjtief ervaren beweegreden(en) om to doen 
Dc motiva os/c ontbrckt d'r vacke an, 
tegenwoordig (1) 
motiveren (I) [mo:otift:arn] - motiveren: 
beargumenteren Daj' dat doen moef' we! 
even motiveren (1) 
motkloten (Spa) de ['motklo:oti?l 1. 
iemand die voortdurend morst, knoejt 
motkont (Sz, Wol) de; -en; -len ['m...] 1. 
jemand die voortdurend morst H4 wat b/f 
toch can motkont! (Sz) 
motoele z. motteocle 
motorisch [mo(:o)'to:aris] - motorisch; wat 
de motor betreft Motorisch is die auto nog 
prima (Nbk) 
motpraem (Nw) do; -en; -pien 
['motpr:m] 1. jemand die omknoeit met 
het eten 
motregen de; ['motr... (Bu, Nbk), ook wel 
motr... (Bu, Nbk)] - motregen, stofregen, 
zeer lichte, fijne regen D'rston eon hadde, 
koofde noordwesten wiend, die can flene 
motregen over et hand jacbtte (vo), We 
bebbcn vandaege eon moo/c motregen had 
nao al die druugte (El), can mooi 
motregentien (Nbk), in de motregen ]open 
(Bdie) * Motregen woj'mit bedreugen nI.: 
maaktje veel natter danje denkt (Dho), zo 
ook in Motregen on fiene mecnsken 
bedonderenje at meerste (Wol), Fienen on 
motregen daor woj'mit bedreugen (z. ook 
onder fien), Dour uienen on motregen woj' 
'tmeerste bedondcrd(bo: Np, Nw), ...altied 
bedonderd (Np)  en in Mit motregen an 
Done meensken koj' et meerste op 'e koffle 
(Obk) 
motregenen (Bu, Dfo, Ld, Ma, Nbk, 
01-NI, Ste) zw. ww.; onpers.; motregende, 
het motregend ['motr..., ook wel 'matr...] 1. 
motregenen Vanmorgen motregende et 
(01-NI) 
motschcppe z. motschoppc 
motschoppe (Bu, Ld, Obk) Ook 
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motacizeppe (Db, Dfo, Dhau, Obk) do; -n; 
...schoppien ['m...] 1. soort schep of stof-
blik waarmee men turfmolm, asresten ed. 
opsehepte (vooral gebruikt in hot turfhok) 
inotsni'j (vorspr.) do ['mot ... ] 1. lichte of 
natte sneeuw die valt D'r is do hale dag 
moisniy va/on (Wol), Motspipakt diobto 
(Ow), Die motsni kan Jo voniondij in do 
ogon striomon aj' mit vostig wear in do 
wiond op mooten (Obk) 
motsnPjen (01-NI) zwt ww.; onpers.; 
motsnijde, hot motsnijd ['motsneji} 1. 
vallon van motsneeuw Vanmorgon motro-
gondo et, on now is bogonnon to motsnion 
(01-NI) 
motte do; -n; mottien ['moth, 'moto (Bu, 
Nw)] 1. jong, vrouwolijk varkon (dan vaak 
als york!.), echter veelal: zeug, moo-
dervarkon oon koppoltion Jongo motten eon 
groepj o j onge, vrouwolijko varkens (Db, 
El, Bu), Jongo varkens nwnon we mottios 
on boron (Np), Eon Jonge motto hal io vow 
biggomotto hield je, nI. om moodervarkon 
to doen worden (Ld), eon gusto motto eon 
niet drachtigo zeug (Nt, Op), eon jacbtige 
motto een tochtigo zeug (Op), con drach-
tige motto (Ow, Spa), eon vol/c motto Id. 
(Obk, Op, b: Im), 1k beb vorscboidon 
naachton biy do motto legon nI. tot hot 
worpen van do biggen begon (Np, Ste), 
waama men kon zoggen Now, zo /iggen 
biy de motto, hour (Ste), Do biggies ligon 
mooi Mj do motto di. liggen to zuigon aan 
do sponen (verspr., Obk), We bebben tion 
biggen bij do motto liggen onze zeug heeft 
tien biggetjes ter woreld gebracht (die ze 
zoogt) (Bdie, Np, Sz, Nbk), Do motto hot 
zeuvon bigios smoton id. (Spa), Ut weron 
zouven biggen bi5 do motto (Nbk), We 
hobbon acbt biggies bij do motto ki-ogon 
(Sz), As we eon la//cc motto baddon die 
kwaod op 'o biggen was, kroog die eon 
moolbaand omme (Dhau), Jo kun we] 
biggen van mi5 kopon, mar zo bin now 
nog to Jong, ze bin nog an do motto zo 
drinken nog melk bij do zeug (Op), 
...hgon flog an do motto Id. (Op), ...bide 
motto id. (Op), oon natte motto zeug 
waarbij do biggen nog melk drinken (Bu, 
Dfo, Ow, Dhau), eon dnigo motto zeug 
waarbij de biggen niet langer melk nit do 
spenon zuigen (Dfo, Nw, 01-NI, Ow, 
Dhau): Eon drougo motto zoogt niot moor 

(Ow) 2. dikke vrouw (Bu, El, Ma, Nbk, 
Np, Nt, Obk), in eon dikke motto, con 
dikke, vetto motto (Bu, Nbk, Np) 3. in oen 
motto mit biggen salomonszegol (El, Nbk, 
b: Im) 4. z. mot II * (gezegd als Cr 
problomen waren:) 'k Hob eon motto mit 
zeu von biggen/En do oo/do bob i/c dood in 
't ho/c/ce hggon/Och man, och man, praot 
miy d'r niot van (Jan)! (Diz, Wol) 
mottebalte (verspr) do; -n; -glen ['m...; z. 
mot II] 1. (kaanforbal/o is gobruikolijker) 
mottebal 1k bobbo mottoba/lon in de douzo 
mit gaoron (Np) 
mottebigge (8db, Obk, Sz, Wol) do; -n; 
..biggion ['mot3btgo] 1. jong wijfjesvarken 
mottebiggen (Dho) onbep. w. ['motabig]] 
1. jongon, worpon door zougen 
mottebokice (Db, Dfo, Dhau, liz, El, Nbk, 
Nt, Obk, Op, Spa, Ste) et; -n; ..hokkien 
['mrn] 1. hok waarin men hot mooder-
varkon houdt, d.i. vaak: hot afgoschoton 
dool waarin men hot moodoryarken afzon-
dert wannoor hot bigt Et mottehokke moot 
zo now on dan schoon stro bobbon (Db), 
Vroegor zat do motto ops/outon in eon 
mottebokko; dat was vaeko ofscbouton van 
eon grotor hok/co, do biggen baddon dan 
ruwnto om dour do ofscboiding bonne to 
kommon on do motto kon dan niot op 'o 
biggen trappon of Pr op liggon gaon (Op) 
mottelen (Spa) zw. ww.; onovorg.; 
mottolde, hot motteld ['mot1i] 1. pruttolon, 
Iicht mopporen Wat be)' wear to motto/on! 
(Spa) 
motten zw. ww.; onovorg.; motto, het mot 
['mot] 1. min of meet per ongoluk laton 
vallon on daardoor vuil maken, ook: Iokkon 
waardoor iots vuil wordt Jo moo'n do dock 
oven ondor do trokpot ho/on, io motten 
(Nbk), Mot tocb niot zo (Nw), Die k/oino 
Jongo had do biole vloor d'r ondor mot 
(Np, Ld), Mit ot varvon motto bij a//es d'r 
ondor (Ld), Niot motten mit waotor en huJ! 
ni. omdat dat vorspilling is, geld kost (Nt), 
Do Besse die mot zo, die stoppo is niot 
dicbto (Sz) 2. knooiorig mot water, mod-
der, kloi enz. bozig zijn DioJongozit a/tied 
mar in do moddor to motton, otis oon groto 
viostord (01-NI), in 't waetor motten 
(Nbk), Do /ciondor zatton mit waotor to 
motten, 20 waoron half dournat (Obk, 
Po-Dbl) 3. (onpors.) Iicht, druilerig rego-
non (vorspr.) It Bogint to motten (Nbk), Et 
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mot wat (Bu), Et mat al can dag of wat 
(Np), Et is vanmorgen al vroeg begonnan 
to motten (Obk), Trek toch mar een Jasse 
an, at begint slim temotten(Db) 
mottcoele (Ste) Ook ,notoele (Bu, Sz) do; 
-n; -gien ['motoulQ/'motuio] 1. (vaak 
york!.) viinder behorend tot do uiitjes: can 
hop. nachtvinderfamiiie 
mottcr Z. motterd 
motterd (verspr.) Ook motter (Bu, Dhau, 
Nbk, Np, 01-Ni, Sz, Wol) de; -s; 
mottertion ['motç(t)] 1. morser, knoeier, 
vooral gozegd tegen een kind dat morst 
Wat M5' toch can (grate) motterd (Dho, 
Nbk, Ste, Db), oalde motterd! (Nw) 
motteren (Bu, Dhau) zw. ww., onpers.; 
motterde, het motterd ['motp] 1. zaoht 
regenen, motregen Et is miczcrig weer, at 
mattert wat (Bu) 
motteri'je [...'tja, ...cjo, z. -i'je] - mor-
serij, gomors 
motterig bn.; -or, -st ['motçox] 1. 
druilorig, met voortduronde stofrogon, 
motregen Et is miezarik on mottarig (El), 
matterig wear (verspr., Spa), can matterige 
zammar (h), motteriga regen (Dfo) 2. 
voortdurend of af en toe viooistof iekkend 
(Ste) Die theepot is zo matterig as wat 
(Ste) 
motterkonte (Dho) de; -n; ...kontien 
['motçkonto] 1. iomand die voortdurend 
morst Wat big' can mattarkonte (Dho) 
mottien z. onder matte 
mottig (Bdie, Obk) bn.; -or, -st ['motox] 
1. mottig: morsig, voortdurend knooiond It 
Is can mattige viesterd iemand die voort-
durend knoeit, morst bij het eten (Bdie) 2. 
regenachtig, dmiiorig (Obk) Et is mar 
mottig wear, de lesta daagen, hi zian do 
zunne haast naait (Obk) 
motto (spot.) at; -'s ['moto ....to] 1. 
motto 
motvarken (Bdie, El, Nbk, 01-Ni, Pe-Dbl, 
Spa, Ste, Wol) Ook motzwien (Db, Dfo, 
Dhau, El, Ld, Nbk, Obk, Ow) at; -5; -tien 
['mot ... / ... swin] 1. knooier, morser, vooral 
gezogd tegen een kind dat knoeit Wat bin 
dat tach matvarkens van kiender! (Wol), 
Wat bin jow can aald matvarken! (Wol), 
Die man is an 't varven mit zian schuur-
tien, mar dat matzwien hat do bide bad 
d'r andar gricmd (Obk) 
motveger (Db, Pe-Dbl) do; -s; -tien 

['mat..., oak wei 'mot...] 1. veger waarmee 
man klein afval en stof opveegt, vgi. Even 
am de kacbcl [vegen] mit de matvegcr 
(Db), hetz. ais tuugvager (Db) 
motvissien (Sz) at; ...vissies ['m...] 1. iarve 
van de motvlinder AJ' matvlinders zien, 
macf' wal appassen daj'gicn matvissics in 
at wa/len goad kriegen (Sz) 
motvlicgien (Obk) at; ...viiegies ['mot..., 
'mat...] 1. hop. kleine steekvi.ieg, kieine 
steekmug K/ama matvliagies kraepan je 
wcl in de sakkcn on kun lastig stikkcn, 
on der at ma/ken, mit zaci wear (Obk) 
motvlinder de; -s; -tien ['motfitndj (Bu, 
Nbk), ook mat... (Bu); z. ook mat I] 1. 
motvlinder D'rzit can motvlinder tegen c/a 
gedicncn! (Nbk, Np), Larven van c/c mat-
v/inc/er vrctcn Jo bool kcpat, veural wa/len 
good (Spa), Veur matvlinders macf' ap-
passen, dan kriaj' mat in de kicren (Db) 
motzak (Dho, Np, Obk, 01-Ni, 0p, Spa, 
Ste, Wol) de; -ken; -kion ['motsak] 1. 
iemand die voortdurend moist, vooral bij 
het eton Wat is dat kiend can matzak! 
(01-Ni) 
motzwaarm z. naadzwaarm 
motzwien z. matvarkan 
mousseline (Nbk) - mousseline 
mout Z. maa/t 
moutbrood z. maa/tbraad 
moutenhri'j (Dfo) [maMtI'brlj] - haver-
moutpap 
mouw (Bu) de [mom] 1. mouw: hop. 
aandoening bij eon paard (Bu), vgi. Mauw 
krigt at peerd an c/c gawricbten; at 
gewricbt raekt vaasta, at is arfa/ik (Bu) 
mouwe de; -n; mouwgien ['maMa] 1. 
mouw (van een klodingstuk) Ic hcbben wat 
an je mouwe zittan (Nbk), Ze [de bijen] 
stro am den biy handardan N bi dc 
brackspupan an de mauwan in (j), can jaic 
mit lange mauwen (Db), Mauwen in c/c 
jurk zcttan is nict za mak/celik (Pc- Db 1), 
c/a mouwcn apstrupcn, Hjy hat c/c cl/cbagc 
c/cur de mouwa (Diz), Th31 scbeurdc miy c/a 
mouwc uut c/a jasse (Ma), my bet c/a 
mouwe d'r uut hangen zn mouw is Ins, 
hangt los (Dho), c/a hanen uut de mouwen 
stikkan (Nbk), (min of moor dreigend of 
schertsond om to droigon, vooral tegen 
kleine kinderon:) Pas op afikpakja biy c/c 
mouwe als je niet wilt luisteren moot 1k je 
ocht aanpakken, ik zal je we! toreehtzetten 



mouwgat - mudde 

(Bdie, Bu, Dho, El, Ld, Ma, Obk, Ow), 
met name: 1k zal je knijpen (Dho, Nw, Sz, 
vandaar ook we!: Daenk d'r ammo, ik goof 
Jo con Jcniop in de mouwo (Dfo), ...of 1k 
griepJo bij do mouwe (Db), zo ook Moe'k 
jo even bij do mouwo pa/c/can? (El), en 
vandaar ook 1k bob die jongo good bij do 
mouwo had (Dfo), Die hot ze aacbtor do 
mouwen achter do ellebogen (Op), Hi5 hot 
hiol/Jlink[e.d.] wat in domouwehij is erg 
stork, kan heel wat werk verzetten (OS, 
Dho, Np, Nw, Pe-Dbl, Sz, Ste), ook: 
hij/zij is bij de pinken, heeft veel verstand, 
is van alle markten thuis (flu, Dhau, Nw, 
Pe-Dbl), ook in het my.: Die hot we] wat 
in do mouwen is sterk (Bu, Diz, Obk, Sz, 
Wol), is bij de pinken, heeft veel verstand 
(Bu), d'r ccxi mouwe an passen, do haney 
uut do mouwen stikkon (Dhau, Nbk), ...uut 
do mouwo stikkcn (El), lone wat op 'a 
mouwo spa/Jon (Db, Dhau, Diz, El, Ma), 
wat uut do mouwo schuddon zomaar, erg 
gemakkelijk bedenken (Db, Dfo, El, Ld, 
Sz): Thy schudt a/fe gokhiod uut do mouwo 
(Ld), Hij scbudt zion wioshied zomar uut 
do mouwe (Die), Die kan do Jougons good 
uut do mouwo schuddon (Obk, Die koref 
hot eon gave, die scbudt Zion maci 
vorto/Jogies zo wit do mouwo (Sz), ook in 
het my. (Dhau): wat uut do mouwon 
schuddon, Daorkomt do aop uut domouwo 
(El, Nbk, Np) * Jokunnen boter domouwo 
vorspoufon as do aarni (Wol) 
mouwgat (Nbk, 01-NI) Ook mouwsgaz 
(01-NI, Wol) - mouwgat 
mouwjak (Bdie, El, Np, Nt, 01-Ni, 
Pe-Dbl) et; -ken; -kien [rn ... ] 1. jalc met 
mouwen Oonze boppo badde vroogor con 
mouwjak (Np) 
mouwlcngte - mouwlengte 
mouwophoolder - mouwophouder 
mouwplaanke (spot.) de; -n; ...plaankien 
['m ... ] 1. (vaak verki.) mouwplank 
mouwschölk (OS, Bu, Ste) Ook mouw-
schulk (ZW, WS noord. van de Londe, 
Dho, Nbk, Obk) de; -en; -ien ['mo&t..] 1. 
mouwschort 
mouwschulk z. mouwschofk 
mouwsgat Z. mouwgat 
mouwvest (Bu) et; -en; ...vessien ['m...] I. 
vest met mouwen 
mouwvocring (Nw) de; -s, -en ['m...] 1. 
voering in de mouw 

mozalek (spor.) [mo:sa'ik] - mozaiek: 
mozaiekwerk 
mozaIektegel (I) - mozaiektegel 
mozaickvcrsiering (I) - mozaiekversiering 
mozaIekvlocr (spor.) - mozaIekvloer 
Mozambjkaan(s) (I) [mo:osambikA:n; 
...kã:s] - Mozambikaans 
Mozes de ['mo:ozos] 1. Mozes (bekende 
bijbelse figuur) van Mozes en dcprofcton 
weten van geld weten (Op), As Mazes niot 
naor do barg too gaot, dan komt do barg 
we] bij Mozes als hij/de andere partij niet 
kornt, ga iklgaan wij wel naar hem/hen toe 
(Bu), ...komt, moot dc barge mar naor 
Mozos kotnmon id. (Ste), weten waor 
Mozes do mosterd baoft er alles van weten 
(Op), Mozes in eon biezon kission hop. 
kamerplant: Mozes in het biezen mandje 
(Sz), Mazes in Airon bep. plant: 
Aronskelk (Dfo) 
mr. - afkorting van moostor (met 
hoefdletter in geval men meester in do 
reehten is) 
mrt. - aficorting van moort, d.i. maart 
ms. - aficorting van man uskrijot en motor-
schijo 
Mt. - aficorting van Matthous (bijbelboek) 
mu (ZW, Dho, Diz, El, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Obk, 01-Ni, Op, vo, j, ba, p, b, b: Im, vo) 
Ook muui (OS, Bu, Nw, Ste, Wol, b: im), 
meu (WH, Mun), muj (Nt) In.; muuier 
[my:jj/my:or], muu(i)st [my:/my:j/nv,L:/  
nttj] 1. moe, vermoeid Muui da'k was! 
(Ste, Nbk), 1k daonko, as 't d'r op ankomt, 
dat do vrouwfudon do buud aovcns muuior 
ho/then as do manJudon (p), Naordat bij 
zoe'n aendo Jopon baddo, was bif 
heJomaofo niot mou (Sz), Dan was hi5 
aovons zo mu dat zicn f/oh ompion 'm 
ovorafzoor doo (i), 1k was vanmiddag good 
mu behoorlijk moe (Np), AJ' hi do wiond 
op fiotson mooton, kuj' slim mou woddon 
(Spa), ...die vent, die f/ever Jul as muui 
was die liever lui was dan moe (b), zo mu 
as con bond (verspr., Ste), zo muui as con 
poddo (Ma, Nbk, Wol), zo muui as bontios 
(vo), ...as con malts (Nt) 
mud z. mudde 
mudde Ook mud (spor.: bet. 2), nzurre (s: 
Db) de, in bet. 2 ook et; -n; -gien 
['rnAdo/m/tt/'mt.ro} I. bunzing (alg., spor. 
ZW) D'r zat bij pako eon thkkc mudde 
onder do taickobuito (Ld), (bij verge- 
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muddehond - muggeglas 

Iijking:) K/chic mitt/dc! rakker van een 
jongen (Dfo), zo bcnauwd [bang] as eon 
mitt/dc vow 'tcusgat[zinkput] (spot.), ff15 
gnlst as con mudde veut 't geutsgat (b, b: 
im), stthkcn as can mudde (Dhau, Ma, 
Nbk, Np, Nt, Nw, d, b), zo taoi as een 
muck/c (Db, Dfo): Dat vials moej'goed op 
kau won, want et is zo taoi as con mudde 
(Db) 2. bep. inhoudsmaat: mud, 1 hi; ook 
in gewiehtsmaten weergegeven, met varia-
tie naar soort, kwaliteit, omgeving, z. de 
verb. hierna Vroegcr wodde etzaod b15 tIc 
mudde metan (El), Doe me mar dna 
mud(de) cape/s (Nbk), We hoe yen met zo 
vu/a win terceipels, we bebbcn wel an ceo 
paer mudde genoeg (Op), D'r was con 
tonne [d.i. een speciale ton] waor as een 
halve mudde In gong (Nw), vandaar Do 
halve mudde badden ze bij de dösmesiene 
d.i. eon tonnetje waarmee men een halve 
mudde afmat (Nbk), Een kwat mudde was 
can kwatskorf came/s  ni. 35 pond (Ste), 
Hoevule mudde to/en n/len we beste/len 
veur wlnterbraand?(0i-Nl), Vroeger wod-
den do eeipcls, de rogge on de antra ciat 
bij etmudde verkocht(Obk), de cerappcls, 
good can scbe/ling do mudde (p), Hoe is '4 
kominen d'r hvie mudden uut? ievert het 
twee mudden op, is de totale hoeveeiheid 
(net) twee mudden? (Nbk), Misscbien dat 
de boor daor eon half mudde vow wegzette 
ni. van het gedorste boekweit t.b.v. voor 
het varken dat in november geslacht zou 
worden (k: Ste), Eon volre/ rogge is een 
kwat mudde (El), een mudde haevcrveelal 
50 kg (verspr. OS, flu, Np, Ste), ...rogge 
70 kg (verspr. OS, ZW, Bu, Np, Ow), 
...gast 50 (Dhau), 60 (Ste) of 70 kg (Dfo, 
El, Ow), can mudde ecrpels 70 kg 
(verspr.), ...tarwc 70 (Ste) of 75 kg (Bu), 
...mth 60 kg (Bu), eon mudde to/en 70 kg 
(Np, Nw) 
muddeliond (Dfo, Nbk, Np, 01-Ni) de; 
...honnen; ...hontien ['rn.&d ... J 1. hond die 
good op bunzings jaagt Kedoazen bin 
muddabonnan (Np) 
muddejacht (Db, Nbk) do; -en ['m...] 1. 
jacht op één of meer bunzings De 
buurjongcn gongen op de muddcjacht (Db) 
muddejaegen (Dhau, Diz, Mun, Nbk, Np) 
onbep. w. ['nt&dojs:g] 1. jagen op 
bunzingen 't Was lochtemaone, dat et was 
wear om to muddcjaegen (Diz, Mun), Ze 

gongen to muddcjacgen (Nbk) 
muddejaeger (Nbk, 01-Ni) de; -s [rn...] 
1. persoon die bunzings vangt 2. hond die 
goed is in het jagen op bunzings (Nbk) 
muddeklauwe (Spa) de; -n ['ntdkloma] 
1. kiem om bunzings mee to vangen Eon 
muddeklauwe tom 10 nooit wear uut (Spa) 
muddekiem z. muddek/amma 
muddekiemme (Bdie, Diz, El, Nbk, Np, 
01-NI, Pe-Dbi, WoI) Ook inuddekiem 
(Dfo, Ld, Ma) de; -n; -gien ['m.&da 
kiem(a)] 1. kiem om bunzings mee te 
vangen 
muddeknippe (Bdie, Dho, Pe-DbI) de; -n 
['m...] 1. hetz. ais muddek/emma, z. aldaar 
muddestap (El, Np) de; -pen ['mAdQstap] 
I. bunzingval 
muddetonne (Db) do; -n ['m...] 1. speciaie 
ton met behuip waarvan men de 
inhoudsmaat van een mudde (bet. 2, z. 
aldaar) kan afmeten Et zaod wodde in con 
muddctonne meten, on dan kwam or in do 
zak/can (Db) 
muddevalle ['m...] - bunzingval 
muddevanger (Nbk, 01-NI) de; -s ['m...} 
1. persoon die bunzings vangt 2. hond die 
good is in het vangen van bunzings (Nbk) 
muddevel et; -len; -legien ['m...] 1. huid 
van een bunzing 
muddezak ['rn.&dosak] - rnudzak, grote zak 
die een muddckan bevatten Muddezakkcn 
weren grote zaicken (Ld), Eon muddezaic 
moat /00 liter in kwinen (Bu), Aj' vroegcr 
mit con mat/zak rogge of tarwe op je 
donder ]open mossen, wodde ic et we] 
gauw zat (Sz), had/open in eon muddezak 
d.i. zakiopen in een mudzak (Edie), bi5 
muddezaldcen vol d.i. met grote hoeveei-
heden in mudzakken, ook fig.: met zeer 
grote hoeveelheden (Nbk) 
mudvat (Nt) et ['nt&tfat] I. vat ter 
afmeting van bijv. een mud haver 
muf Z. mof II 
mullen (spor.) [im&flp] - muffen: stinken 
door winden to laten Th3f  zat daor mar to 
mutton (Nbk) 
muffig Z. moffig 
mugge Z. moc I 
muggebeet z. moggebiet 
muggebulte z. moggebuite 
muggedeure z. moggedeure 
muggegaas z. moggegaas 
muggeglas z. moggag/as 
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muggehanger - mulder 

muggehanger z. moggehangcr 
muggehorre (Sz) de; -n; -gien ['m...] 1. 
hor voor raam of deur (tegen muggen en 
andere insekten) 
muggekiapper z. moggekiapper 
muggenet z. moggenet 
muggerig z. moggeri 
muggestik z. moggestik 
muggetied z. moggetied 
muggcvangcr z. moggevanger 
muggeziften z. moggeziften 
muggezwerm z. moggezwaann 
muggezifter z. moggezifter 
muhied (Bdie, Di; Nbk, Nt, 01-Ni, Op, 
Pe-DbI) Ook muuihied (Nbk, Obk, Ow), 
voor -heid z. -hied ['rn..] - moeheid: het 
gevoel van vermoeid zijn 
mule Z. miij 
muien Z. muuien 
muigien z. mujke 
muiighied z. muuiighied 
muike z. mujkc 
muilezel z. moefezel 
muilik z. muuiiik 
muilikhied z. muui!i!thied 
muilkorf z. moelkdrf 
muilpeer z. moelpere 
muilpere z. moelpere 
muite z. muuite mute 
muiten (Dfo) ['mjti] - muiten (op sche-
pen) (Dfo) 
muiteri'je (I) [mjtr'tja,  ook ...ejo; z. -i'je] 
- muiterij 
muizem Z. muuizem 
muizen (Nbk) onbep. w. ['mjzi] 1. 
tegenvalien, misgaan, in verb. Dan is ? 
vaeke muizer, dan deugt er niet veel van, 
gaat het mis (Nbk), It Is muizen mit cia 
kiep dicbthet gaat/ging mis, het looptlliep 
anders dan gehoopt, bijv. bij het kaarten 
(Nbk) 
muj (verspr.) Ook mu/fe (Bu, Db, El, Nw, 
Ow, Ste, Sz), muui (Bu, Dfo, Nbk), mui 
(Dho, El, Pe-Dbl, 01-Ni, Op, Spa, Sz, 
Wol), muie (Pe-Dbi), muigien (Ow), me 
(bij vooroppiaatsing: Spa, z. hierna) de; 
-jen; - gien ['ni&j(a)/my:j/'mxj(a)f'mjxia/ 
ma] 1. moei, tante: vormen die niet op -e 
eindigen worden vooral achter maar soms 
ook vóór eigennamen geplaatst (met ver-
bindingsstreep), ook wel en soms alleen 
maar: oudtante (Bdie), Janticn-muj tante 
Jantje (Dhau, Nbk, Nw, 01-NI, Op, 

Pe-DbI, Ow), zo ook AoJien-muj (Nbk), 
Lies-mui (01-NI), Froukien-muj (bo: Bu, 
Dho, Nw), Gcertien-mujUc) (Sz) enz.; met 
vooropplaatsing: Muj-Hiltien (Ste), Me-
Gnat (Spa), Me-Margie,, (Spa); vaak in 
verbindingen van het volgende soort: ? Is 
doe! dat wij morgan naor Jan-om en 
Antien-muf gaon naar oom Jan en tante 
Antje (Db), Jaantien-muui an Roeif-oin 
tante Jantj e en oom Roelof (Nbk, Dfo)., 
Femme-muj en Eghert- om (oud)tante 
Femme en (oud)oom Egbert (Bdie); verder 
in can dlldce mujje een nogal dikke vrouw 
(El, Obk), zo ook, van een vrouw die in 
verwachting is: Buurvrouw is a! can Male 
mujje, ze zai wel gauw uu4,aklcen (Db), 
ccii aorije muffe een aardige tante (ZW, 
El), ook: een nogal dikke vrouw (El) 2. z. 
mu 
mujje Z. muf 
mujjen z. muuien 
mujkc (verspr. OS, Bu, Dho, Mun, Np, 
Nw, Op, Ste, Sz, b: lm, In, bo: Bu, Dho, 
Nw; bet. 3: bs: Dfo) Ook muuike (Dfo, 
Nbk, Ld, Ow), muike (Db, Diz, Obk, 
01-Ni, Op, Wol, Spa, Sz, p,  b: Im) de; -s 
['nttjka/'rny:jko/'mejlca} 1. tame Dat is 
mien mujke Jantien (Obk), Mujkc Roe! Yen 
(Diz, Ma, Nw, Op, Ow, Wol, Dhau), ? 
Was can aorie mujke een aardige, leuke 
of juist een eigenaardige tante (Dfo, Nw), 
ook: een dikke vrouw (Bu, Obk), Bij' dFr  
in, mujkc? (Sz), Dat was cen oolde mujke 
van me (Np) 2. stiefmoeder (b: Im) 3. 
bijenkoningin (bs: Dfo) 
mujlik z. muui!ik 
mujlikhied z. muuilikhied 
mujte z. muuite 
mujzcm z. muuizem 
muks (Ow) [mAks], in de hick muks de 
santenkraam: Daor hef de hide muks! daar 
heb je de hele santenkraam (Ow) 
mul (verspr.) Im.; -ler, -st [m.1] 1. (van 
grond) zeer Los, pulverig (door de droogte) 
at mu/la zaan4 dour mul zaand lopen 
(Spa), Iclopenje doodun dat mulle zaand 
(Np), Ic kit,, d'r baost niet dew kommen, 
zo mu! is 't daor d.i. er is daar erg veel 
mul zand (Nbk), Ft  Fictspad is zo mul as 
watis één en al mul zand (Ow), zo ook Dc 
weg is mu! (Np) 
mulder de; -5; -tien ['mAldç] 1. mulder, 
molenaar Dc mulder moat wiend bebben, 
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inuldersknecht - munt 

want aanders drift de motile niot (Obk), Do 
mulder moot do motile naor do wiend 
drien (Pe-Dbl), EEls vandaege do muider 
Zion weer nioL want d'r is haost nils Zion 
wiond (Ld), Vroegor vunnon we in iodor 
doip wel con moulo, en do muldor macide 
vow- boor on vow-  burger, vow-  bier on vow 
brood (Op), do knocht van do mu/der de 
wind (Np, Nt), do muldor zion knot/it id. 
(Db, Dho, Ow), Hif kikt zo wit too, al bar 
bi5 M5 do muider aacbtor do macink 
scheton (Ow) * Do wiond, do wiond is 
muidors vriond (Obk) 
muldersknccht (verspr.) de; -en; 
...kneehien ['nttldçs ... } 1. molenaarsknecht 
Eon ooidoro bruur was mu/dorsknocht op 'o 
motile an do vaort naor Appe/scho (Ma, 
vo), Do muidorsknocht kwam vroegor to 
ophouron, dan vroug bi waj' hobbon 
mosson die woke (Dho), Domu/dorsknocbt 
brocht et maci mit poord on waogon naor 
do ba/icier (Db), -- .sjouwt mit do zak/con 
(Np) 2. de wind (die waait) (Dho, Nt, Nw) 
mulderskncupe (Db, Nw) de; -n; 
...kneupien [rn ... ] 1. speciale knoop van do 
molenaar Om do maoizakkon dicbto to 
bionon, gobourt dat mit eon touwgion, mit 
do muldorsknoupo (Db) 
muldervriend (Nt) ['m ... f'rint], in * Do 
wiond is muldorvriond vriend van de 
rnolenaar (Nt) 
mulik z. muuifik 
muliklieid z. muuiii/thiod 
mullig (Dfo, Dhau, Nbk, Nw) - mullig: 
nit Ins, mul zand bestaand muflig zaand 
(Nw), Die zaandwog is aorig mu//il,  dat 
trokt zo zwaor! bestaat nogal nit mu! zand 
(Dfo) 
mulo ['mylo:/ ... loM] - mu!o 
mulosehoele ['m ..j - muloschoo! ...on 
[dlo] vow or oorsto jaor naor do mulo-
schooio gong (ye) 
multifunktioneel (1) [m.%ltifAl)(k)sjô(: ) 
'ni:l] - multifijnktieneel 
multikultureel (I) [mAltikidty(:o)'rt:l} - 
mu!tikultureel 
multinasjonaol (1) [m.&ltinasjô(: )'no:al] - 
multinationaal 
multinational (1) - multinational 
multiple scicrose (verspr.) - multiple 
sclerose (bekende ziekte) 
multipleks (spot.) - multiplex 
mum [rm&m] - mum, in in oon mum in een 

ogenb!ik, in zeer korte tijd: Et was in eon 
mum kiaor (Np), ...in  eon mum van tied 
(Nbk, Obk) 
mummelbek (Db, Pe-Db!, Sz, We!) de; 
-ken; -kien ['nt&rnlbek]  1. ingevallen en/of 
kleine, niet zo mime mend, tandeleze 
mend, en daarmee voeral: mend waarmee 
men erg onduidelijk praat (Db, Sz) Dat 
vrouwgion hot ocbt eon muznmoibekkion 
n.a.v. iemand die onduidelijk praat (Sz, 
Db) 2- iemand die onduidelijk praat (Pe-
Dbl, We!) 
mummelen (Db, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, 
Obk, 01-N!, Op, Sz, We!) Ook ,nommelen 
(Ste) ['m&m112/'mom  ... ] - mummelen: 
mempelen, onduidelijk spreken Hi5 mum-
molt wat (Nbk), MY zit mar wat to 
mummo/on (Ma, Nbk, Np) 
mummelman (Bu) de; -nen; -negien 
[rn ... ] 1. wild konijn 
mummelmontien (Bu, Nbk) et; ...rnonties 
['nt&mjmentin] 1. mend waarin geen of zo 
goed als geen tanden meer zitten (ook: en 
waardoer men dus mummoh) 
mummelzak (Bdie) de; -ken; -kien fm...] 
1. iemand die onduidelijk praat 
mummie - murnmie: gebalsemd !iehaam 
munitie (sper.) [my'nitsi, . ..nisi] - munitie 
munitiefebrick (1) - munitiefabriek 
munnik z. munniko 
munnike (Dfe, Ma) Oek munnik (Ma) do 
['nttnok(a)] 1. op pudding gelijkende 
maaltijd, bereid deer biest sterk te 
verhitten zodat het stijf werdt; vervolgens 
kan het gerecht in p!akken werden 
gesneden (tot buustpankookon) 
Munnikeburen (Sz, b, ba) et ['mAnoko 
by:r] 1. naam van een bekende plaats in 
het westen van West-Stol/ingwarif Hi 
woont in Mimnikoburon (Sz) 
Munnikebuurster I (Obk) do; -s ['m  ... str} 
1. iemand uit Munnikoburon 
Munnjkebuurster II (Obk) bn.; attr. I'm ... ] 
1. van, met betrekking tot het derp 
Munnikoburon 
munt de; -en; -ien [m.&nt] I. muntstuk, 
ge!dstuk Gooi oven eon munt in do 
automaat (Wol), Eon munt kan ok we] van 
nikkoi wozon, on in do oor/og van zink 
(Op), Ooldo munten bin vorscboidon 
moons/con go/c op (01-N!), eon zulvoron 
munt (Ma), mit kiln/condo munt botae/on 
(Spa, Dhau), argons munt uut s/a on 
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muntautoznaat - murg 

voordeel uit jets trekkon (Bu, Nbk, Nt) 2. 
in kruus of must goolen z. onder !cruus 
(Dhau) 3. (met hoofdletter) plaats waar 
geld gemunt wordt (1) de Must in Utrecht 
(1) 4. bep. plant: watermunt (Ma) 
niuntaufomaat (spor.) ['m.knt3Mtô(:)ma:t] 
- muntautomaat 
muntdrop (Db, Dhau, Diz, Ld, Obk, Op, 
Ow, Pe- DbI Wol) Ook muntdrup (Bdie, 
Dho, Np, Spa) ['mAndrop/'mAndrApJ - 
muntdrop 1k bob een poedegien muntdrup 
kocbt (Dho) 
muntdrup z. muntdrop 
munten ['nt&ntii] - munten, in et op lane 
must he/then iemand tot mikpunt nemen 
ff17 hat et op ml)' must (aig., Nt) 
muntcverzacmeling (I) - muntenver-
zameling 
muntgeld (spor.) - muntgeld: geld 
bestaando uit munten, i.t.t. papiergold 
muntien et; ...tios ['mAntin] 1. kleino munt; 
z. aldaar 2. pepermuntjo (Bu, Db, Dho, 
Ma, Nbk, Np, Nt, Ow, Spa, Sz, Wol, b: 
lm) Af' can bossebop deden, beef' vroeger 
nog we! es een muntien (Dfo), Th7 dee can 
muntien in de mond (Ma), Ma'k een 
mwitlen hebben? (Spa), Wof' as een 
muntien he/then? Lekker fong, dan krlej' 
nooit glen pien in de buuk(Sz) 
muntienhied (I) - munteenheid 
muntkruud (Obk) et ['m...] 1. watermunt 
muntstok (Bdie, Diz, El, Nbk) ['mAntstok] 
1. muntstuk eon hiel ooldmantstok (Nbk) 
mare do; -n; muurtion ['my:oraj 1. muur 
(van motselwork) can mare matselen 
(Nbk), vochtige muren, De mare slat vat 
(Ow), een bliende inure (Nbk), mit de kop 
tegen de mare lopen op zeer direkte, harde 
wijze ervaron dat men z'n plan or niet door 
krijgt, dat men wordt tegengehouden in z'n 
plannen, tussen vier muren zitten in de 
gevangonis zitten (Nbk), mit de rogge 
tegen de mare staon ook fig. (spor.), zo 
ook my vaulde 'm mit de rogge tegen de 
mute on liekem allienig hij voeldo dat hij 
goon kant meer uit kon, dat hij niet meet 
aan de droiging van anderen, do droigende 
problomen kon ontsnappen (b), 1k wol d'r 
dood nog niet tegen de mare zitten d.i.: 
zon hekol heb ik aan die plaats, met 
zoveel togenzin ben 1k daar (Np), zo vaaste 
as eon mare muurvast (lett.) (Nbk) 2. 
binnenkant van eon kamermuur qo die 

kacic mare moet mar wat bangen (Obk), 
lane van et kassien naor de mare stiwen, 
Dc muren kwainmen op me of (Nbk), wat 
vat de mare trekken (spor.) 3. bep. 
opstelling waarbij voetballers als eon muur 
het doe afschermen Dc ba/fe kwarn niet 
dear de mare benne een maurtien macken 
eon muurtje vormen (spot.) 
murebailce (Ow) do; -n ['m...] 1. dra-
gonde balk die op eon muur rust 
murebossel (Dfo, El, Ld) Ook muurbossel 
(verspr. WS noord. van de Lende) de; -s; 
-tien [m ... ] 1. hotz. als murebuwider, z. 
aldaar 
murebuunder (Dhau, El, Ma, Obk, Ow, 
Pe-Dbl) Ook muurbuunder (Op, j) de; -s; 
-tien ['my:an.../...] 1. boender om muren 
moe to reinigon 
inuredeure (b) do; -n [rn ... ] 1. dour in eon 
muur, hier: in een stadsmuur Dc Joden die 
overbleven binnen bin d'rneer an toe en de 
mare om Jeruza/em henne Is olbreuken en 
de muredeuren bin in do braand steuicen 
(b) 
murekaaste z. muurkaaste 
niurering (Np) do; -on ['my:ororu]] 1. ring 
aan eon muur, waaraan men hot vee op do 
stal vastzot 
niurf bn.; -er; -st ['nMr(Q)fj 1. zodanig 
geworden dat men goon kracht tot 
weorstand, verzot moor heoft Th3 Is marl 
maekt dear zien tegenstaander, hi)' bet gien 
weerstaand meer (01-Ni), Hi)' gong eerst 
nogai tekeer, mar 1k bob m marl kregen 
(Bu) 2. (van hout) vermolmd (Obk, Sz) 
Dat ouwe kassien bet zien tied had bear, 
dat is be!emaol muuf(Sz) 
murg (Dfo, Dhau, Nbk, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl, Sz, Wol) Ook morg (Obk, Ste, 
Wol), marg (Bu, Bdie, Diz, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Obk, 01-NI, Ow, Spa), maarg (Nw), 
merg (WH, Ld) et [mAr(o)x/mor(o)x/ 
ma(:)..ime ... } 1. merg (in, uit boondoron) 
It marg vat do bonke (Dfo, Nbk), D'r zat 
mar weinli marg in do soepbonke (Diz), 
lene It murg vat de bonken bae!en iemand 
totaal uitzuigen, in financiëlo zin bedrie-
gon, iemand in zoor emstigo mate finan-
cieel benadelen (Nw, Obk, Sz), ook: 
iemand hot blood ondor do nagels vandaan 
halon (Obk, Sz), iene 't marg vat de botten 
zoegen iemand totaal uitzuigen (Ow), Et 
gaotfe dear marg en bien, zo badde speuft 
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de mezick (Obk, Spa, Nw), Hiy bet (we]) 
margin de batten is behoorlijk stork (Nw, 
Spa), Die vent het ok glen rnarg in de 
botten stelt niet veel voor, is eon 
slappeling (Nw, 01-NI, Ow), Hi5 bad glen 
marg mear In de bonken was z'n kracht(en) 
kwijt, was erg zwak (door lange inspan-
fling, ziekte, ouderdom) (0hz, Np) 
murgbonke(up) [p] -ergben 	- 
murgiiejie (Bu, Db, Diz, El, Ma, Np, 
Obk, Ow, Pe- Dbl, Spa, Wol) Ook morg-
piepe (Bu, Np, Nw, Op, Ste, Wol), murg-
pupe (Nt, Spa, Ste), ,norgpupe (Dho, Ste), 
mergpupe (Sz), mergpiepe (Ld, 01-Ni, 
Sz), margpupe (Dho), margpiepe (Bdie, 
Dhau, Dho, El, Nw, Op,  Ow, Wol), maarg-
piepien (Nw) de; -n; ...piepien ['m...] 1. 
(vaak verkl.) mergpijp, mergbeen (om in 
do seep to doen) eon rnw-gpuplen in de 
soep doen (Spa), Een morgpiepe moat 
lange koken en dan kzzj' et middeiste d'r 
wit ldoppen (Nw), Mag 1k die morgpupe 
mit die glidder d'r hi? (Dho), Aj' can 
maargpiepien in de snert hebben, dan kuj 
at rnaarg d'r wel uut zoegen, on ze 
schudden ze ok we! uut boven de seep 
(Nw) 
murgpupc z. rnw-gpiepe 
murmereren (Bdie, Dhau, Mun, Sz) 
[mArma'rrori] - murmureren, morren, 
tegensputteren d'r tegen mwmereren crop 
tegen zijn en dat laten blijken, zich 
verzetten tegen (Bdie, Mun), Iemoe'n niet 
zo gauw zitten gaon te mwinereren 
kniezen en morren (Sz), Et yolk began te 
murmereren morren, zachtjes in opstand 
komen (Bdie) 
murre z. mudde 
museum et; -s; -pien [my'st:j6m] 1. 
museum (lett.) Dc zeuventiende mdc gaot 
etpasseniel van de Schrieversronte naar or 
Qrwinlnger museum (Nbk) 
museumbehecrder (I) - museumbeheerder 
muscumbezuker (I) - museumbezoeker 
muscumbczuuk (1) - museumbezoek 
muscumstok (spor., vo) - museumstuk De 
ac/dc ceipeistok is can museumstok 
wooden (vo) 
musical (I) - musical 
musics z. macales 
muske do; -n; muskien ['mAska] 1. 
bekende vogel: mus Oonze katte zat vaeke 
op een muske te loeren (Wol), Dc musken 

/igen in It zaand to schodderen (Np), ge/c 
muskcgeelgors (n), grunemuskegroenling 
(n), D'r kan glen muske van It dat va/en of 
ze vane/len 't wel ze vertellen altijd alle 
nieuwtjes door (Ste), Et was zo waann, de 
musken vu/len dead van It dat (Ste) * 
(cerste regels uit eon overigens niet moor 
bekend liedje:) Dc muske klaegt bij bet et 
pLeaor 't ziniWant de peerdekeutels zit 
baost glen voermeerinhet is nu zover dat 
de haver op is (zodat ook do mussen die 
niet moor uit do uitwerpselen kunnen 
halen) (Obk) 
muskeëi - musseëi 
muskefluiten (Bu, Obk, bo: Nw, Np) 
onbep. w. ['mAskofljt;] 1. in H,j ]opt 
mar war to vinkevangen en zit op et dat te 
muskeflulten en te krlyeme/ken hij voert 
absoluut niets uit (Bu), Leap bernie te 
muskeflulten loop naar do pomp (Obk) zo 
ook Gao mar op et dak zitten to muske-
flulten loop naar de pomp (Bu, be: Nw, 
Np) 
muskenust - mussenest 
muskevere - musseveer 
muskict (Nbk, Np) [mo'skit] - muskiet 
muskus (Db, El, Ma, Nbk, Np, Obk, 
01-Ni, Op, Spa, Sz) do ['nL&skAs, ...kos] 1. 
muskus, vooral: parfum (nI. met muskus 
als bestanddeei), meestal: eau de cologne 
As vrouwluden vroeger war roeker,e an 
hew-  hadden, wodde d'r zegd: jim sunken 
naor muskus (Obk), War bej' toch een 
muskus a.njel (Ma), Moej' wat muskus op 
'a buusdoek bebben? (Np), Doe mij mar 
war muskus op 'a buusdoek (El) 
muskusdeusicn (El, Op,  Sz) et; ...deusies 
['m...] 1. bep. doosje met de reukstof 
parfum Vroeger weren d'r mooie mus-
kusdeusies (El) 
muskusfiessien (Bu) - parfiimflesje 
muskusgoed (Ste) et ['m&skosxut] 1. bep. 
soort parfüm (met muskus als bestanddeel) 
muskusloclit (Ld) do [rn ... ] 1. muskusgeur 
muskusplaante (Dfo) - muskusplant 
muskusrat z. muskusrotte 
muskusrotte (Nbk, Spa) Ook muskusrat 
(spor.) - muskusrat 
mush - mush 
musse Ook mitts (bet. 3: Ld, Op) do; -n; 
musshen [nL&s/rnAts] I. bep. hoofddeksel: 
muts, ook: bij hot oorhjzer gedragen routs 
(vaak klein, ni. ong. 2/3 van de grootte van 
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een normale muts (Bu)) Dc tied komt an 
dat men we] weer een masse op bebben 
kan dat we graag weer een muts op hebben 
(vanwege de kou) (Obk), 1k ston via/c yew-  
de waegen on dew- de vaosie gaipte de 
faire aat de bak d'r yew- overbenne, mi5 
krek in de ne/c/ce; geiokkig hat ik een 
musse op (b), 1k zal kieine A.H. even de 
masse opzetten, hi5 wii et zeis niet (Nbk), 
As 't kooid is, doen we de masse over de 
oren (Pe-Dbl), Hi5 had de masse over de 
oren (Spa, Ma), de masse over de oren 
trekken (verspr., Bdie), 1k zal nog een 
masse breien (El), een breiden masse 
(Nbk), can (ge)haokte masse (Nbk), Dc 
daegse masse had een kainme [plooirand] 
over et veurbeafd d.i. de door de week, 
tijdens het werk gedragen muts (Bu), Witte 
massies baokten ze, die hadden ze daegs 
op in 't wank (Nbk), woi]en massen ni. 
gedragen ten tijde van de winter (Ld, Nt, 
Nbk), de ketoenen masse (Nbk), een zwat 
satifnen masse (Nbk), de siichte masse 
eenvoudige, gewone, effen muts, zonder 
motief, randj e of versiering anderszins (Bu, 
Obk, 01-Ni), zwart (Bu, 01-NI), iii. als 
muts onder het oorijzer (Bu, Pe-DbI), 
gebruikt als rouwmuts (Bu, El, Np, Obk), 
met name: bij het verlies van de 
echtgenoot (Dho), oak fig., in een siichte 
masse een slecht humeur (met name: nadat 
men 5 margens uit bed komt) (Ow), de 
witte masse (Bu, Diz): De witte masse 
kwam eerst op (over de oren), dan de 
zwatte, dan et ooriezer, dan de 
floddermasse en af' de pee anhebben 
woflen, kwazn daor nog een ho etien op 
(Bu), Eerst de zwatte masse, dan een 
breiden masse mit een mooie stroke 
(]agetticn); dan et ooriezer, dan de kaanten 
masse, mit de raand, on dan de kiopc, et 
ooriezerhoetien, mit een vere en ban en 
onder de kin (Nbk, Ste), De kaanten masse 
mos an de aandere masse vaaste mit cen 
massesp c/dc nI. aan de zwatte masse 
(Bdie, Bu, El, Np, Nt, Wol, Nbk), vgl. ook 
Dc zwatte masse zit year een pat over or 
veurheafd on ie kim d'r krek een stokkien 
van zien dat niet onder et ooriezer zit (Spa, 
Bu), de Friese masse de Friese kap (Op), 
zo ook de Zeeuwse masse (Op), de 
Braobaanse masse (Op), Hi5 had d'r een 
zwaore masse in dacht eigenlijk alleen nog 

maar dat het slecht zou aflopen, met name 
in geval van ziekte (Nbk), Hi5 en hi 
hadden d'r wel een goeie masse over op 
zagen het wel zitten, hadden positieve 
verwachtingen (vo), Daor staot me de 
masse niet naor daar heb ik even geen zin 
in, daar heb ik flu geen belangsteliing voor 
(Bu, Diz, El, Nbk, Np, Ow, b, Pe-Dbi), 
Daor bangt miy de masse niet naor id. 
(Obk), De masse staot 'm verkeerd hij is in 
een slecht humeur (Bu, Dho, El, Ma, Nbk, 
Obk, Pe-Dbl, Sz, b: in), De masse stiet 
verkeerd id. (Dhau), ook Hi5 her een 
verkeerde masse op id. (Dhau, Diz, Np, 
Nt, Ow, Pe-Dbi), ...de verkeerde masse op 
id. (Dfo, Dho, Diz, Np, Ow, Wol, Ste, Sz), 
ook Zien masse staot verkeerd Id. (Spa, 
Wol, Op), Hiy her de masse dwas op 't 
heafd heeft een erg slecht humeur (Ste), 
Hi5 bet een siechte masse op heeft een 
slecht humeur (Ld), Die het ok een goeie 
masse op hij is in een goed humeur (Bu, 
Mun), Aitied baf' een goeie masse was je 
in een goed humeur (b), (gezegd als 
iemand een wel erg hoge prijs voor jets 
vraagt:) Bflksem, daor hef' nogai een bele 
masse mit op, dat wodden we zo niet lens 
(Sz, ff15 bet d'r een zwaore masse in ziet 
er tegenop, ziet het somber in (Bdie, Bu, 
Dhau, Dho, Diz, El, Ma, Nw, Pe-DbI), 
Daor be'k een zwaore musse van op ik ben 
somber gestemd over de afloop (Spa, Op), 
I/c he!, d'r een zwaore masse over op, of 
we 't aende van or woordeboek nog 
mitmaeken zaflen id. (Ow, 01-Ni), een 
zwaore masse op bebben somber gestemd 
zijn over de afloop, zorgeiijk zijn (Ow), zo 
oak HiY het overal een zwaore masse mit 
op id. (Sz), Thy had d'r een hoge masse 
van op verwachtte er veel van (Bdie, Np), 
... eenhoge musse mit id. (Np), Hi5 bet een 
hoge musse opverwacht veel (Dhau), Daor 
be'k gien hoge masse van op van die 
persoon of zaak verwaeht ik niet veel 
(Nbk), zo ook Daor he'k gien hoge masse 
mit op id. (Nw), ...over op (Ma), MY her 
de roege masse op is gauw kwaad, is kort 
aangebonden (Dfo), Et is 'm niet naor de 
masse hij is er ontevreden over, het is niet 
bep. zoals hij het graag zou willen (bi, p, 
b: Im), Hi5 gooide d'r mit de masse naor 
gooide er met de pet naar (Dhau, Dho, Np, 
vo, Op), D'r is gien smieten mit de masse 
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naor het houdt nooit op met het uitgeven 
van geld op die manier, gezegd bijv. wan-
neer men voortdurend dure dingen koopt 
(Nbk, Np), ook gezegd wanneer men zulke 
grote schulden heeft dat men daar nooit 
weer of zal raken (b), iene een vere op e 
musse stikken iemand een pluim geven, 
prijzen (Op), Om dat allemaol veurmekaer 
to kriegen het nogal heel wat in de musse 
is nog een hole opgave (Op), wel wat in de 
musse hebben een hoge prijs vragen (Op), 
echter vooral: veel kunnen, eon good 
verstand hebben, steeds goeie ideeen heb-
ben (Bu, Dho, Nw, Pe-Dbl, Dfo), zo ook 
heel wat... (Sz), Mar do hoer had nog wat 
aanders in do musse waor bij niks van 
zegd hadde had een plan, een idee (vo) 2. 
top die men aanbrengt op een hooibult, 
top(laag) van eon korenmijt Doe gongen de 
Boer, S. en de hujjer nog ef1"en bij de 
oppers langes, om de oppers mit at opper-
stattehuj de musse op to zetten (vo), 
Aovens kreeg de bult nog do musse op, 
eon peer krojen vol roegte op de kop tegen 
de regen (vo), De goeie bultzetters konnen 
d'r vroeger eon goeie musse op zetten 
(Db), de miete do musse opzetten (Nt, 
01-N1, Spa), Et leggen van eon musse op 
can roggemiete is eon sekuur warkien 
(Op), Ze bin zowat an de musse toe d.i. bij 
het opbouwen van de korenmijt: ze zijn 
zover gevorderd dat de musse erop kan 
(Dho), De roggebulte moot de musse nog 
op (El), ...zat eon mooie musse op (Ld), 
Die musse ston d'r mooi op (Pe- Dbl), De 
bulte had de musse op (Ma) 3. netmaag, 
muts (Bu, Ld, Op, Sz) 
mussebaand (Dfo, Op, Ste) de; ...banen 
['mesa...] 1. mutseband, band waarmee 
men de muts die men op het hoofd heeft, 
vastbindt 
mussebester z. mussenijster 
mussebol z. mussebolle 
mussebolle (Dfo, Dho, Diz, Obk, Pe-Dbl) 
Ook mussebol (Nt, Nw, 01-Nl, Sz, Wol) 
de; -n ['mnsabol(a)] 1. bol waarop eon 
gestreken routs werd gezet om die in de 
goede stand to bewaren tot het gebruik 
musseboolt z. musseboolte 
musseboolte ((Bdie, Bu, Dhau, Dho, Nt, 
01-NI, Ow, Pe-Dbl, Ste, Sz) Ook musse-
boolt (Op), musseboute (Spa) de; -n 
['mnsobo:lt(a)/...bamta] 1. strijkbout voor 

het plooien van mutsen 
musseboute z. musseboolte 
mussebreidster z. mussebreister 
mussebreister (Np) Ook mussebreidster 
(Obk) de; -s; -tien ['m...] 1. breister van 
mutsen 
mussedeuze (verspr.) de; -n ['m...] 1. 
opbergdoos voor mutsen 
mussehaakster z. mussehaokster 
mussehaokster (Obk) Ook mussehaakster 
(Sz) de; -s; -tien ['m...ho:kstr/...] 1. vrouw 
die een of meer mutsen haakt (evt. als 
betaald work) 
mussefezer (Sz) et; -s ['mnsai:zr] 1. hetz. 
als musseboolto z. aldaar (Sz) 
mussemaakster z. mussenijster 
mussemaekster z. mussenijster 
mussenekke (Ste) de; -n; ...nekkicn ['m...] 
1. nek van eon routs, het onderdeel van eon 
muts dat de nek bedekt (inzake ouderwetse 
klederdracht) 
musseni'jster (verspr.) Ook mussebester 
(Ld), mussemaakster (Spa), mussemaek-
ster (Obk) de; -s; -tien ['mnso.../...bestr 
/...ma:kstr/...me:kstr] 1. vrouw die mutsen 
vervaardigt (door to naaien) 
musseplooister (Spa) de; -s ['mesa...] 1. 
vrouw die voor anderen mussen plooit N. 
was bier vroeger do musseplooister (Spa) 
musseschoonmaekster (Bu) de; -s; -tien 
['m...] 1. vrouw die voor haar beroep 
mutsen schoonmaakte en plooide In 
Oosterwoolde haj' eon musseschoon-
maekster, daor koj' do mussen henna 
brengen to wassen on weer teplooien (Bu) 
mussespelde (Bu, Nbk, Op, Ste) de; -n; 
...speltien ['mnsa...] 1. bep. speld om eon 
muts op z'n plaats to houden: bij de dracht 
met het oorijzer, hetz. als ooriezerspelde, 
vgl. Do kaanten musse mos an de aandere 
musse vaaste mit eon mussespelde nl. aan 
de zwatte musse (Nbk) 
mussestiefster (verspr.) de; -s; -tien 
['mnsosti:fstr] 1. vrouw die als beroep het 
mussestieven beoefent 
mussestieven (Bu, Op) onbep. w. 
['mnsosti:btp] 1. stijven van mutsen Et 
mussestieven kwam nogal krek, want bij 
eon nepiesmusse mos ieder nepien percies 
geliek an de aanderen wezen (Op) 
mussestriekster (Nt) de; -s ['m...] 1. 
vrouw die mutsen streek die hoorden bij de 
ouderwetse klederdracht 
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mussewasker (Nt) Ook mussewasser (Nw) 
do; -s ['nt&sowaskr/  ... wasr] 1. degeno die 
de mutsen behorend bij de oudorwetse 
k!oderdracht waste (Nw) 
mussewasser z. mussewasker 
mussewaster (Sz) do; -s ['ni&sowastç] 1. 
vrouw die mussen waste (die behoorden bij 
de ouderwetse klederdracht) 
mussien et; mussjes [im&sin] 1. kleine 
musse z. a!daar 2. hetz. als de Heine 
baldc rond deel van eon sok of kous van 
do achterkant naar do zool gaand, z. onder 
bakko (Db, Dfo, Dhau, Dho, Diz, El, Ld, 
Nbk, Ow, Nw) Now zal ik d'r et mussien 
van de sokice nog even in broien (Dhau) 3. 
in ten mussien draankhetz. als eon dikkop 
&aank(Ow), verdor in dna mussios en eon 
vorroL gozegd van eon liter drank (Spa) 
must (spot.) - must Daor mooj' honne, at 
is ten must (Nbk) 
mutaosie (spor., !) [my'to:osi] - mutatie: in 
do boekhouding, ook: wijziging, vooral 
van porsoneel 
mute (Dhau, Diz, Dm1, Mun, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Ste, b: !m) Ook muss! (Ow), muite 
(Np, Sz), muuite (Obk), meute (Bdie, Dfo, 
Mun, ko), moete (Diz, b), mete (3) 
['my:to/my:t/mcejth/'my:jtaPmA:th/mu:to/ 
'mt:to] 1. tegomoot, in in do mute kommen 
togemoet komon, ook fig.: holpon, mee-
bota!on e.d. (Dhau, Diz, Dmi, Mun, Nbk, 
Np, Obk, Ste, j): Ze kwarnmon mekaander 
in do mute (Ste), As Mj Jo in do mute 
komt dan kuJ' d'r inderdaod an beginnen 
(Nbk), vorder ook: vastberaden tegon ie-
mand ingaan, stevig optroden tegon 
iomands plannen, bedoelingen (Nbk), As 
do kloino kionder van ? zwoznmon kom - 
men, gaon do mommen hour wol es in do 
muuito gaan ( ... ) togemoot (Obk), to mute 
tegomoot (b: Im), (fig.:) (..) en [ik] 'n mi 
totaal onbokende worold to mouto gong 
(ko), in do muut treden togemoet treden, 
bohande!en (Ow): lone die koold an dot lcuJ' 
ok zo in do muut treden net zo tegomoot 
treden (Ow), in do muite lopen lopond 
tegemoet gaan (Sz), We gaon zo even to 
mute Jopon Id. (Nt), zo ook Hiy sloepte de 
kostorie dour de butendeure out, do kooldo 
on do donkerto to moete (b) 2. z. muuite 
mutjc (Dfo) ['rm&tjo], in hutJo en mutJe de 
he!e boo!, het totaal aan spul!en: mit zion 
hiele hutJo en inutfe  votgaon (Dfo) 

muts Z. musso 
mutsboek (Ld) do; -en ['rn.&dzbukJ 1. 
muts: netmaag 
mutsmaege (Dfo) do; -n ['m ... J 1. muts: 
netmaag 
muttien ['nittin], in verb., z. onder buttien 
muui Z. mu, muj 
muuien (Db, Nbk, v) Ook mullen  (Bu, 
Obk, n), muien (Nbk, 01-N!) zw. ww.; 
onpors.; muuide, hot muuid ['my:j(d) 
'nt&j(d)i'mrj ... ] I. spijtig vinden, betreu-
ren, als erg spijtig ervaron Et muwdo bhn 
slim dat hi niot mit kon naor do brulloft 
(Nbk, Db), Et muuide me om C on et 
maegion, mar et kon niet sanders (v) 
muuibicd z. mcthiod 
muuiig (Nbk) bn. ['my:jox] 1. enigszins 
moo 1k was wat muuii (Nbk) 
muuiighied (OS, ZW, Bu, Dho, Nw, 
01-N!, Op, Wol) Ook mullgilled (Po-DbI, 
Mun), meulgileid (Nt, Wil), voor -heid z. 
-hied ['my:jax... (OS, Bu, Nw), 'niy:ax... 
(Bdie, Dho, Nbk, Nw, Obk, Op, Po-Db!, 
Wofl/'mejax... (Mun, Pe- DbO/'m&:ax ... ] 1. 
vormoeidheid, hot gevool van moe zijn Die 
man kon altiod warkon, die vuuldo nooit 
glen muuixihied(Op), van muuiigbiod van 
vormoeidheid (Dho, Nbk, Nt, Ste, Wol): 
Hij dondorde van muuiighoidhaost van do 
Bets (Wol), ziek van muuiigboid (Nt, Ste), 
De muuiighoid wol niot votgaon (Ste), Is? 
now luiigbiod of muuiijhied van 
(Obk), Do muuiigboid zit me toch zo in do 
bienon (El), Die verrekte meuigboid in 
mien bienen ok! (Spa) 
muuike z. muJko 
muuilik (Bu, Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Nw, 
Obk, Ow, vo, b, v) Ook mull/c (Bu, Db), 
mujli/c (Bu, Dho, Mun, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Op, Ste, Sz), moellik, muilik (Bdie, Np, 
Nt, 01-NI, Pe-Db!, Sz, Wol) bn., bw.; -or, 
-st ['my:jlokl'my:lok/'mtj ... ..muj ... ..mj ... ] 
1. niet gemakko!ijk, problematisch 'tls eon 
muuilik geval (Nbk), Die zit d'r muJlik 
veurheeft financiele problemen (Ste), Doe 
tocb niot zo moeilik, man (Nbk), Mack et 
him mar niot moeiJiicer, bi5 bet et a/ niot 
makkolik (Nbk), argons (niet) mooilik over 
doon (Nbk), muuilike sommon die n!. niet 
bep. gemakkolijk zijn om te maken (a!g., 
Nbk), Waorommo muuilik as et ok 
makkolik (can? (spot.) 2. a!leen met 
inspanning of zorg vo!bracht kunnonde 
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muuiikliied - muuite 

worden muuilik wark (Nbk), 't Is mocilik 
to vien on (Nbk), MY is muuilik te 
bogriepon di. door zn taalgebruik of door 
z'n verwarde betoog (Nbk), Et bolon van 
voc dat mit de stat in do boogte lopE 
(kiopen, knienen, geiten on zo) wil vaoke 
mar mujlik lonen (Op), Die is muilik to 
risson hij is zwaarmoedig, melancholiek 
(Np) 3. (van personen) lastig, onhandelbaar 
eon mujlike man (Nw) 4. met situaties, 
keuzes gekonfronteerd die nogai lastig zijn 
voor het gemoed of geweten Et is your 
patE/c bejaordon wol mujlik om ofstaand to 
doen van hour busion (Obk), Ze wil et me 
niot muuilik maeken (v), et d'r muwlik mit 
hebben, vgl. Ze hebben or d'r (mar) 
muuilik mit (Dho, Nbk, Np, Ow, Sz), Et 
grip bij hour zo diope in, zo had of d'r 
werkolik muilik mit (Sz), ook et muuilik 
hebben (mit)(verspr.): Die badden etaori 
mujlik mit dat ofscheid (Obk), Ze badden 
et nog wel oven muuilik (El), N bul hour 
funk bij do dood van hour man, mar bi ot 
graf/creog zo et nog wel even mujlik (Bu, 
Op) 5. (bn.) van emoties vervuld, diep 
ontroerd, erg verdrietig (Db, 01-Ni, Ste, b, 
b: im, vo) HJJ woddo muuilik ontroerd, 
diep geroerd, het gemoed schoot hemlhaar 
vol (Ste, b), ook: hij begon zacht to 
schreien (b: Im), 1k wodde d'r muuilik 
omme on 'k bogon to goolen as 'xi kiend 
(b), Mar Haarm, on doe wodde do boor wat 
muuilik, do vrouw on He bin nog niet 
vorgoton daj' jaoren loden oons maegion 
uut do gracbt baeld hobben (..) (vo), Die 
vrouw was muuilik verdrietig (01-NI, Db) 
6. (bn.) tot een treurend gemoed leidend, 
zeer bedroevend (Ste), in con mu)like dock 
iemand wiens dood als extra erg wordt 
ervaren, gezegd bijv. van eon jonge 
moeder die is komen to overIijden (Ste) 
muuilikliied (OS, Bu, Nw) Ook muliklieid 
(Bdie), mujlikhied (Edie, Obk, Op, Ste), 
moeilikhied (verspr.), muilikisied (Np, Nt, 
Pe-DbI, Wol, Sz), voor -held z. -hied de; 
...heden; 	...hietien 	[my:jiakhit/'my: ... f 
'ntiJ..J'muj..i'mj ... ] 	1. hinder, last, 
probleem Daor zit do mooilikheid now! 
daar zit nou het probleem (Oho), Dat is 
lack demuuilikhiod d'r van (Np, Nbk), We 
meugen wel es even biy oonze ooldo 
buurman kieken, want lie golovo dat bij 
mujlilthoden bet (Ste, Op), Die bet 

muuililthodon mit zion baos (Db), Die het 
eon hoop mujlikhedon (Nw), Ze badden 
daor ok aorigo muilikboden lastige 
problemen (Np), We willen et zo graeg 
hebben, mar now is do muilikhied: ot mag 
niet! (Nbk, Sz), Die man daor ku)' glen 
kaant mit uut, die ziet in elk veurstel wel 
eon mujlikhiod (Op), MY had muuilik-
beden genoeg (Ow), om muuililtheden 
vraogen zodanig handelen dat men er zeker 
problemen, moeiiijkheden door krijgt 
(Nbk, Ow): Th3 vragt om muuililtheden! 
(Ow), zo ook Die zuken do muuililchodon 
op die personen krijgen op die manier 
problemen, lokken de moeiiijkheden uit, 
zoeken kenneiijk om ruzie (Bu) * Moeiik-
hoden bin d'r om oplost to woddon (Db) 
muuite (Bu, Nbk, Nw on oost., b) Ook 
mute (Nw), inufte (ZW, Bu, Dho, Nw, 
Obk, Op.  Spa, j, ba, bo: Bu), muite (Diz, 
Mun, Np, Nt, 01-Ni, Op, Pe-Dbi, Spa, Sz, 
Wol, WH, p) de ['my:jta/'my:b/'m4to 
PmjtQ] 1. verdriet, (over)last Mit hour 
laeste kiend her zo h/el wat muuite had 
(Nbk), Daor zuj' nog we] muuite mit 
kriogen (Nbk) 2. flinke inspanning die men 
meet leveren Daor her hij biel wat muuite 
mit dat kost hem heel wat moeite (Nbk), 
...eon boel muuite mit had (Spa, Nbk), 1k 
hard'r ok muuite mit het kostte me moeite 
(Nbk, b), ook: ik vond het niet prettig 
(Nbk), 1k had muuite om or lachen in te 
bolen (Nbk), Et kostte mjy eon hoop 
muuite om die hekke dicbte to kriegon 
(Nbk), Mit muiteho'k otklaorkrogen (Np), 
Hij wol d'r niet wat mu)to your doen 
wilde zich er niet voor inspannen (Obk), 
Doe mar glen muuite, want we gaon drekt 
weer votmaak maar geen drukte, doe niets 
bijzonders, last maar zitten (Db, El, Spa, 
Ow), zo ook Mack mar gion muite, we 
gaonzo weer votid. (Pe-Dbl), Et bet eon 
bool muuite kost (Db, Nbk), ...eon protte 
muite... (Nbk, Np), 1k bobbo do kaste mit 
mu/to d'r weg kregen (Sz), zondor muuite, 
..4l te) vale muuite (Nbk), 'tls de muuite 
niot weerd het stelt niets voor, bet is 
nauwelijks aandacht waard (Nbk, Ow, b): 
Dan kwam d'r nih tot staand wat do 
muuite woerd is (b), Et was do mujte 
aandors web want do verkering bet nook 
weer uut west het was genoeg de moeite 
waard U). 't Was nog con good not on do 
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muuizem - muurvaaste 

muuitc van 't mitnemen we! weerd (b), H1J 
doe me can vcrhael da'k we! de muuitc 
weerd vwi am nog as over to vertellen dat 
interessant genoeg was, van genoeg belang 
was (b), (vaak gezegd wanneer men van de 
ander waardering ondervindt voor On in-
spanning:) 't Was ccii kfcunc muuitc het 
vroeg maar om een kleine inspanning 
(Nbk), Dat kuj' best even doen, 't is mar 
can Heine muuitc (Nbk), Mack d'r mar niet 
zovule muuitc van maak maar niet zoveel 
drukte, span je maar niet extra in (Nbk), 
Daor be'k (yoga!) mujtc vein- daon (Nbk, 
Np, Ste), Doe mar glen mufte meer, lick/ok 
we! argens aandcrs omme maak maar geen 
drukte, doe maar geen moeite, ik zoek er 
ergens anders wet naar (Nbk, Ste, Obk), Et 
is demuite met bet is heel weinig, het stelt 
niets voor (Dla, Np, WOO:  Hiy is van de 
draank of wat hi) flog kriegt is de mu/ta 
nicE (Dia), 't Was toch mar om booguut 
ccii ha!fjaor to doen, dat was do muuite 
nict (v), mit de minstc muuite vriy geneigd 
am zo weinig mogelijk to doen, am er zo 
gemakkelijk moge- lijk af to komen (Ow) 
muuizcm (Db, Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, 
Nw, Obk, Ow) Oak macem (Db), mujzem 
(Bdie, Dhau, Nbk, Nw, Obk, Op), muizem 
(Diz, Mun, Np, Nt, 01-NI, Pe-Dbl, Wol, 
WH) bn.; -er, -at ['my:jsqi, ...smI'my:... 
/'mAj ... ..mj ... J 1. moeizaam 't Gaot aorig 
muizem vanao vend (Np), Hi5 kan d'rmar 
mujzem an toe kommcn (Obk), mujzem 
wark (Nw) 
muulband z. moe!baand 
muulkorf z. moe!korf 
munitien (Sz) et; ...ties ['myltin] 1. 
muil(tje), slof (bep. schoeisel) Goof me de 
muu!tics even an, want 1k kriege do bencn 
koud(Sz) 
muuraanker z. muuranker 
muuranker Oak muuraanke, (Dho, Np) - 
muuranker Muurankers bin veur de 
stcvjgte, an dc arc kaante bcj' ba!kcn 
(Nbk), con muuranker, in tcgcnstc!iing tot 
con sicrankcr (Nw) 
muurbloeme (verspr., ) - muurbloem, 
oak: tegen een muur groeiende plant, vgl. 
D'r bin wel muw-b!ocmen, bi'jg!ieks 
stokrozen (Nbk) 
muurbloempien ['my:orblumpin] - muur-
bloempje 
muurbossel z. murebossel 

muurbuunder z. murebuundcr 
muurfondenicnten (Ld) my. ['m..] 1. 
flindamenten van een muur 
muurglas (Ma, Nt, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Sz, 
Wol) et; ... glaezen; -sien ['m ... ] 1. glas, 
wit zonder kozijnen in een muur geplaatst 
muurholte (Obk) de; -n ['m ... holta] I. 
holte, scheur, gat in, tussen of spouw 
tussen twee muren 
muurisolaosic (Ld) de ['m...} 1. isola-
tie(materiaal) tegen of in een (spouw)muur 
muurkaaste (verspr.) Oak murekaas:e 
(Nbk, Wol), muurkasse (Spa) - rnuurkast: 
kast in een (buiten)muur 
inuurkachel (Bu, Ld) de; -s; -tien [rn...] 
1. tegen een muur geplaatste kachel 
muurkaste z. muurkaaste 
muurklied (spar.) - muurkleed 
muurkraante (Op, 1) - muurkrant 
muurpeper (Ld) - muurpeper 
muurplaete (verspr.) Ook muurplate 
(WU) de; -n ['my:rplc:to/ ... pla:ta] 1. 
muurplaat: vooral: balk over de muur 
(waarop bijv. in een bep. type schuur de 
ondcrkappe, bet onderste stuk van het dak 
rustte (Nw)) As de murc op boogtc is, 
wodt d'r can baikc op !egd, can muwpiaete 
(Nbk) 
muurptate z. muurp!actc 
muurreunster z. muurreuster 
muurreuster (Nbk) Oak muurreunster 
(Ld, Ste), muurrooster (Ste) et; -5; -tien 
['m ... rA:str/  ... rX:stc/ ... ro:ostr] 1. elk der 
kleine luchtroosters laag in een buitenmuur 
aangebraeht ats onderdeel van het metsel-
werk 
muurrooster z. muurreuster 
muurroze (verspr.) de; -n ['m...J 1. 
klimroos tegen een muur 
muursalpeter (Op) - muursalpeter 
muursehildcring (Obk) - muurschildering 
muurstien (Bdie, Dfa, Ld) ['m...] 	- 
metselsteen Dc kupe [ni. onder in de put] 
wodde vcerdcr opzet mit turf of muur-
stienen (Dfo) 
muurtcgel (spar.) - muurtegel 
muurvaarve z. muun'arve 
muurvaaste bn. [myo:rfa:sta; aks. wisselt] 
1. muurvast Dc zendering past percies om 
de stoic, mar or tijopien van do zende kan 
d'r bi5 tussen, en mit dc kic!e d'r bly komt 
de zcndc muurvaaste (Ste), We konncn nicE 
moor veuruut on nict mcer aacbtcrzjut mit 
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tie trekker, bi5 zat muurvaaste in de 
madder (Nhk) 
muunarve (Db, El, Nbk) Ook mum- 
vaarve (Ld) - muurverf 
muun'Iakte (Op) - muurvlakte 
muus Z. moos 
muut Z. mute 
muzegezicht z. moezegezicbt 
muzekeutel z. moezekeutel 
muzekop z. moezekop 
muzcnest z. moezenust 
muzenust Z. moezenust 
muzevalic z. moezevalle 
muzevanger z. moezevanger 
muzevel Z. moeze vol 
muzikaal Ook muzikaci (Np, ha) [mysi 
'ka:l/...'ko:I] - muzikaal: begaafd in do 
muziek, ook: met gevoel en waardering 
voor muziek Die jonge van hew- is beslist 
muzikaal (Nhk), eon muzikaol dier (b a) 
muzikaant (Dfo, Dho, Diz, Np, Wa!) Oak 
muzikant [mysi'kà:ntl. ..'kant] 1. muzikant 
muzikant z. muzikaant 
muzikaol z. muzikaal 
my. - afkorting van meervoold 
mysterie (1) - mysterie: jets raadselachtigs 
mystiek (1) de [mt'stik] - mystiek 
mythe (1) do; -n, -s ['mito] - mythe 
(mythisehe overlevering) 
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n I de; -'s, n-en; n-egien - de letter en 
medeklinker n, aanduiding van woord- 
reeksen e.d. die met een n beginnen, ook: 
onbepaald getal, of, met hoofdletter: niet 
bij name te noemen persoon, persoon 
wiens naam er niet toe doet: N. komtnogaJ 
es in veutheeldzinnen van dit woordcboelc 
veur(1) 
N II - N: Romeins symbool voor 90 of 
900, of, met een streep boven de letter, 
voor 9000 of 900.000; oud autokenteken 
voor Noord-Braobaant, symbool voor stik- 
stoI, afkorting van Nwn cr1 
'n z. eon 
n'de - n'de,inbijv. tot den'demacht 
N-born - N-bom, neutronenbom 
N.-aktc - N.-akte 
N.A.P. - N.A.P. 
n.a.v. - afkorting van naor ainlciding van 
N.A.V.O. - afkorting van Noordatlantische 
Vcrdragsorgenisaosie 
N.E. - afkorting van nota bone, als in het 
Nederlands, ook van Noord-Braobaa.nt en 
van Noorderbrc/te 
N.Er. - afkorting van Noorderbrcttc en 
van Noord-Braobaant 
n.C. Ook n.Chr. - afkorting van nao 
Chris/us 
ii. Chr. z. n.C. 
N.CJLV. - N.C.R.V. 
N.H. - afkorting van Noord-Hollaand, 
Nederiaans Hervormd 
N.I.P.O. [nipo ....poM] - N.I.P.O 
N.L. - afkorting van Noorderlengte 
n.Lo. - afkorting van nJe Jerers opiciding 

n.m. I - afkorting van naomiddag 
N.M. II - afkorting van ni5e ma one 
n.rn.m. - afkorting van naor mien midning 
N.N. - N.N.: niet te noemen persoon, 
iemand van wie men de naam niet weet 
N.N. 0. - afkorting van noordnoord-
oost(en) 
N.N.W. - afkorting van noordnoord-
west(en) 
N.O. - afkorting van noordoost(en), 
nijvcrbiedsonderwies 
N.0.-akte - N.O.-akte 
N.O.P. - afkorting van Noordoosip older 
N.O.S. - afkorting van Ncderlaanse Om-
roepstichting 
n.r. - afkorting van ni5eregel, ni5e rake-
niiig 
N.R.S. - afkorting van Nedcrlaans Rand-
vee Stamboek 
N. S. - Nederlaansc Spoorwegen, niye s/if! 
N.S.B. - N.S.B. & onderbide mast ston 
do beufthnan van do NS.B. in disse s/reek, 
as eon so!daot in do holing (vo) 
N.S.B.-er de; -s [...'b:jç, ...'btjç] 1. lid, 
aanhanger van de N.S.B. En mitfow is d'r 
over tepraoten, vrij-uutn,it eenNS.B.-er 
niet(vo) 
N.S.D.A.P. - N.S.D.A.P. 
N.T. - afkorting van Niie 7'estement 
n.v.t. - afkorting van niet van toepassing 
N.V.V. - afkorting van Nederlaans 
verbond van Vakverienings 
N.W. - afkorting van Noordwest(en) 
N.W.O. - N.W.O. 
Na - scheikundig symbool: Natriwn 
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naacht- naachtboot 

naacht (OS, ZW, Bu, Dho, Np, Nw, Op, 
Sz, Wol) Ook nacht (Bdie, Diz, Mun, 
01-NI, Op, Pe-Dbl, Wol, WE); voor verb. 
vormen z. hierna de; -en; nachien ['na:xt/ 
naxt] 1. nacht (i.t.t. dag) Koinmende 
naacht moef' zzn n/ct thuus verwaachten 
(Nbk, Ste, Db), de oflopan naacht (Nbk, 
Ste), In de naacht van woensdag op 
don derdag, Et was flog naacht, In de 
naacht hour Ye n/ct yule auto's (Obk), It 
Was wear as op eon naacht (..) (j), hi] 
daege of bij naachte overdag of 's nachts 
a), bij dag en bij naacbte(b), Bi3inaacbtc 
was at him d'r om te doen 

(fl.) (
J) N is 

we] halve naachten an It bujmenncn tot 's 
avonds zeer laat ), d'r ten nachian over 
slaopan willan, Daor wY'k de naacht filet 
nut in dat probleem moet eerst aangepakt 
voor we gaan slapen; met name: er moet 
een dokter bij de zieke komen, een veearts 
bij het vee e.d. (Nbk, Ste), do naacht van 
(.) ni. een nacht die bekend blijft door 
een bijzondere gebeurtenis, als in de 
naacht van Schnuelzar, Et schilt dag en 
naacb4 dag en naacht doende wezan, zo 
oak Was hij niet de lever/ge wrotter die 
b/f dag en hi] naacbte klaorston veur zion 
halt en your zion bedrief(b), Hi] was .&- 
in de kost veur dag en naacht 69, Oons 
mom doe zion pottamanee an Jut/los 
aach tar slot in de Jcaaste, your do naacht 

), Aj'niat sla open kunnan, kan de naacht 
ja lange valen (Obk), Do naacht tan lange 
wazen, as do slaop niet kominen wIl kan 
lang lijken te duren (Db), eon minne 
naacht had habben niet (goed) hebben 
kunnen slapen (Nbk), 1k haL' can lange 
naacht maekt ik heb lang geslapen (Ma), 
een kotte naacht een nacht waarin het 
nauwelijks donker wordt (in de zomer) 
(Nbk), ook in de volgende toepassing: Et 
wodt een kotte naachtnl. doordat men laat 
naar bed gaat en vroeg op moet (Nbk, Np), 
oak wel gezegd van een nacht waarin het 
niet lang donker is (in de zomer) (Nbk), Et 
soest me dag  on naacht in 'tooraltijd, aan 
6ón stuk door (Np), (verb.) Hi] is altied 
biy naacht(e) onderwegens (Nbk, Obk), 
(verb.) bi] naacbta nog bij de wag wezan 
(Np), Die is bij de naacht altied onderwog 
s nachts (Dfo), B/f de naacht onder-
nammen za do tocbt naor de beide Dc 
bond hairdo onraod in de naacht ), 

Naacht! welterusten (Dfo, Nbk, Np): 
Naacbt Trien! (Np), Naacht, kiender(Np), 
oak Nacht! (Nbk), toakem naacht de nacht 
die bij morgen hoort (Bu), Hi] komp te 
naacht vannacht (Bu), naas 's nachts (Ma, 
Nbk), naachs id. (Bu, Db, Dhau, Dho, Ld, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbl, Wol), '5 

naas id. (Db, Dfo, El, Ld, Nbk, Nw, Obk, 
Ow), '5 naachs (Ma, Nw, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbl), 's nacbs (Bdie, Mon, 01-NI, Op, 
Spa, Sz), nacbs (Bdie, hi] naacht en 
ontiede (Nbk, Obk, Ow, Spa, Ste, Wol), 
n/ct over /en naacht leg gaon (Ow), argens 
can naacht over slaopan (Nbk, Np), Die is 
zo 1/11/k as de naacht (Nbk, Ow, Pe-Dbl, 
Ste), zo zwat as de naacht (Nbk), as can 
dief in do naacht (Bdie, Dho, Nbk, Np, 
Nt), Hiiszo slechtas de naacht (Nw), zo 
kwaod as do naacht gezegd van een brutaa! 
iemand (Dhau) * Dc nacht is veur It 
ongadierto gewone, nette mensen horen 's 
nachts niet bij pad en weg te zijn (Wol), 
Die naacbs out v/stan gaot, moet daegs 
nettedreugen wie 's nachts van alles maar 
doet, moet overdag wet aan het werk en 
kan dan niet de slaap inhalen (Db, Nbk, 
Op, Sz, b: Im), le moo'n van de naacht 
glen dag macken het is niet goed, laat naar 
bed te gaan (Obk) 
naachtbelle (I) - nachtbel 
naachtbidder (Pe-Dbl, b: Im) Oak 
nachthidder (Db, b: In) de; -s ['n ... J 1. 
nachtbidder (van vroeger is nag bekend 
dat ze langs de huizen trokken en aan het 
raam klopten am een aalmoes (Db, b: Im, 
In)) Dc nacbtbidders bin tcganwoorth 
weer drok in de wear (Db) 2. zwartgallige 
persoon (Pe-Db!) 
naachthiiend (Dfo) - nachtblind 
naachtbliendhied (I) - nachtblindheid 
naachtbluuier (Dfo) - nachtbloeier 
naachtboot Oak naclithoot (Nt, Pe-Db!, 
Spa)de; ...boten; ... botien['n ... ] 1. boot die 
's nachts vaart Nog nictzo lange loden koj' 
mit do naachtboot van Dc Lammer naor 
Amsterdam (Dfo, Np, Op, Spa, Db), Ia 
kommen altied mit de naachtboot aitijd te 
laat (El), gaepor op 'e naachtboot gezegd 
tegen of van iemand die niet veel te doen 
heeft, niet weet wat hij zal doen, niet al te 
snugger is (El, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Op, Ow, Pe-Dbl), oak gloopard op 'a.. 
(Obk), gloepor op 'a.. (Ow) 
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naachtbraekcn - naachtpitticn 

naacbtbraekcn (Bu) Ook naachthreken 
(Bu), naclrthraken (Nt, Sz), nachthraoken 
(Bdie) onbep. w. [na:ydbrc:kj]/...brt:kp/ 
'naydbra:kp/ ... bro:kjj] - nachtbraken 
naacbtbraeker (Dfo, El, Ste) Ook nuacist-
braoker (Np), nachtbraeke, (Nw), nacht-
broker (Dho), nac/,thraker (Db) ['na:yd 

- nachtbraker: femand die 's 
avonds uitgaat, hat nogal laat maakt, en 
vaak: die stevig drinkt 
naachtbraekeri'je (Nbk, j) de; -n 
[na:ydbre:kr'tj] 1. het 's nachts op moeten 
blijven (vooral: i.v.m. de noodzakelijke 
hulp die men op het boerenbedrijf meet 
bieden bij het kalven van eon koe) Dit 
wodt aen naachtbraekeri5e, want at zit 
nogal nauw wit dissepinke ) 
naachtbraoker z. naacbtbraeker 
naachtbrcken z. naachtbracken 
naachtdicnst (1) - nachtdienst 
naachtdicr (1) - nachtdier 
naachtdracven z. naachtraeven 
uaachtdraevcr z. naacbtraevor 
naachtegaal z. nacbtcgaal 
naachtelik (I, j) ['na:xtjakj - nachtelijk: in 
do nacht, tot do nacht to rekenen do 
naachtelike tocht (j),  et naacbte!ikc ui-c (1) 
naachtgeluud (Nbk) at; ...geluden; 
...gelutien ['n...} 1. (veelal my.) nachtgeluid 
naachthokke (Ow) at; -n; ...hokkien 
['na:xthako] 1. nachthok, met name van 
varkens Loop varkens leupen in eon 
kaarnpien, uut et naacbthokke (Ow) 
naachtjacger (v) - nachtjager Die naacbt 
ondersebeppen Duutse naachtjaegers de 
grote vlocbt Ingelse viicgtugen (v) 
naachtjak (Nbk, Np, n, b) Ook nachtjak 
(Diz, Mun, Nbk, Nt, Obk, 01-NI, Ste) at; 
-ken ['n...] 1. nachtjak, (korte) nachtjapon 
Ze zat in 't naachtjak M5 de taofel on doe 
ze mi5 zag, dee ze trek as zag ze eon geest 
(b) 
naachtjassc (spot.) - pyjamajasje 
naachtkassien (Nbk, I) - nachtkastje 
naachtkeerze (I) Ook nachtkeerze (Diz) - 
nachtkaars Dc nachtkeerze gaot uut (Diz) 
naachtkieker - naehtkijker 
naachtkledinkicn (Ste) at; ...kledinkics 
['n ... ] 1. kledingstuk voor de nacht (Ste) 
uaachtklcren (my.) - nachtkleren Geiske 
leup in hour naachtkleren naor de 
slaopkaemer van Halt en Mom (vo) 
naaehtklub - nachtclub 

naachtkluus (Nbk) Ook nachtkluus 
(01-NI) - nachtkluis 
naachtkoekocksbloeme (Ma) de; -n; 
...bloempien ['n O.] 1. nachtkoekoeksbloem 
naachtkroeg (I) - nachtkroeg 
naachtkuier (I) - nachtwandeling 
naachtiaampien (Bu, Nbk) - nacht-
lamp(je) 
naachtlegcr ) - nachtleger Eon hid 
inkelde boerinne die medolieden badde, 
verschafte him wel es een keer onderdak 
on eon naachtleger ) 
naachticven (I) - nachtleven 
naachtlocht (spot.) - nachtlicht, ook: de 
frisse, koele lucht buiten in de nacht 
naachtineenskc (Bu) - nachtmens 
naachtmerrie (Dhau, Ma, Nbk, Obk, Ow, 
p) Ook nac/tttnerrie (verspr.) - nacht-
metric Th5 was in een onrustige slaop en 
had ccii naachtmeirie to pakken (Obk), 
Wat ba'k eon tore naachtmerrie, 'k was 
bliede da'k wakker wodde (Dhau)), Af' 
aargens over inzitten, kuf' d'r wel eon 
nacbtmerrie van kricgen (Obk) 
naachtmcziek (I) - nachtmuziek 
naachtniis - nachtmis 
naachtmusse (s: cost.) - nachtmuts, slaap-
muts 
naachtoefening (I) - nachtoefening 
naachtoelc (ZW, Bu, Db, Dfo, El, Ld, Ma, 
Nw, Obk, Op) Ook nachtoele (Db, Dho, 
Ma, Nt, Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Wol, 
bet. 2: Ld, Wol), nachtule (bet. 1: Sz, bet. 
2: Spa) ['na:xtul/'naxtuIo/ ... ylo] 1. iemand 
die altijd 's nachts op pad is, in de wear is 
(verspr.) N. is eon nachtocie, die t,j' ieder 
ure van do nacht tegenkommen (Op), Dat 
is we! zoe'n nachivle, M5 is a/tied onder-
wegens (Sz) 2. motvlinder, in hat 
bijzonder: vlindor die hoort tot de uiltjes, 
can bekonde nachtvlinderfamilie (flu, El, 
Obk, Op)  D'r vhit eon naacbtoe]e dour 't 
buus (El), Eon nacbtule komt op 'e lampe 
of(Spa), As de ]aampe op komt dan moën 
de raemen dicbte, want aanders kommon 
d'r nachtoelen in hints (Op) 3. uil (vogel) 
die 's nachts in de wear is, die 's nachts 
vliegt (Ma, Nw, Ste) Do naacbtoelen 
viegen ok weer (Nw) 
naachtpakkien (Nbk, Np) at; ...pakkies 
['n .j 1. pyjama (van kinderen) Jo moe'n 
bhn or naacbtpakkien antrekken (Np) 
naacbtpitticn (Bu, Np, Ste) at; ...pitties 
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naachtplocg - naachtwaeker 

['n...] 1. nachtlamp in de vorm van een 
kleine petroleumlamp met een ballonnetje 
erop en petroleum er ondarin (met can plat 
voetstukje) Vroegor gotten go at naacbt-
pittien op 'a boddeplaanke (Np) 
naachtplocg (spot.) de; -en ['n...] 1. 
nachtploeg 
naachtpon (spor., I, j) Ook nachipon (Diz, 
Nbk, Ste), nachiponne (Diz) ['na:xtpon 
/'naxtpon(a)] - nachtpon Nacbtponnan kun 
ok we] van interlock wezen (Ste) 
naachtraeven (Np, Op)  Ook naacht-
draeven (Ma, Np), nachtraeven (01-Ni, 
Wol) onbep. w. ['na:xtrc:brp/na:ydre:brp/ 
'ntr] 1. 's avonds iaat nog bij pad en 
wag zijn Etzal welnaacbtraeven wodden, 
want d'r moot can koc kalvon (Np), Zo bin 
daor altiedan 'tnaachtd,-aevcn (Ma), Thjis 
aaltied bij naacbt an ontiode op 'a straote, 
hij is an 'tnacbtraeven (Wol) 2. z. naacbt-
dracver 
naachtraever (Nbk, Np) Ook noachi-
d,aever (El, Ma, Nbk), nachtdraever (Diz, 
Ow), naachtraeven (Obk), nachtraver 
(Spa) do; -5; -tien ['na:xtre:wç, 
...vç/'na:ydre:wç, ...vr/'naydrc:wr, ...vr/ 
'na:xtre:bml'naxtra: ... ] 1. iemand die 's 
avonds veel bij pad en wag is, nit is, 'S 
avonds pas iaat thuiskomt HIj is can goeie 
naacbtracvcr (Nbk), .. .een aor%e naacht-
draever (Ma), Naachtraavors bin zo slim 
nict as naathtbraokors, dat bin vaeke 
zoopers en zo (Np) 
naachtremoer (1) - naehtnimoer 
naachtrit (1) - nachtrit 
naachtrust - nachtrust Jo moo'n now ion 
keer wolfe naachtrust hebbon (Nbk) 
naachtschade z. nachtscbade 
naachtschaede z. nachtscbade 
naachtsiot - nachtslot 
naachtspoeker (Ste) ['na:xtspu:kç] - 
nachtspook: iemand die 's nachts aitijd in 
do wear is 
naachtstroom (spot., I) - nachtstroom 
naachttarief (1) - nachttarief 
naachttrein (spot.) - nachttrein 
naachtverbl!ef (Dhau, Obk) Ook nacht-
verblief (Spa) et; ...verbiievan ['n...] - 
nachtverblijf, logies 
naachtvcrlochting (1) - nachtveriichting 
naachtveursteiling - nachtvoorsteliing 
naachtvlinder Ook nachtvlinder (WH, 
Bdie, Db, Diz, El, Ma, 01-NI, Obk, Op, 

Pe-Dbi) de; -5; -tien [n ... ] 1. bep. vlinder: 
naehtviinder Do naacbtvlindcr is '5 aovens 
roer (Obk) 2. iemand die bet 's avonds 
nogal iaat maakt: thuis, door feesten te 
bezoeken, door bij pad en wag te zijn 
(verspr.), soms all, van vrouwen en meisjas 
gezegd (Db, Diz, El); ook wok meisje dat 
vaak lain thuis komt 's avonds (Dfo) 3. 
vrouw inbonte kieding (Dfo) 4. vrouw van 
lichte zeden (Diz, Obk) Hew buurmaegien 
is een ccbte nacbtvlindor (Diz) 
naacbtvlocht (1) - nachtvlucht 
naachtvoegel (Op, j) - nachtvogei (lett.) 
Do oak is eon naacbtvocgcl (j) 
naachtvolk (Db, Dhau, El, Obk, Ow) Ook 
nachtvolk (Db, Sz) ['na:xtf...] 1. zwervers, 
bedelaars in de nacht, mensen die's nachts 
op straat zijn en niet vertrouwd worden 
(Dhau, El, Ow) D'r kwam we] as ieno an 
do koct op 't Lochtenrikkc: dan was d'r 
naachtvolk om buus (Ow), D'r was 
vannaacht wel weer naachtvolk bij do weg 
(El), Naacbtvolk kim we missen as 
koezepiene, or bin struunders an Zion 
vcurnaem yolk (Ow, Dhau) 2. logés (Db, 
El, Obk) Vroegcr zeden ze wel: 'We 
hebben naachtvolk bad' (El), We bebbon 
zoem ors wel es naachtvolk over die bier 
sla open en die d'r ovordag op wit binnen in 
do omgeving (Obk), D'r moot bier op 'e 
Heron wal een Jogoment west bebben, waor 
et nacbtvolk onderdak kriegcn kon (Db) 
naachtvost (Bdie, Obk) do; -an; ...vossien 
['na:xtf3st, ...fofl] 1. nachtvorst In moic bin 
d'r nog al naacbtvosten (Bdie), As d'r eon 
naacbtvossicn over west is, dan kuf' 
boeremoes eten (Obk) 
naachtwaacht (Np, Obk) Ook 
naachtwacht (Dhau, Obk), nachtwacht 
(Db, Dho, Diz, El, Ld, Op,  Ste, Sz) 
nachtwacht: nachtwaker Doe d'r in do 
naacht nog wa.rkt woddo bij de bakkers, 
kwam de nachtwacht om twa elf tire mien 
beit wakker macken deur mit eon lange 
stok an 't slaopkaemcrraom to kloppen 
(Db), Do nachtwacht bul vroegor do bool 
in do gaton, daor mos io your betaelon, in 
'14- 78 (Ste), D.R. was honderdjaor leden 
de naebtwacht in Ossenziel (S z) 
naachtwacht z. naacbtwaacbt 
naachtwaeker (Obk) Ooknachtwaekerde; 
-s ['na;xtwe:kr/'naxt ... ] 	1. nachtwacht, 
nachtwaker Do nacbtwaoker leup vroeger 
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naachtwark - naaldlioolt 

mit de raetel (Obk) 
naachtwark (Nbk) - nachtwerk d'r 
naachtwark van macken (Nbk), Et wodde 
weer naachtwark (Nbk) 
naachtzuster (spor.) - nachtzuster 
naachtzwclvcr (Obk, Sun-0t) de; -s; 
-tien ['na:xtswelwç, ...vç] i. nachtzwaluw 
naaf z. nacve 
naaien Ook ni'jen (Ma, Np, WS zuid. van 
do Lende) zw. ww.; onovorg.; naaide, is 
naaid ['na:jnJnj1J 1. in d'r uut naaien er 
gauw, stiekem vandoor gaan, er tussenuit 
knijpen Dc kiender bin d'r out naaid (Diz, 
Nbk), Hiy nide mij d'r out (Ste), Do 
kniband kwam onder de lcnic vast on on 
do borens, kick zo lange dat th5 nog wel 
Jopen kon mar d2 nict out naaien (Sz), zo 
ook Die jonge is d'r tussenuut ni5d is er 
stiekem vandoor gegaan (Np, Bdie), 
Blinder nog es toe, dat naait d'r out mit die 
bromfietsen die ze opvoerd hebben dat 
gaat at snel vandoor (Obk) 2. (onpers.) in 
'tNaait d'r een gat out or gebeurt jets raars, 
her is eon heel spektakel, een wanordelijke 
huishouding (Bu, Dhau, Ma, Obk), ook in 
Dat naait d'r daor mal out id. (Np), Et nijt 
d'r eon koers out het is me daar een troep, 
her gaat er wanordelijk, met name inzake 
een huishouding (Ma) 
naaldbomchooit - naaldbomehout 
nasidhoom - naaldbooni 
naaldbos - naaldbos 
naalde de; -n; naaltien (vorspr.), naaide-
gien (Dhau, Nw, 01-NI, Ow) ['na:lcb] 1. 
naainaald, stopnaald e.d. Dat ding was zo 
bliksemse bandij mit de naalde, die kon 
nien al badde ze d'r veur leerd (Sz), 
OoJde meensken bebben d'r wel es wat last 
mit on nog een draod in de naalde te 
kriegen (El, Ma, Op), Een naalde mit een 
stompe pwite is niet mit te niyen (Obk), 
Dc punte van de naalde was atbreulcen 
(Pe- Dbl), S. kay good mit naalde en draod 
ommegaon (Db), We haelen de splinters d'r 
mit de naalde out d.i. uit iemands huid 
(Wol), deur 't oge van de naalde door hat 
cog van de naald (ook fig.) (Nbk, Spa), 't 
Is mar wat in nickeer fotseld, ? is mit 'n 
hiete naalde en 'n verbraande draod daon 
gezegd wanneer bep. kleding haastig en 
dus slecht is hersteld (Dho, Nbk), zo ook 
(.) mar gauw mit can glundige naalde, on 
klaor was 't (Dfo), en mit een glundige 

naalde on een verbraande draod (Dho, Ld, 
Ma, Mun, Nbk, Obk, Pe-Dbl): Hej'dat d'r 
an zet nit eon glundige naalde on een 
verbraande draod! (Nbk) 2. injoktionaald 
(Obk, j) can bolle naalde veur incntcn 
(Obk, j) 3 deknaald (van rietdekkers) Dc 
rietdekkers gebruken ccii rechte of ok wel 
ten kroeme naalde (Pe-Dbl), can kroeme 
naalde year de rietdekkers (Obk) 4. 
grammofoonnaald Ze her altied de naalde 
op 'a platte heeft altijd haar mond los, 
praat altijd (Np) 5. (bij het stropersen) 
ijzeron pen met behuip waarvan men her 
ijzerdraad om en door her stro steekt bij 
het maken van pakken stro Dc iene staot 
an de naalde en de are was de tegennijer 
(Bu), Bij depasse [d.i. de pets waarmee 
men stro perst] haj' twie man: de iene had 
de (recbte) naalde, de ere was de 
tegenni5er (Bu), echter: Bij een kroeme 
naalde koj' et allienig of (Bu), (als 
onderdeel van een machine waarmee stro 
wordt geporst:) de naalde van de stropasse 
(El, Nbk, Ld) 6. hetz. ais vlechtnaaldc(met 
name bij het strovlechten (bs:), vgl. Uut 
een scbaopebonkien out et onderbien van 
een schaop kuf' een naalde macken on do 
spleuten dew- de vourige ring stro to 
stikken (bs) 7. blad van een naaldboom 
Wathgen d'r con naalden onder die boom 

(Nbk) 8. nok van eon dak de naalde van do 
schure (b), Dc naalde van et dak van de 
klokkestoel Jigt in een gleuve in de 
makelaars (bs), over de naalde van et boos 
Jopen (Sz), Vroegerhadden ze grösplaggen 
op 'e naalde van can rieten dak, van dikke 
greidespitten (Nbk) 
naalde-oge (Op) - naaldoog 
naa!dcdeusien (Ld, Op, Sz) et; ...deusies 
['n...] 1. naaldendoosje) 
naaldekoker (verspr.) do; -s; -tien ['n...] 
i. naaldenkoker: langwerpigo kokor waarin 
men naalden (bet. 1) bewaart; ook wel 
inzako breinaalden (Ld, Sz) 
naaldckop (Nbk, Op) - naaldkop 
naaldekussen (Bdie, Ld, 01-Ni, Op) - 
naaldkussen 
naaldcpunte (Op) do; -n; ...puntien ['n..] 
1. punt van een naald 
naaldewark z. naaldwarJc 
naaldewerk z. naaldwark 
naaldhakke - naaldhak 
naaldhoolt (vorspr.) Ook naald/wut,(WH) 
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naaldhout - naegel 

- (weinig gebruikelijk) naaldhout 
naaldhout z. naafdhoolt 
naaidkcunst (Obk) - naaldkunst 
naaldvakkcn - naaldvakken 
naaldpannc (Db) ['n...} - vorstpan 
naaldwaark z. naaldwark 
naaidwark (verspr.) Ook naaldwaark 
(Pe-Dbl), naaldewark (Nt, Wol), naulde- 
work (Sz) - naaldwerk 
naalticn et; ...tios 1. kioine naaldo, z. 
aldaar 2. hotz. als knopersnaaldo, z. aldaar 
(ko: Nt) 
naam z. x,aemO 
naainbod z. naombod 
naanigenoot z. naemgenoot 
naamkaorticn z. naernkaortion 
naaniloos z. naemloos 
naamziek z. naemziek 
naar z. neer 
naargcns a nargens 
Naargensbuzcn z. Nargenshuzen 
naarling (Nbk) Ook naerling (01-NI) 
['na:or ... ..nc:or ... ] - naarling 
naarns a nairgens 
naarvc z. narvo 
naauw a nauw II 
nacht z. naacht 
nachtbidder z. naachtbiddor 
nachtboot z. naacbthoot 
nachtbraeker z. naachtbraelcer 
nachtbraken z. naachtbraeken 
nachtbraker a naachtbraeker 
nachthrauken z. naacbtbraeken 
naehtbreker a naachtbraeker 
nachtdraever z. naacbtdraever 
nachtegaal Ook naachtegaal (Dfo, Np) 
de; ...galon; -tien ['n...] 1. nachtegaal 
(bekonde zangvogei) Do nachtegaal brddt 
daor(Bu), Zozingtas eon nachtegaal (Ow) 
nachtgaastcn (Mun) onbep. w. ['n...] 1. 
log oren 
nachtgcwaad - nachtgewaad Hij loup flog 
in et nacbtgewaad (Dho), 1k bin in 
nacbtgowaad (Nw) 
naclitjak z. naachtfalc 
nachtkecrze z. naachtkeerze 
naclitkluus z. naachtJcluus 
Nachtniaol (Mun) - Nachtmaal, hot Hoilig 
Avondmaai 
nachtmerrie z. naacbtmorrlo 
nachtoele z. naachtoele 
nachtpon z. naacbtpon 
nachtponne z. naacbtpon 

nachtraeven z. naacbtraeven 
nachtravcr z. naacbtraever 
nachtschade (alg.) Ook nachtschaede 
(Bdie, Dfo, Obk, Wol, 4,), nachtcchae 
(Bdie), naachtschaede (Db, Obk, Ow), 
naachtschade (Nbk, Obk, Pe-DbI), 
nachtschaduw (Dho, 4,) do [naxtska:da/ 
... ske: (do)!...] - nachtschade: nachtschado-
achtigen, oak: vertogenwoordigor van doze 
fami!ie Nacbtschade is vorgiftig, die 
bessios woof' niot oten (Mun), de zwatte 
nachtschade zwarto nachtschade (Nbk, St, 
Sz) 
nachtschaduw z. nachtschade 
nachtschae(de) z. nachtschade 
nachtule z. naachtoele 
nachtverblief z. naacbtverblief 
nacht-vlinder z. naachtvhndor 
nachtvolk z. naachtvolk 
nachtwacht z. naachtwaacbt 
nachtwaeker z. naacbtwaoker 
naebc z. naevel 
naegel Ook nagel (WH) de; -s; -tion 
['ne:g/'na: ... ] 1. nagel (bij mensen, dieren) 
Do naegel is (me) insebourd (Dho, Nt, 
Pe-DbI), 1k hebbo do naegel inscheurd 
(Bdie), 1k bobbo eon blauwe naegel (Wol), 
Jo bebben do naegols song lang, die woof' 
mar es OVOfi oIknippen (Dhau), 1115 hot 
glen naogels ow do kont to klauwon hij is 
erg arm (Dho, El, Ld, Ma, Nt), ...to 
krabben id. (Bdie, Diz, Np, 01-Ni, Op, 
Ow, Sz, b), ...gion naegel.. (Np, Ste), 
...gien naegel ow do kont to klauwon 
(Wol), ...om an do kont.. (Np), My hot 
glen naegel am et gat to krabbon (Obk, 
Nw), Hi5 her glen naegel(s) Oin et gat to 
klauwen (Db, b), H.z7j bet glen naegel op 'e 
vingors hij is eon grootdoener, rnaar hij 
bozit werkolijk niots (Ma), lone et blood 
ondor do naegols wogbaelen iomand tot het 
uitersto tergen, Do katte schaipt zion 
naegels (Nbk), (fig.:) je naegols scharpon 
gaon zich toweer gaan stelien (Op), Et 
begint now op 'o naogel to branon hot is de 
hoogsto tijd om hot to gaan doen (01-NI), 
H15 hot naogols, et lieken we] schoffols 
(Nbk, Np), As do zonde good schaip is, 
moot dr can cent an hangen blie von on bi5 
moot your do naegel lopen willon di. ais 
men met de duimnagel onder hot scherpsto 
doel van de rand iangs strijkt, moot dat 
trillond bowegon (Dfo), zo ook Do zendo 
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nacgelbedde - nacgcltien 

moat op 'e nacgcl Jopcn as hi5 good bacrd 
is (Dfo, Np), As do zande scharpt is, moot 
hiy over de nacgef ]open (Bu) en Dc zendo 
is zo scbarp, hi lop vow- do nagol weg 
(Sz), Zc krogan flog niot zovaule van die 
giarige keral as op eon naegcl lijgen kon 
(Obk) 2. klinknagel, spijker en/of hoof-
nagel, houten of metalen pen e.d. (verspr.) 
SJao d'r nog mar cen nacgo/ in (El, Dho), 
Et sioip/aotien van at slot zit mit keuperen 
naogolties op do daure van do kaastc vaastc 
(Db), qo 'e karmis ku/jo krachton tonen 
dour can grote naoge/ in can b/ok /ioo/t ta 
gooien (Obk), Bi5 bet macken van 
scbiopon wo'n nacgels bruukt (Db), Et 
kozicn zat mit boo/ten naega/s an mekeer 
(Obk), Ean nacgal dew- do asso inos 
vew-kommen dat at vial d'r of /cup (Obk), 
MY is eon naogel an mien dood/ciste (Bdio, 
El, Op, Pe- Dbl, Spa, Wol, Obk), t Poard 
had can naago/ vet/ow-en eon hoefnagol 
(Ma), Aj' can peord 'vernaagc/cn' zit do 
nacge/ zowat in ct/oven, dan is do spiekar 
niet goad 'vaastctimmerd' (Bu), In do 
oor/og krcgon do peerden we] as can 
naegc/ in do hoeve, dan weren ze kroupel, 
en wodden niot vodderd dew- do Duutsers 
(Dfo), Et peord bet zeu von naego/s in et 
iezor (Wol), Et bin biy oons aJ/omao/e 
'spiekars bcbaiven 'naogc/s' bi5 peerde-
bes/ag (Bdie) 
naegclbedde (Pe-Dbl, Ste) - nagelbed 
naegelbicten (Dfo, Ld, Nbk, Np, Nw, Ow) 
- nagelbij ten Naegc/bieten is can gowoonta 
(Ld), Ic moo'n niet zo zittan to naogcl-
bioten (Nbk) 
naegelbietcr Ook naegeThieterd (Np, Obk, 
01-Ni, Wol), nagelbieter (Spa) ['n...} - 
nagelbijter 
naegclbicterd z. nacge/bicter 
naegelbossel (spor.) de; -s; -tien ['n...] 1. 
nagelborstel 
naegeldreugen (App, Nbk, b: Nw) onbep. 
w. ['n ... ] 1. in Hij zit mar wat to 
naegoldrougan te nikson (App, Nbk) 
naegeldreugcr (Np)  do; -s ['n ... J 1. 
iemand zonder bezighedon, iemand die niet 
aan hot work is (Np) 
naegelen (verspr.) Ook nagelen (Spa) 
['ns:gji/'na: ... ] - nagelen can zoo/dot 
naego/en vastspijkeren (Ow), fans wodda 
an at kruus naage/d (Wol), Eon kache/-
piapo k/ink i) con poerd naege/ i van 

hoefnagels voorzien (Ow), zo ook Do 
iezers wo'n onder do boevon van 't peord 
naoga/d (Np),  MY ston an do grond nagc/d 
(Spa), aorig in zion gat naoge/d wezon 
bang uitgevailen zijn (b), (bij verge-
Iij king:) Die k/oinejongo kan baddo Jopen, 
M5 naoge/t d'r over (01-Ni) 
naegclgarnituur (spor.) - nagelgarnituur 
naegelgnzus (Obk) Ook nageigruus (Sz) - 
nageigruis Na ego/gru us zit in soep en 
somm;jo /cozo, on wodt as krudcrijo 
bruulct in con boo/ oten (Obk) 
naegclkcze (Np, 01-NI, Ste) - nagelkaas 
1k /usse we] graog naegofkeze (Np) 
nacgelknippen (Nbk, Np, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; naegelknipte, hot naegolknipt 
[n ... ] 1. z'n nageis knippen Hij zat to 
naoge/Jw,opan (Nbk), 1k bob oven naoge/-
knipt (Nbk), Ic moe'n niet naego/k74apon 
OP zwidag., sanders moej' zo /aotar weer 
opzukcn (Np),  ..anp/akkcn  (Np) 
naegelknipper (spor.) - nagelknipper 
naegelkonte (Ste) do; -n; ...kontien 
['nc:gkontoJ 1. iemand die altijd klaagt 
naegclkruud (fp) - nagelkruid (Geum 
urbanum) (fp) 
naegcllak Ook nageliak (WH) - nagellak 
naegclloper (Db) ['n ... l - nageirun 
naegellos (Dfo, Dhau, El, Ma, Ow, b) bn. 
[ne:gjos; aks. wisselt] 1. niet vast-
gespijkerd, niet met naoga/s vast zittend 
(Iett.), vaak gezegd van hetgoen men zo 
moe kan nemen (bet tegengestelde van 
naogo/vaasto) Dat poord is naogo//os mit do 
boofiozors (Dfo), (bijv. bij do vorkoop van 
eon inboedel:) Wat naego//os is mag 
mitneumen woddon, wat naogo/vaasto is 
moot zitten bliovcn (El), a//es ste/on wat 
naogo//os is zich bij herhaling vergrijpon 
aan eigondommon van andoren (Ow, b), zo 
ook MY kon a//es brukon wat nacge//os 
was (Ma) 
nacgelni'j (b: In, Im) - nagolnieuw 
naegetpolle (fp) do; -n; -gien ['n...} 1. 
bop. struik: gewone sering 
naegelraand (spor.) - nagelrand 
nacgelricm (01-NI) - nagelriem 
naegelscharpen (Nbk) onbep. w. ['n .J 1. 
scherpen van nagels, in zinnon ais Dekatto 
is an at nacge/scbazpen (Nbk) 
naegelscherc - (vaak verkl.) nagolschaar 
nacgeltien (Ste) et; ...ties ['n ... ] 1. klein 
spijkertje met blauwachtige, hookigo kop 
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naegelvaaste - naeme 

naegelvaaste (El, Nbk, Obk, 01-NI, Op) 
Ook nagelvaste (WH) In., bw.; pred. 
[...'f...] 1. zeer vast door goed vast- 
gespijkerd te zijn, muurvast (El, Nbk, Obk, 
01-NI) Dat plaankien zit naegelvaaste (El, 
Obk, 01-NI), Do vloer is now 
naegelvaasto, now hi5 ofspiekerd is (Obk), 
Do zoolder wadt factor, as et buus dear 
stokon apdreugd is, naegelvaaste maekt 
(Obk) 2. spijkervast, nagelvast: met 
spijkers vastzittend en dus niet meege-
nomen kunnende worden (met name bij 
verhuizingen, verkoop van een huis) (El, 
Obk, Op, Spa) AlMs wat naegelvaaste an 
ccii buas verbunnen is, is van do huusbaos 
(Op), Wat naogellos is mag mitnewnen 
woddon, wat naegelvaaste is moot zitten 
blievon (El), A)' verb uzen gaon, moej'alles 
wat nagolvaste zit, acbtcrlaoten (Obk, Spa) 
naegelvieic ['n ... ] - nagelvijl 
naegelvrcten (Np) onbep. w. ['n...} 1. 
nagelbijten 
naegelvretcr (Np) - nagelbijter 
naegelwottel (Nbk, Ow, Ste) de; -s ['n...] 
1. nagelwortel 
nacken z. nackend 
naekend (bet. 1) Ook naeken (bet. 1: Nbk, 
Ow), naekt (Bdie, Bu, Dho, El, Ld, Obk, 
Ste, bs: Obk), nakend (bet. 1: WH) In.; 
-er, -at ['nc:kj](t)/nc:kt/'na:kpt] 1. naakt, 
zonder kleren aan ThY leup nackend NY de 
weg (Ma, Ste), Et naekend zwen,men komt 
d'r hoe langor hoe moor in (Op), spun-
terlilce naokendgeheel naakt (Nbk), spier- 
like naekend (Nbk, j), Jo moo 'n niot zomar 
nackend d'r wit lopen met te weinig kleren 
aan, het weer in aanmerking genomen 
(Nbk), naekcnd on bloat lett., vgl.: 
naekend en bloot your do dokter (01-NI), 
maar vooral fig.: doodarm, berooid, be- 
hoeftig (verspr.): naekend en bloat an do 
dick staon zonder geld of goed (Ow), met 
name gezegd na een allesverwoestende 
brand (Ma), zo ook Hij ston naekend en 
bloat an de straoto (Ma), .. . op 'e straote 
(Nbk, Dhau), Ze bin naekend en bloat wit 
do braand weg kommen zonder jets 
overgehouden te hebben (Ob, Obk), . .. d'r 
uutraoktid. (Dho), Hijisnalconden bloot 
op 'o wercldkommon hij bezit geheel niets 
(Sz), Ze bin naekend on bloat kommen to 
staon bijv. door faillissement (Dfo), Hi5 is 
naoktgcbaren id. (Dho), Daor zit nag we] 

wat geld, die is niot nackend! (Wol), Zone 
die nackend is, plok it niet voule van 
(Dfo), zo nackend en bloot as eon bus 
straatarm (Pe- Dbl), Hij is zo naekend as 
eon kikkor (Diz) 2. zonder veren of haar 
als bedekking van de huid (Dfo) eon naokt 
voogeltion (Dfo) 3. in eon naokt yolk 
bijenvolk dat door aftrommelen ujt een 
bijenkorf of -kast is gekomen (bs: Obk) * 
(schertsend gezegd om te prijzen:) A 'kjow 
niot had en mien kleren niet, dan stan 'k 
nackend on 'e dick (Nbk), (schertsend:) 't 
Is web con toer am con nackcndo moid in 
do buse to miogon (Sz), Liover naekt as 
naomaek men kan beter echte boter eten 
dan margarine (Obk) 
naekicn (Nbk) Ook nakien (Sz) 
['ne:kinf'na: ... ] - nakie Ku)' even N5 de 
tillefoon kommen? 1k stao in mien 
nackien! (Nbk), ook fig.: Ze bobbon die 
man dejasse al aorij uuttrokken [een poot 
uitgedraaid], straks staat hij in Zion nation 
heeft hij helemaal niets meet (Sz) 
naekt z. nackend 
naektfeguur (I) - naaktfiguur 
naektfoto - naaktfoto 
naektfotograaf (spor.) - naaktfotograaf 
naektlopen (Nbk) onbep. w. ['n...] 1. 
naaktlopen 
naektloper ['n...} - naaktloper: iemand die 
geheel naakt loopt D'r struunde daor eon 
naektlaper ammo! (Np) 
naektluperi'je de [...'r...; z. -i'je] 1. 
naaktloperij 
naektschilder (I) - naaktschilder 
nacktschilderi'j (1) et; -en ['n...] 1. 
naaktschilderij 
nacktslakkc (I) - naaktslak 
naektstraand (Ow, Pe-Dbl) - naaktstrand 
naektzwcmmcn (spor.) - naaktzwemmen 
naembod Ook naemehod (Dfo), naambod 
(Spa) ['n...] - naambord Mr zit nog gien 
naembottien op et huus (v) 
uaemc Ook naam (Spa), name (Sz) de; 
-n; naempien ['n:mo/'nâ:m()] 1. naam 
(waarmee iets of iemand wordt aangeduid; 
vooral: voornaam, familienaam) lederiene 
her con volbodije naemo; die bostaot wit 
ion ofmoor vownaemen on eon aachtor- of 
fomilionaeme (Op), Hoe isfow naemo ak 
al weer? (01-NI), Wat your naemo hot die 
plaa.nte ok al weer? (Nbk), Jow voile 
naome is Jan do Boor, hen? j  volledige 
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naemebod - nacnisveraandering 

naam (b), Een k/end krigt tegenworig 
zomar ccii naeme, de oolden wo'n haost 
nict meer vernuumd (Obk), 1k wil mien 
naam nog es veranderen eon andere naam 
aannemon (Spa), HJJ slaegt op 'e naeme 
liJkt op dogene naar wie hij is genoemd 
(Np), Et kiend meet ccii naam hebben 
(Spa), zo ook Et besien moct con naeme 
hebben (Nbk), wit naeme van: Th3 
baande!de wit naeme van icderienc (Ow), 
W1 numen hier alles bif de name zijn 
gewond ailos ronduit to zeggen, do dingen 
te noamen zoals ze zijn (Sz), alles mit 
naeme on toenaemc numen allos zeggen, 
zonder restrikties (Nbk), mit naeme, 
inkelde mit naeme nuumde dieren met 
naam en toenaam (b), 't Mag glen naeme 
hebben hot is niet noemenswaard (aig., 
Nbk), zo ook wark dat glen naeme het 
kleino klusjos, kieinighodon qua work 
(Ste), Zien naeme staot goed bekend hij 
staat good bokend (Bdio), Deur meenske-
praot kuf' lone we! op con minne naeme 
brengen (Obk), Aj' len keer ten naeme 
onder ccii kontrakt zet hebben, zit Ic d'r an 
vaaste handtekening (aig., Op), glen 
naemen numen (spor.), zo ook A)' et niet 
zeker weten moej' niet mit naemen gooien 
moot j e de naam van de dosbotroffende 
persoon niet zeggen (El), in naeme van do 
keununghnne (1), (meostal aaneen goschre-
von, z. godsnaeme-.) Hool d'r in Gods 
naeme over on (Nbk), op iene zien naeme 
kopen (spor.), con rekord op je naeme 
brengen, op naeme van, vandaar 1k wil dat 
op naeme hebben als bozittor ervan worden 
aangoduid (Nt), Ikpricsje naeme in stilte 
ben Jo dankbaar, heb bowondering voor Jo 
inzet (Nw), vrij op naeme als bozittor, 
koper zonder inporkingen (met name 
inzako eon huis of eon gobouw dat men 
koopt) 2. woord of uitdrukking waarmoo 
men bep. eigonschappen van iemand 
aanduidt Hl5 bet de naeme nogal gauw 
kwaod to wodden men zogt van hem 
(Nbk), Et is allienig in naeme zo, mar in It 
ecbt is et aandcrs (Nbk) 3. faam, room con 
man van naeme (Bdio, Pe-Dbi), Be 
veunfreger begint aong naeme te macken 
bokend, boroemd to wordon (Db), Hi7 bet 
ccii goeie naeme (Diz, Nbk), niet zoc'n 
bestc naeme hebben (Ow, Ste), MY bet d'r 
con verkeerde naemc dew kregen (Np), Zo 

koj' op ccii minne naeme (Nbk), ...kriej' 
ccii verkeerde naeme (Ma), N Iigt now ien 
keer op con minne naeme staat niet bep. 
geed bokond (Np, b), 1k heb Mien naeme 
vcrspeu!d 1k hob goon recht moor op oen 
goode naam, op het als good bokond staan 
(b), Hiy was naem'en Them bekendovoral 
zeor bokend (in positieve of nogatiove zin) 
(Po- Dbl) * Ecn goeic naeme is mit glen 
geld te betae!en (I), ...is aI!cs wecrd (b) 
naemebod z. naembod 
nacinegek z. nacmziek 
naemclieste (Nbk, Obk) - naamiijst 
naemelik (vorspr.) Ook nainelik (WH, 
elders spor.) voegw. bw. ['ntmJoklnã: ... ] 
1. (woinig gobruikoliJk) namoliJk, want Et 
zit nacmelik go, bi7  bet ccii mitvalertien 
had (Np) 
naemens (verspr.) Ook namens (spor.) 
['në:rn:s/'nã:xps] - namens Naem ens de fe-
mh!ie woj' bedaankt (Np) 
naemeziek z. naemziek 
naemgenoot Ook naamgenoo: (Sz) - 
naamgenoot 
naemgcving de [n:mxt:wu), ...v...J 1. 
naamgoving 
nacmkaortien(vorspr.) Ooknaaznkaorgien 
(WH) - naamkaartJ e con naemkaortien 
aachterlaotcn (Ow), Die dieven !aoten now 
len keer glen naemkaortien aacbter Nbk), 
Ic moc'n niet mit naemkaortles goolen 
geen personen noomen, vooral: en hen 
daardoor in verlegonhoid brengen, nun of 
moor verradon, belastoron, beschuidigen 
zonder dat men precies woet of dat toroeht 
is (Bdie, Dfo, Ld, Ma, Np, Nw, 01-Ni, 
Ow, Sz, Wol), vordor ook: Jo moot niet 
tevoel over Jozelf praton (Bdio) 
naemkunde (I) - naamkundo (onomastiok) 
naemkundig(c) - naamkundig(o) 
nacmloos (Db, El, Nt, Obk, 01-Ni) Ook 
naumloos (Sz) - naamioos: zonder naam, 
onbokend, ook wol: anoniem (zelfst.) Dc 
naemlozen doen vaeke or verve!ende wark, 
mar die wo 'ii niet bekend, die zetten ze 
nietun etzwinegien (Nt, Obk, Nbk); verder 
in naemloze vcnnootscbop (1) 
nacmplacte (Dfo, Dhau, El, Obk, Nw) - 
naamplaat 
nacmsbckendhjcd (1) Voor -hold z. -hied 
- naamsbekondheid 
naemsofleiding (1) - naamsafieiding 
naemsveraandering (spor.) - naamsveran- 
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nacmsvcrwissdllng - naicke 

doring 
naemsverwisseiing (spor.) - naamsverwis-
seling, naamsverwarring 
naemswieziging (spor) - naamswijziging 
naemval (1) [ntmfal] - naamval 
nacmvalsuutgaank (1) de; ...gangen 1. 
naamvalsuitgang 
naemvalsvorm (1) - naamvalsvorm 
naemwoord (Db, Obk) ['n...] - naamwoord 
naemwoordelik (1) [n:m'wo:ord1ok] - 
naamwoordelijk 
naemziek (aig.) Ook naemeziek (Bu, Ow, 
Pe-Dbl), naemegek (Bu), naamziek (Spa) 
bit ['n:m(a)sik/ ... gckJ ... ] 1. de neiging 
hebbende kieinkinderen die naar je 
genoemd zijn voor to trekken, erg op 
vernoeming gesteld Qoldo moensken bin 
soms zo naomziek, oat ze kwaod binnen as 
beurkloinkiendniot naor hew- noemd wodt 
(op) 
naer z. floor 
naerigheid z. nerighiod 
naerling z. naarling 
naeve (Nw, Np, Obk, 01-Ni) Ook naaf 
(Ma) de; -n ['nE:wa, ...vo/na:f] 1. naaf, 
vooral van hot wiel van eon boerenwagen 
(Ma, N*, 01-Ni), vandaar Hi5 ging d'r an 
de naeven toe dew-ni. do boerenwagen die 
door de modder reed (Obk, Np) 2. (mY.) 
piankjes waar eon ton van is gemaakt (Np) 
do naeven van do tonne (Np) 
naevel Ook naebe (Bu), naeven (Np), 
navel (WH), naffel (Nbk) do; -s; -tien 
['nE:wl, ...vj/'n€:ba/'ne:bIpJ'na:..i'nafl] 1. 
navel (in do buik) Bi5 eon klein kiend 
wodde d'r op 'o naevel we] es eon cent in 
eon gasien daon, as hi war opzet was 
(Obk), Hi5 hot pione onder do naevel (El), 
Mit do opperaosio bin zo me om do naeven 
toe gaon (Np), do naevel van eon 
pasgeboren tall ontsmotton (Ow), Hi 
schnkt as hiy do naevel nat krtgt hij is 
bang voor water (Dho), Dat kalt bet oen 
dikke navel ni. als gevoig van eon 
naveibreuk of door ontsteking (vaak bij 
eon pasgeboren kaif) (Spa), (schertsend, als 
antwoord op een vraag aan eon oudere man 
naar diens leeftijd:) Onderdo naevel bin 'k 
nog achttion in seksueei opzicht voel 1k me 
zeer jong (Bdie) 
naevelbaand Ook naveThand (WH) - 
(vaak york!.) navelband 
naevelbreuk z. naovolbreuko 

naevelbreuke (verspr.) Ook naeveThreuk 
(verspr.), naveThA-euk (WH) - naveibreuk 
naevclontsteking (spor.) - navelontsteking 
naevclpleister - navelpleister 
naevelsinesappel (Bu, Dhau) - navel-
sinaasappei 
naevclstreng(e) z. naevolstring 
naevelstrengel z. naevelstring 
naevelstring (Db, Dfo, Nbk, Np, Nt, Obk, 
01-Ni, Op, Ow, Wol) Ook naevelnreng 
(Bdie, Bu, Dhau, Diz, El, Ld, Ma, Obk, 
Op, Ste, Sz), naevelstrenge (Dho), naevel-
strengel (Nw), navelsiring (Spa), navel-
streng (Spa) [n ... ] - naveistreng, navel-
snoer Do naovelstring moot ofbunn en 
wooden bij eon moons, bij eon koe hoof' 
d'r niks an to doon (01-NI) 
naeven z. naevel 
naezig (Nbk, b: im) bn.; -or, -st ['nE:zox] 
1. nietig, klein en armetierig Een kaot en 
naozij koppien hot ze, as zo et baor d'r of 
hot (Nbk) 
nat (Ow) {nafl, in Et ging wat stat over 
nafte viug, hais over kop (Ow) 
naffel (Dhau, Ma) do; -s ['naffl 1. sufferd, 
domoor War is 't toch naffel (Ma), eon 
ditto naffel eon enorme sufferd (Dhau) 2. 
z. naevel 
naftaline (1) [nafta'l...] - naftaiine 
nagel z. naogel 
nagelbieter z. naogolbioter 
nagelen z. naogolon 
nagelgruus z. naogelgruus 
nagellak z. naogollak 
nagelvaste z. naogelvaasto 
nah (Nbk) tw. [na] 1. uitroep van 
verbazing Nab, war con vremde vent! 
(Nbk) * Nab, zoo do food, on doe schoot 
bij eon bijge (Nbk) 
Nah. - aficorting van Nahum, bijbelboek 
nakend z. nackend 
nakien z. nackien 
nakke (verspr.) de; -n; nakkien ['naka] 1. 
kort, soherp uitsteeksel, ook met do 
funktie van haakje ed. do nakken van do 
zaoge (Nbk), Et bangiozor is oon stange 
mit nalckies (01-Ni), eon na/Scion an eon 
spiokor, om war op to hangen (Ste), 
Klompekraznmen bin baanties mit van die 
nakkies d'r an (Ma, Nbk, Ow), Do nakkies 
van do klompokrammon slaon we in do 
klompo do haakjes (Db, Nt, Sz, Np), In eon 
k/otto zitten rattles mit naickios (tha.nties) 
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name - nao 

die in mekoer grio,00n (Obk), D'r zat can 
na/c/ce an do boom, en doe had dejongo 
wear wat scbrcp om d'r in to klimmen 
(Obk) 
name z. naomc 
namelik z. naomeli/c 
namens z. naomens 
nao I bn. [no:] 1. nauw verwant zijnd met 
Biy naoë femilic wodde do kaomerdockso 
musso (rouwmusse) twie Jaor drougon 
(Ste), Jow bin naoefomilic van mij (Diz) 
nao II bw.; naoder, naost [no:] L na: 
dichtbij, nabij Zo/cwa,nmenme/coornao an 
do brook mit badriedon zaten viak achter 
elkaar (Nbk, Ow), Hij kwam me mit do 
flats to nao, mar we hullon ot flog in do 
bienon kwam to dicht bij me (Db, Dho, 
Diz), 1k bebbe ok con briofien op dat huus 
daon, marl/c was do boogste niot, took was 
ik d'r nao an toch zat ik er vlakbij (Op), 

toch was 1k d'r et naosto biy (Dhau), Do 
donderslag was nao an was vlakbij (Db), 
Mit dat onweor s/aug et dichtbi5 in, dat 
kwam nao an (Sz), Dat vourval ging mi 
nao gonoog was wel erg dicht in de buurt, 
betrof naaste kennissen (Dfo), Et lilt  me 
nao an 't hatto (Nbk), Hool Jim oikon  taof 
in ore, die zo nao an Ft hatto lilt  (ba), op 
eon poor gulden nao (alg, Nbk), op ocri 
poor moons/con nao, do ion nao do laosto 
op ion nao do laoste (Nbk), Cv eon botion 
nao is M a/ zion gold /cwictrae/ct mit 
go/c/con (Obk), Et her him nao staon ofbi5 
zat ondor do auto (Nbk, Np), ..mar et is 
lao/c good /common (Nbk), Hi5 kon 'm op 
glen sto/ckon nao bijholon (Nbk, bij lango 
nao met, op ion porsoon nao afgezien van, 
opsto/cJcios on betios nao afgezien van een 
paar kleine dingen (gereed), zo good als 
(klaar) 	Hi/ is et naosto biy het dichtst 
bij (Ow), Dat komt 'm nao an do brook bij 
die vraag, opmerking moet hiJ zich haast 
teveel blootgeven (Wol), Et giot him niot 
zo nao het gaat hem niet zo slecht (Dhau), 
Hiy is me nao an do voddon /common zat 
me na en had me haast to pakken (Nbk), 
AJ' die bond to nao /commen, bit hij a's Jo 
to dicht bij die hond komt (01-NI, Np), 
lJ}J kwam mij to nao to dichtbij (Bu, Nw, 
Spa, Ste, Ma), Et buus ston to nao op 'c 
soboiding (Op), N hot vor/cering mit At, 
d'risni/csop togen mar ot zit nogal naoin 
do fomilio (Sz, Op), It Is nogal nao. (Np, 

Spa), Dat gaotJo nao an Ft batto zoiets trek 
je Jo aan, daar heb je medelijden mee 
(Nbk), Et/comtjo watnaodoran dobuud 
het raakt je meer, het heeft je meer te 
zeggen omdat het meer eigen, vertrouwder 
is (v), 't Is (nogal wat) nao an die persoon 
vait te rekenen tot de naaste familie (Ma, 
Nbk), zo ook Et komt wel nao an Id. 
(Dho), 't Zat nao in do fomilio (Ow) en Hi 
is nao femilic van mij (Nw, Db), Ziy gaon 
o/c naor die trouworie, want zo bin d'r nao 
fomilio van (Obk), my is mi5 nao hiJ is 
me dierbaar, oak: is naaste familie van me 
(Bu, Nw), zo oak Ze staon mo/coornao id. 
(Ow, Nbk), vgl. Allomaol die him nao 
stonnon, boopton dat biy eon vriy nommer 
tro/ckonzold.i. met het loten voor militaire 
dienst (vo), Lear oons vow- aandoron, in It 

biezondor vow- wit oons Ft naosto binnon 
(..) (b), Jo bin Jo zols ot naoste, mar eon 
room batto waor as o/c nog ruuznto is vein-  
can aandor, beurt d'r bi (Ow), Jo moo 'n 
him dat niot to nao nemen kwalijk nemen 
(El, Np), Dat do moons/can zo over oons 
/cletsen, dat noon i/czo to nao (01-NI), Dat 
moej'  niot zo nao nemen dat moot Jo niet 
zo nauw nemen, woes niet zo afgunstig 
(Np), Jo moo'n miY niot to nao /common j e 
moet me niet taken, kwetsen, beledigen 
(verspr, 01-Ni), zo oak As ot moot, zak 
zo o/c es to nao /comjnon! (01-NI), iono to 
nao /common een pak slaag geven (Spa), 
Dat komt mi5 aorig nao dat trek ik mij 
zeer aan (Nw), Et is him we] to nao gaon 
hij heeft het zich tezeer aangetrokken (Np), 
zo oak Et gong him to nao (El), AJ' 
slaanteron nit do bflj MoJ' die wat van do 
lope! valon, dan komt otJo nao (Nw), Dat 
kwam miy nao gonoog an, dat i/c bin mar 
an do /caanto gaon dat kwam mij te dichtbij 
(gezegd bijv. van eon naderende vracht-
auto) (L)fo), Jo moo'n niot zo nao an 
vraogon zo doorvragen, zo precies het 
naadje van de kous willen weten door te 
vragen (Nbk), Et gaot bout nao an ze trekt 
het zich ten zeerste aan (Dhau), I/c was zo 
nao an, ik /con do ba/c/ce,-  niot moor 
botaelen ik had nag maar zo weinig geld 
(Dfo, Ld, Obk, Op, Nbk), Et komt wol con 
betion nao an het geld is bijna op (Dho, 
Nbk, Nt, Obk, Pe-Dbi, Ste), ...to nao an 
(Sz), Et komt nao an om mit at 
huusbooldgold road to kommon (Db), zo 

-387- 



nao - naobauwer 

ook Et zit nao an (El), Ze zitten nao an 
hebben bijna geen geld meer (Wol), et 
naoste pad de kortste wag (Ow), bonne of 
le nao niet in geen geval, beslist met, op 
geen stukken na (Dfo, Dhau, Np, 01-NI, 
Ste, Sz, b: Im): Deruilverkavelingisbenne 
of to nao niet klaor (01-Ni), Hij has mar 
can Ideinpollegien en henna of to nao glen 
wark vein- eon peerd (b), hoe oftenao hoe 
dan ook, op welke wijze dan ook (Ow): 
Kiender mossen a'r hoe of to nao niet bi 
kommen kunnen (Ow), Dan bi' d'r 
allemao/e Bake nao an toe dan zit je in 
hetzelfde schuitje (Ow) 2. achterna Ze bin 
him nao west hebben nog achter hem aan 
gezeten, zijn hem nog achterna gegaan 
(Nbk), Eon fiespelkonte is lena die aaltied 
deuj-hemmelt, as ze al/es nao west hebben 
beginnen ze wear van veuren of an, al is et 
dezelde dag als ze alias hebben schoon 
gemaakt, gepoetst e.d. (Nw) 3. in d'r op 
nao ho/an als bezit hebben: Th)  was de 
ienige in de biele buurt die d'r con 
starnboom op nao hul (b) 4. z. naor I, II, 
naodat 
nao III vz. [no:) - na-: achter, later dan, 
over 1k kwarn nao him (Ma), Hiy was nao 
mij op et spreekure (Obk), De orgelman 
drijde zien deunties, de iene nao de 
aandere ), D'r zatten nogal wat meensken 
nao mi7 bij de dokter die na mij aan de 
beurt waren (Dhau), nao de tied aehteraf, 
later (Bu, Dho, Nbk): Nao de tied speet at 
miy (Dho), Nao dat geval bebben ze d'r 
nooit wear west (Dho), Nao wat praoten 
doe A. zien vraoge om centeraosie uut de 
docken 0), Wi/len Jim nog wat nao 
hebben? eon dessert (Oho), Wathcbben we 
vein- nao? als dessert (Nbk), In 't zaod 
komt de weller mit de we/ha oke nao de 
mi5er an (Db) 

- na: eerste lid in werkwoorden of 
zelfst. nw. van het type naodreugen, 
naovegen, naobestellen, naomelken, nao-
kaorten, naopraoten, naotrekken, naobef-
fing, naowoord ze zijn in dit woordenboek 
niet alle opgesomd 
nao-aepen ['no:e:pzp] - naäpen le moe'n 
mij niet a/tied zo nao- aepen (Nbk) 
nao-aeper (Bdie, El, Ma, Nbk, Np, Nt, 
01-Nl) Ook nao-aeperd (Np), nao-aper 
(WH) de; -5; -tien ['n ... ] 1. iemand die 
naäapt Wat bin dat toch nao-aepers (Ma), 

Dat is ok con vervelende nao-aeper(d,)! 
(Np) 
nao-aeperd z. nao-aeper 
nao-aeperi'je [...'r...; z. -ije} - naäperij 
nao-aper Z. nao-aeper 
nao-arvcn (Db) zw. ww; overg., onoverg.; 
arfde nao, het nao-arfd ['n..} 1. later nog 
door erfenis verkrijgen J. kon nog nao-
arven (Db) 
nao-eiden (Np) onbep. w. ['no:cjdçi] 1. nog 
eens eggen Nao-eiden hewwe op 'a 
roggestoppel daon, omdat d'r dan minder 
rogge tussen de knollen opkwam (Np) 
nao-eenkaander (p) bw. [no: ijkâ:ndrJ 1. 
na elkaar 
nao-eten - naëten Hi moot nog nao-eten 
(Nbk, Np); als dessert eten (Nbk): Wat 
eten we nao?(Nbk) 
nao-ogen (El, Ma, Nbk, Op) ['n...] - 
nakijken: kijken naar iemand die of iets dat 
weggaat We hebben ze even nao-oogd, 
mar niet wied (Nbk), 1k hob nog even 
nao-oogd (Ma), Die Jongen staon de 
maegies nao to ogen (El), Bi5 eon biele-
boel steelden3ie hebben de means/can et 
nao-ogen d'r van het nakijken (Nbk) 
nao-oorlogs [aks. wisselt] - naoorlogs In 
disse nao- oorlogse tied hadden de boeren 
et good (vo) 
nao-otten (Np) zw. ww; overg; otte nao, 
hat nao-ot ['no:olq] 1. resten, afval e.d. 
nazoeken om iets bruikbaars, eetbaars to 
vinden (door dieren) Depinken otten at or 
nao grazen nog daar waar eerder koeien 
het beste gras of ander voeder al hebben 
weggenomen (Np) 
naobakken (Np)  zw. ww.; bakte nao, het 
naobakt ['n..] 1. nog een beetje extra 
bakken le moe'n de petat even naobakken 
(Np) 
naobauwcn Ook nao,nauwen (Bdie, 
Pe-Dbi), naobrouwen (Ste) zw. ww.; 
overg., onoverg.; bauwde nao, het 
naobauwd ['no:boMzp, ...boAtJ]/ ... momip, 
..M1J/ ... broMrn, ..Mfl] i. op spottende, 
overdreven manier iemand nabootsen wat 
diens wijze van spreken, uitdrukken 
betreft, ook: op vervelende, pesterige wijze 
iemands woorden herhalen iene naobauwen 
(Nbk, Nw), le moe'n niet zo naobauwen! 
(Ste), Die kiender bauwen a//es nao (Np) 
naobauwer (Bu, Nbk, Nw, 01-NI, Spa, 
Wol) de; -s [no:boMr] 1. iemand die 
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naobegraffenis - naohlui 

spottend een ander nabootst, vooral inzake 
diens wijze van uitdrukken * (als reaktie 
op eon naobauwer) Naobauwer, bonne-
k/au wet, beddepisser (Bu), zo ook Nao-
bauwer/Katteklau wer/Honnebieter/Bedde-
schieter (01-NI), ook gevolgd door ...Dat 
bin ía! (Nw) 
naobegraffenis (Db) {'n...] - herbegrafenis 
Laeter was bier nog can naobegraffenis 
van die gesneuvelde so/daot (Db) 
naobehaandelcn - nabehandelen 
naobchaandeting - nabehandeling 
naobeis z. naober 
naober (Bu, Dfo, Dhau, Ow, Sz, p,  b: im, 
s: cost.), naobels (my.: k: Ste) do; -s 
[n3:br/nD:bjs] 1. buurman, elk der buren; 
eerder in het bijzonder: elk der buren die 
bij ziekte en dood burep/icbtmoesten doen 
(Ic: Ste): do naobers moesten cm beurten 
bij een zieke waken en in geval van dood 
de overledene wassen, verkleden en in de 
kist leggen, de kiok luiden, het lijk op een 
gewone boerenwagen naar hot kerhof 
mennen, op hot kerkhof het lijk dragon, 
grafdelven enz. (k: Ste) We hebben oons 
he/c ]even de naober west van N en 
zienen, mar we bin verbuusd en now zien 
we 'in nooit meet (Sz), Naobers weren de 
bin-en van weerskaan ten (Ow), Bi5 ziekte 
on dood kwamen de naobers d'r vaa/c an to 
passe (Sz) 
naoberen (Bu, Op) zw. ww.; onoverg.; 
naoberde, hot naoberd ['no:bru]  1. één of 
moor buren helpen 
naoberplicbt (Dfo, Dhau, Nbk, b) - 
burenplicht Vroeger weren d'r naober-
p/icbten, dan mos ie mekeer zoveu/ 
meugelik be/pen, vein-al  mit starfgevallen 
(Dfo), je naoberplicht vervu//en (b) 
naoberschop (Sz) Voor -schap z. -schop 
de ['n...] 1. nabuurschap: do betrekking 
tussen de buren, a.m. tot uitdrukking 
komend in de burenplicht 
naobeschouwing - nabesehouwing 
naobesprekcn - nabespreken 
naobespreking - nabespreking 
naobestaonde - nabestaande 
naobestellen - nabesteilen 
naobestelling - nabestelling 
naobestraolen - nabestralen 
naobestraoling - nabestraling 
naobetacicn - nabetalen 
naobetaeling (1) - nabetaling 

naobcwarking (1) - nabewerking 
naobezorgen - nabezorgen 
naobi'j I bn. [nx'b ... ] 1. niet ver verwij-
derd, in et Naobiye Oosten, in de naobije 
toekomst (spor.) 
naobi'j II (Dhau, El, Nt, Nw, Obk, 01-NI, 
Op, Pe-Dbi, Sz) bw. 1. dichtbij (in plaats, 
tijd) We zaggen dat onge/ok bee] naobi5 
gebeusen (Sz), Je kun et van naobij 
bekieken (01-Ni), Et aende van de were/d 
is naobi5 (Nt), Et nije jam- is a/ wear 
naobij (Pe- Dbl) 
naobi'j III (Bdie, 01-Ni) vz. 1. dicht bij 
Hiy woonde naobij de meu/e (Of-Ni), 
naobiy de waorheid dicht bij de waarheid, 
niet geheel waar Bdie) 
naobjenen ['no:bi:n:] - nabenen Ikzaf 'm 
even naobienen (Nt, Pe-DbI), Hi9 kwam 
mij a/ rede/ik gauw naobienen met grate 
passen lopen (El), 1k bebbe nag perbeerd 
burn nao to bienen, mar hiy hadde de 
passen to groat (Sz), 1k mos him aorig 
naobienen am 'in weer an te koinmen (Db) 
naoblaffen zw. ww.; onoverg.; blafte nao, 
het naoblaft ['n ... J I. blaffen naar iemand 
die zich verwijdert Oonze bond b/a/k de 
postbode vaeke even nao (Ld), Die bond 
doet ni/cs asnaob/affen (Dho), (zo ook, bij 
vergelijking, gezegd van iemand die staat 
te tieren en to schelden:) MY scbu/ mij de 
pochel vo/, en doe ik a/ we/bonderd meter 
van 'in of was, beurde i/c 'm nag naob/affen 
(Op) 2. nog een tijdje doorgaan met 
blaffen (Bu, Nbk) De bond b/a/k nag een 
betien nao (Bu) 
naoblieven ['n ... J - nablijven Hij moet 
vanmiddag naoblieven (Nbk, Ste) 
naoblicver ['no:bli:Mr, ...vi] - nabiijver 
naoblocden zw. ww. (onregelmatig); ono-
verg.; het naobioeded/naoblod ['n...] 1. 
nabloeden Die vinger bet nogal war 
naob/od (Np), (zelfst.) Mit koezetre/cken 
beb i/c a/tied last van naob/oeden (Diz), 
BiY ka/verije b/oedet et saws lange nao 
(Ste), Len koe kan soms nao een dekking 
naob/oeden blood uitscheiden na niet 
drachtig geworden te zijn (Obk) 2. een 
(vervelende) nasleep krijgen (Ow) Dat 
zaekien kan nag we/ es even naob/oeden 
(Ow) 
naobloeding - nabloeding 
naoblui (Np)  de ['no:blwj] 1. hot opnieuw 
bloeien De sepiepe badde een naob/ui (Np) 
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naobluien - naod 

naobluien z. naobiuuien 
naobiujjen z. naobiuuien 
naoblujjer z. naobfuuior 
naobluuien (Ma, Ld) Ook naoblujjen 
(ZW, Nt, Op), naobluien (Np, Spa, Sz, 
Wol) zw. ww.; onoverg.; bluuide nao, het 
naobluuid ['n ... ] 1. opnieuw gaan bloeien 
(ZW, Nt, Spa, Wol) Van 't zoom or bebben 
nogal wet bloemen naobiuuid (Spa), Do 
dottorbloomcn bogonnen weer nao to 
bluien (Wol), Dew- do mooic haast bluffen 
do rozon flog lange nao (Op) 2. (van 
varkens:) na gedokt to zijn nog tekenen 
van tochtigheid vertonen (ZW, Ld, Ma, 
Np, Sz) 't Varkon bluvido nog nao (Ma), 
vgl. Dat varken is an 't naoblujfen, 't zegol 
is rood (Bdie), As zojacbtig binnon bluien 
ze op, as ze naor do beer west binnon 
bluien zo nao (Np) 
naobluuicr (Nbk) Ook naoblujjer (Dho, 
Ste) do; -s; -tien ['no:b1y:j/ ... bL&jç] 1. bep. 
plant of bloem die langer bloeit dan andore 
D'r zatten nogal wat naoblujjors tussen do 
eorboion (Dho) 
naobootsen [n3:bo:0ts12] - nabootsen: 
namaken, nadoen 
naobootscr [n3:bo:atsç] - nabootsor 
naobootsing ['no:bo:atsujj - nabootsing: 
hot nabootson, hot nagebootste: do imitatie 
naoboren (verspr.) zw. ww.; overg.; 
boorde nao, het naoboord ['no:bo:ari] 1. 
nog eens boron waar al oerdor is geboord 
'k Was vroegor klompomaoker on Ik mos 
eon inkelde we! es naoboren (Dfo), flat gat 
zit niot good, dat moof' even naoboron 
(01-NI) 
naobosselen zw. ww.; overg.; bossolde 
nao, het naobossold ['n ..j 1. nabewerken 
met eon borstel Do korf wodt mit eon 
baddokoobosselnaobossoldnl. do van stro 
gevlochten bijenkorf (bs) 
naobouw (Bdie, Dfo, Obk, Ste) do 
['no:boM] I. laatste verbouw van een 
seizoon (in do akkerbouw) (Bdie, Obk, Ste) 
As do rogge van et void was kwarn do 
naobouw, zoos knollen (Obk), Wi5 bebben 
as naobouw knolJon zijd (Bdie) 2. laatste 
bouw op eon akker voor de feitelijke 
oplevering aan de koper (Dfo, Ste) It Was 
vroegor we! zo dat as d'r eon boordor;o 
verb uurd woddo, dan bar do vroogero 
buurdor do naobouw; moerst do roggo die 
NY do baast al ziyd was (Dfo), We bobben 

do naobouw nog, vourdawwe ot buus uut 
moeton (Ste) 
naohouwen - nabouwon 
naobraander (spor.) - nabrander: van een 
straalj ager 
naobranen - nabranden 
naobraodcn (spor.) - nabradon 
naohrelden (Dhau, Dho, Ma, Ld, Mun, 
Obk, Pe-Dbl, Ste, Sz, j) Ook naobreien 
(verspr.) ['n...} - nabrolen 
naobrcien z. naobroidon 
naobrengen - nabrengen, ook nabezorgen 
Do baLker zal me eon boilo naobrengon 
(Np), Do winkoiman moot flog bosschop-
pen naobrongen nabozorgen of n.a.v. do 
bestelling leveren (Ld) 
naohrommen (Db, Nw) - (van klokken) 
nagonzen Oonzo klok/co bromt zo mooi 
nao! (Nw), Nao ot Judo,, van do kioklco kan 
hiy nog naobron,men (Db) 
naobrouwcn z. naomauwon 
naobrulloft (El, Nbk, Ste) do; -on; 
...brulloffion ['n ... ] i. feest op do dag na do 
bruiloft of enkele dagen orna (Nbk, Ste) Zo 
bobben flog eon naobrulloft had (Ste) 2. 
gevoel, kater onz. als vervelend bijeffekt 
van eon feest op do dag orvoor (El) Hi5 
was dronkon thuuskommon, on aandor-
daogs had bi5 naobrulloft ziok as oon 
bond on ovorgeven! (El) 
naobrulloften (Dfo, Diz, Nbk, Po-Dbl) 
zw. ww.; onovorg.; brullofto nao, hot 
naobrulloft ['no:brAloftv] 1. nog oven 
doorgaan met do bruiloft terwijl do meoste 
bozoekors al weg zijn, ook: nog eons in 
kloine kring bruiloft houden (z. 
naobrullof4 bet. 1) Do naosto fomiie hot 
nog even naobruiloft omdat et zo gozoiig 
was (Pe-Dbl) 
naobuurten (Nw) onbep. w. 1. avondvisite 
afloggen op de buurt Zo bin to naobuurton 
(Nw), Wogaon... (Nw) 
naochccken (spor.) ['no:(t)sjckj]} - na-
checken 
naociefcren - nacijferen 
naod do; -en; naotien [nzxot] 1. naad 
tusson twee stukken stof Af' vow- It oorst 
niffles kregon, moj' as corsto werkstulc eon 
naodlappo ma/con; door kwarnon allomaoJo 
vorschiliendo naoden in, zoos: do platte 
naod, doEngoiso naod , doFraanse naod en 
do oupon naod; Jo mosson ok eon paar 
knoopsgaton d'rin ma/con, oonpaarknopon 
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anzetten, ok haken en ogen anzetton (Spa), 
Wat heb ie die naod in do hoze took brick 
zitten (Db), D'r zit wel es een buse in de 
naod van de rok (Dfo), Hij het de naod los 
(Ow), Do naod is losgaon (Nbk), Ur is eon 
motion an los een steekje aan los, gezegd 
bijv. van een meisje dat zich met alle 
jongens inlaat (Np), Hij het do naod uut 
do brook de naad van z'n broek is los 
(Wol), Et moot sekuur op a naod ofwarkt 
woddon, aanders komt et niet good (Obk), 
Hoe brei ie do bore? [met als antwoord:] 
Twie recht, twie naoties twee averechte 
steken (m.b.t. bep. breiwerk (Mun, Nbk)), 
As ie him op 'o naod bekieken, vaalt hij 
Loch wel mit goed, nader beschouwd (Op), 
Et was op 'e naod, sanders was hij valen 
(Dho), of notion van do kouse (graeg) 
weten willen (Nbk, 01-Nl, Wol), ...van do 
brook... id. (Nw), Hij schit him uut do 
naod hij heeft erg last van diarree (Db, 
Dfo, Nt, Wol, Diz), Ie kuu je wel uut do 
naod vrotten je kapot werken (alg., Diz), 
... warken (Op), Hij scheurt m uut do naod 
werkt vreselijk hard (Nbk, Nt), je uut de 
naod vliegen zeer hard lopen of druk 
werken (waarbij men loopt) (Diz, Nbk, 
Np), ..Jopen zeer hard (Nbk), Hij sjouwt 
'in do naod uut do kont loopt erg veel 
(Wol), je uut do naod schrikken geweldig 
schrikken (Ow), Jo zollen je uut do naod 
lop on, aj' zoen pinke vangen moeten 
(01-NI, Spa), Hij is niethielemaol schone 
op 'e naod heeft jets gedaan dat niet 
helemaal door de beugel kan, is niet 
helemaal eerlijk (Bdie, Bu, Db, Dfo, 01-
NI) 2. spleet, naad, reet, kier tussen twee 
planken Bij dreugte in do zommer dan 
kommon d'r vaeke naoden in do schutting 
(Dfo), Zoemors zit d'r we/ es eon naod in 
disse deure, mar die trekt in de winter dour 
regon on nattighied wel weer dichte (Op), 
We konnen ze krek dour do naod van de 
beddedoure bonne zien zitten (Ld), eon 
naod in et schut (Nbk), Ze keek dour do 
naod van de deure kier (Wol), Et tocht 
dour do naoden (Ste) 3. scheiding in het 
haar (Dfo) Aj' n naod in It haor hebben 
ho /I haor beide kaanten op kamd on dan 
wodt d'r ok wel zogd: die bet eon 
luzopattien in t haor (Dfo) 
naodaegen (Nbk, Ste) mv. 1. laatste deel 
van iemands leven (Nbk) Hij is in zien 

naodaegen (Nbk) 2. in (Ste) in do nao-
daegen van Paosen het oktaaf van Pasen 
(Ste) 
naodaenken Ook naodenken (WH) 
zwionregelm. ww.; het naodocht ['n...] 1. 
denken Die woorden moot ik wel good bi j 
naodenken nl. om ze te kunnen schrijven, 
de betekenis ervan te formuleren enz. (Sz), 
Ak d'r bij naodaenk hek wel eon betien 
mit hour to doen (v), Hej' d'r nog es good 
over naodocht? (Nbk), diepe naodaenken 
2. overwegen, afwegen inzake wat men 
gaat doen Daor hot hij hielemaol niet U)' 
naodocht(Nbk) * Eerstnaodaenken on dan 
does (Nbk) 
naodag - nadag Op a naodag kuj' d'r nog 
wel even bonne gaon (Ste, Nbk), Op e 
naodag kwam do zunno nog (Dhau, Nt), 
...zotte et weer wat op (Ld), De naodag 
kuj' a/tled moor doen as do veurmiddag 
(Sz), Ze hebben do hole dag feestvierd, 
mar in do naodag wodde et do oolde 
meensken to drok (Op) 
naodat (Bu, Dfo, El, Ma, Nbk, Nw, Op, 
Ow) Ook nao (Nbk) ondersch. voegw. 
['no:dat1...] 1. nadat Naodat do bujje over 
was, klaorde et weer op (Ow), Naodat zien 
vrouw wog was, was hij rap weer trouwd 
(Ma), Naodat hij d'r west het, wollen ze et 
wel annemen (Nbk), Laeter, nao or eon 
peer keer ofvreten is, is of naoweide; dan 
kuj't nog even naoweiden (Nbk) 
naodbuse (Db) de; -n; ...busien 
['no:odbysa] 1. zak als onderdeel van een 
kledingstuk, nl. aangebracht in een naad In 
disse brook zitten gien stikbusen mar 
naodbusen (Db), Rokken zitten tegen-
woordig ok naodbusen in (Db) 
naodeel z. naodiel 
naodelappe (Ow) Ook naodlappe (El, Spa) 
de; -n; ...lappien ['n...1 1. werklap waar-
mee men naden leert maken, vgl. Aj' vour 
't eerst nijles kregen, moj' as oorste 
werkstuk eon naodlappe maken; daor 
kwamen allemaole verschillende naoden in, 
zoas. do platte naod, do Engelse naod, do 
Fraanse naod, do eupen naod, eon paar 
knoopsgaten; ie mossen ok eon paar 
knoopsgaten d'r in maken, eon paar knopen 
anzetten on ok baken on ogen anzetten 
(Spa), Eon naodelappe was eon lappe mit 
verschillonde naoden, die wodde op 
schoele maekt (Ow) 
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naodelig - naudregen 

naodelig z. naodiolig 
naodelint (Dhau, El, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ste) Ook naodlint (verspr.) et ['no:d(o) ... ] 
1. lint gebruikt voor de afwerking van 
naden in kiedingstukken, ook wei ter vet-
fraaiing aangebracht Eon naodelint zetten 
ze wel togen de zoum van ten broek, rok 
of jurk an (Sz, Obk), eon naod netties 
ofwerkon mitnaodlint(Spa), Mien rokhe'k 
ommelegd mit naodelint (Np), Do naod 
hebben wij mit naodelint mooi ofzet 
(Dhau) 
naodcnken z. naodaenken 
naoder bw. ['no:odç] 1. juister, (meet) 
nauwkeurig Kuj' ft naoder vorklaoron? 
(Spa), van naoder bekekon nauwkeuriger 
beschouwd, bij nader inzien (Dfo), bi5 
naoder inzien, bij naodere besebouwing 
(b) 2. dichterbij Hij kwani al wat naoder 
(Ma), W komt naoder biy R. (p), 't Goolen 
stan n naoder as 't lachen (Nbk, Ow, Ld), 
? Homd is (him) naoder as de rok, (fig.) 
Eerst konnen ze niot mit znekere 
opscbieten, mar now bin ze mekaer aorig 
naoder kommon denken ze er bijna gelijk 
over (Nw) 3. korter (in afstand) (Ow) Mit 
a] die kronkelpattios was at we] wat eon 
am wag; dat bindorpattien was naoder! 
(Ow) 
naoderbi'j (Dhau, Diz, El, Ma, Np, Nt, 
Obk, 01-Ni, Op) bw. [...tb ... ] 1. naderbij, 
dichterbij Th3 twain a! wat naodorbi 
(Ma), Do zoemor komt wear naoderbi 
nadert (01-Ni), Naoderbibekeken viii at 
huus nogal mit naderbij besehouwd (Obk) 
naodcren zw. ww.; overg., onoverg.; 
naoderde, hat naoderd ['na:dp] 1. 
naderen: dichterbij komen (in piaats, tijd) 
We naodoren hour a! mooi (01-Ni), We 
naoderon al mooi naor do kastdaegen 
(Diz), We naoderen et einde (Spa) 2. 
vorderen, zich toeëigenen, beslag leggen 
op (Bu, Obk, 01-Ni) Ze hebben die boom 
naodord (Obk), Do verhuurdor van Ft  laand 
kan de hue naoderen (Obk), Et varkon dat 
we stiokem slacbt haddon, is dour do 
pelisie naodord (01-NI) 
naoderhaand Ook naoderhand (WH) 
[...'h...] - naderhand Ft  Kan naoderbaand 
nag we! (Spa, Nbk), Et bleak naoderbaand 
sanders as dat ze oons verteld hadden 
(Pe-Dbl), 't Is naoderbaand toch nag wear 
good kommen (Nbk), Naodothaand was do 

jongo yule botor to broken (Obk) 
nauderhand z. naodorbaand 
naodertied z. naotiod II 
naodgaoren (Ow) at ['n..] 1. naadgaren, in 
ieno in at naodgaoren zitten iemand 
dwarszitten (Ow) 
naodiel (El, Nbk en oost.) Ook nuodeel 
(Bu, Nbk en west.) et; -en 1. nadeel to 
bin slim in at naodoel (Woi), Dat is in Zion 
naodoel (Nbk, 01-Ni), d'r naodeel van 
kriegen (Sz) 
naodielig (Dfo, El, Nbk, Nt, Op, Ste) Ook 
naodelig (El, Ld, Ow, Nbk, en west.) 
[..'d...] - nadehg Dat natto wear is 
naodielig overal your (Dfo), Dat is naode-
Hg veurje gozondheid (01-Ni), naodieligo 
govolgen (Sz, Nbk), Ft  Was con naodelig 
iappien goad, d'r ton trek gien lange 
broek uut (Ld) 
naodien (Bdie, Dhau, Nt, Obk, Ow, Spa) 
bw. [no:'din] 1. (weinig gebruikeiijk) 
nadien, achteraf, naderhand 1k heb naodien 
we! as docbt, dat badde sanders moeten 
(Nt), It moot vanmiddag naor Wa! vogao 
on dan gao k naodien naor Blesdieke 
(Bdie), We bin &r naodien we] es wear 
west (Spa), Et speot oons naodien slim 
(Obk), Et was, naodien ze do medosionon 
had baddon, we] betor (Obk) 
naodienen (spot.) zw. ww.; onoverg.; 
diende nao, hat naodiend ['no:di:xi:] 1. 
nadienen 2. narijzen (van beslag) (Ow) Et 
diont wat nao (Ow) 
naodlappe z. naodelappe 
naodlint z. naodelint 
naodloos - naadloos 
naodoen ['n...] - nadoen Eon aep kan soms 
cc/it naodoen wat een meenske dot (Obk), 
Dat doejF  mi5 niet nao! je bent niet in staat 
me dat na te doen! (Nbk), 1k tan him dat 
op gien stokken naodoen (b); opnieuw 
doen, met name opruimen, nl. omdat de 
ander het niet goed heaft gedaan (Nbk) Die 
dot at nog eon tear nao! (Nbk) 
naodraeven - nadraven: dravend achterna 
gaan 
naodregen st. ww.; overg.; dreug nao, het 
naodreugen ['n...] 1. dragend nabrengen 2. 
kieren van een ouder kind uit het gezin 
dragen (Dfo, Ld, Nw, 01-Ni, Ste, Wol) It 
moot do kloron van mien zuster naodrogon 
ais voigende dragen (Np), 1k drege him 
wat nao (Ste, Nw), Ia moe/n die kleren mar 



naodreger - naogaon 

naodregen (Ld, Nw) 
naodrcger do; -s; -tien ['n ... ] 1. iemand 
die eon andor iets nabrengt (door to 
dragon) 2. kind dat do kleron overnoemt 
van eon ouder kind nit hot gezin, dus ze 
als volgonde draagt (Bu, Db, Dho, Diz, 
Ma, Nbk, Np, Op, Ow, Spa, Ste) As 
ooldsto baf'noolt glen kaans cm naodrcger 
to woddon, wat eon fonger kiend vacko we] 
ovorkwain (Db), Et was nogaf oen duur 
jassien, mar we bobbon nog wel eon 
naodregor (Diz, Ze bebbon glen nao-
dregors (Nbk), (van bep. kieding:) 'k Moet 
ci mar an do roeme kaant macken, want d'r 
bin glen naodrcgors (Nbk), In do oorlog 
was 1k eon naodrogcr van mien buur-
meision (Spa) 3. volgor bij do doop (Nw) 
naodreugen Ook nadnigen (El, Nbk on 
oost.) - nadrogen It moe'n die boddon nog 
even naodrougon, zo bin nog met good 
dreuge (Bu), Do turfmaekorzetto do turf an 
diekon to naodreugon (Mun) 
naodrcunen - nadrounen Do klokke 
droundo nog nao (Nbk) 
naodribbelen - nadribbelen: dribbolend 
achter iemand aan gaan 
naodrok ['n ... J - nadnik: hot nadrukkolijk 
uiton, ook: klomtoon H7 bet et nog eon 
keer mit naodrok zogd(Nbk), Waor l,t do 
naodrok in dat woord? do klomtoon (Nbk), 
zo ook qo welke Jettergreop hjt de 
naodrok? (Nbk), do naodrok argons op 
loggenvooropstellon, zich tot bolangrijkste 
taak stollen: We leggon now oerst do 
naodrok no et ontwikkelen van con plan 
(Nbk) 
naodrokkelik [...'d ... J - nadrukkelijk Dat 
hoof' niet zo naodrokkelik to zoggon, dat 
woot 1k wol, hour! (Na), 'k Heb 'in nog 
naodrokkelik waorschouwd (Nbk) 
naodrokken (I) - nadrukkon 
naodrugen z. naodreugen 
naodruppelen Ook naodruppen (Nbk, 
01-NI, Ow) - nadruppolen Et waotor drup-
pelt nog wat nao (tWo), As do kraone 
naodruppelt dan ]opt et wactor nogal wat 
nao dan loopt er moor water nit dan je in 
do gaton hebt (Bu), Vein-ct roision was d'r 
oorst to win volt mar lacier kwazn dr nog 
wat naodruppen (Ow) 
naodruppen z. naodruppolen 
naoduken - naduiken 
naodust (Nbk) - nadorst, ook gozogd 

indien men dorst hoeft door bijv. zout eton 
to hebben gonuttigd (Obk): Ze badden 
allemaol naodust, want et eten was riokelik 
zoolt (Obk) 
naofase (I) - naf'aso 
naofecst (Dho) et ['no:fi:st] I. hotz. als 
naobrufloft, bet. 2 De aandoro daegs 
badden zo naofoest (Dho) 
naofietsen - nafietson 
naotluiten - nafluiten 
naofluttcn z. naofluttoj-on 
nauflutteren (Ld, Obk, Spa) Ook 
naoflutten (Nw, Obk) zw. ww.; ovorg.; 
fluttordo nao, hot naoflutterd {'no:flAtpJ 
..flatiJ 1. namelken: do niouw bijgekomen 
molk, hot laatsto restje omit melkon, met 
mooito do Iaatsto druppols molk omit 
person do koonon even naofluttoren (Ld, 
Spa) 
naogaepen Ook naogapen (WH) - na-
gapon 
naogalm - nagaim (Iott.) 
naugalmen - nagalmon, nL eon nagaim 
gevon As do Jdokko luudt, kan et zo mooi 
naogalmen (Sz) 
naogaon zw. ww.; ovorg.; schoidb. ['n...J 
1. achtorna gaan, volgon Ze bin do diof 
nog naogaon, mar ze kregen him niot moor 
to pakkon (Nbk), We zullen 'm even 
naogaon, bij hot wat vorgoton (Ste) 2. 
kontroloron, nazien, narokonen, door als-
nog nader to ondorzoekon hot gewensto 
inzicht krijgon 't Zal allemaol wol good 
wozon, mar we zillIon 't even naogaon 
(Ow), Daor was It mi',i niot ow bogonnen, 
en 1k gong alles nog es nao waor It an 
ligen kon (b), We zullon we] even 
naogaon ofdo rekoning klopt, on we zullon 
ok naogaon of ot gewicbt good is (Dhau), 
1k bob de bocl naogaon, ot klopto (Diz), 
Af' lone met vertrou won kuj' zion gangon 
naogaon (Spa), 1k zal die kiondor tocb as 
even naogaon, want de kookios kotton 
baddo in (Spa), Do baos mos die jongon 
aaltiod naogaon, aanders kwazn d'r ni/cs 
van torechte (Mun, Po- DbI), Hoovule me 
krok ontsteulon is, kan 'k niot naogaon 
(Op), Kuj'dat oknognaogaon wannoerdat 
gobourd is? (Diz), Dat kan 'k met moor 
naogaon, dat is to lange loden (Ste), 
Zolange a'k naogaon kan, hot daor eon 
oJi-sternust zoton (v) 3. zich nader infor-
moron tenoinde te beslissen, overwogon, 
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naogaonde - naogeven 

afwegen Dat veurstel moe'n we eerst borer 
naogaon veurdat we ten besluut nemen 
(Op), Kuf' dat es even vein-  mij naogaon? 
(01-NI), Kuf' dat in de boeken ok 
naogaon?(Wol), Af'gocdnaogaon (..) als 
je er goed over nadenkt (Nbk), zo ook Af' 
dies naogaon, dan kan at niet goedgaon 
(El), Aj't naogaon bet dat soul al lange niet 
deugd (Obk), flat mock es even hi)' 
mijzels naogaon (Bdie, Wol), Dat wi'k 
eerst nog es good naogaon, eorda'k een 
besluut neem (Db), We zullen as naogaon 
as 't d'r of kan we zullen eens afwegen of 
we er geld veer (over) hebben (Pe-Dbl) 4. 
voorstellen, begrijpen Kuj'naoga on!, Moej' 
es naogaon!: Mocj' Cs naogaon, om drie 
ure was die fonge bier nog op 'a fiets en 
now zit hi)' al in Amsterdam (Obk), Moef' 
as naogaon wat d'r now weer gebeurd is! 
(Pe-Dbl), Kuf' as naogaon wat zofle 
fongen niet uuthaelen kunnen (Ma), Dat 
kuf' toe/i wel naogaon dat kun je je tech 
wel voorstellen (Nbk) 
naogaonde (El, Ma, Mon, Np, Pe-Dbl, 
Ste, b: Im, bo: Bu, Nw) bn.; pred. [...'g...] 
1. nieuwsgierig, vooral naar het doen en 
laten van anderen, wantrouwend on daarom 
proberend alles te weten to komen Wat is 
dat meonske toch naogaonde (Np), Ze 
waeron in dies zo naogaonde dat et 
vervelend begon te wodden (Pe-Dbl) 
naogaonder (Nw) de; -s ['no:og5:5ndç] 1. 
elk der naasten (familie, vrienden) die 
direkt achter de lijkwagen lopen (Nw) 
naogapen z. naogaepen 
naogcboortc (Nbk, Nw, Sz) ['n...] - 
nageboorte As de naogeboorte d'r of is, 
moef' de koe sluten (Nbk) 
naogedachtc (Bdie; Db, Ld, Obk) 
['n3:xodaxto] - nagedachte: gedachte 
achteraf In naogedachte ha 'Ic soinrnige 
dingen we] aanders doen kund (Ld), Bi)' 
een bepaolde naogedacbto kriej' soms 
zeifverwiet (Bdie, Obk), Af' argens 
tekotscheuten binnen, kan de naogedacbte 
ft nog langeplaogen het zelfverwijt (Db) 
naogedachtenis (verspr.) Ook nuoge-
dachtenisse (Nt) de; -sen ['n3:gadax-
tons()] 1. aandenken, herinnering aan jets 
of iemand (vaak: aan een overledene) een 
mooie naogedacbtenisse (Nt), We bebben 
allied nog een goeio naogedachtenis van 
him (Obk), Ternaogedachtenis an die man 

is d'r een stien onthuld (El), We zullen 
zien naogedachtenisin erebolen (Pe-Dbl), 
1k bob een mooie naogedachtenis an mien 
feugd (Ld), Bi)' de viering van eon 
fubiiewn ofreünie kriegen de gaasten soms 
ccii naogedachtenis (Dhau, Obk) 
naogedachtenisse z. naogedachtenis 
naogenieten st. ww.; onoverg.; scheidb.; 
het naogeneuten ['n...] 1. nagenieten We 
bebben even naogeneuten (Nbk), Wezatten 
even leldcer tenaogenioton (Nbk), (ook, en 
vaker:) . . .nao to genieten (Nbk) 
naogenoeg (spot.) Ook naogenog (vo) - 
nagenoeg Doe kwam d'r een laoge kainict 
over naogenog de voile iengte van do dale 
on daor wodde slaickemaci overbenno iogd 
(vo) 
naogenog z. naogenoog 
naogcrecht (1) - nagerecht 
naogeslacht (Nkb, Obk, b) Ook 
noogeslacitte (b) [ ...  ... slaxt] - nageslacht 
Om zokke ooide woorden to boweren, is 
missebien we] mooi veur or naogcslacbt 
(Nbk), Et kan veurkommen dat d'r dour 
intoelt eon zwaicker naogeslacbt komt 
(Obk) 
naogeslachte z. naogeslacbt 
naogeven st. ww.; overg.; het naogeven 
['n... 1. naderhand (doen) geven, achteraf 
doen bezorgen B. hadde do lasso vorgeten, 
now zaiikhim mitF. even naogeven (Db), 
iene ccii trap naogeven een schoppende 
beweging naar iemand maken die weg-
loopt, iemand naschoppen (Dhau, Nbk, 
Spa), ook fig.: zich laatdunkend over 
iemand uitlaten terwij 1 hij er niet meer bij 
is (Nbk) 2. zich lovend over iemand 
uitdrukken (vaak met de bijgedachte dat 
het in één of meer andere opzichten 
minder gunstig is gesteld met die persoon), 
soms ook: zich in negatieve zin uitlaten 
over iemands doen en laten 't Is niet zoe'n 
vournaem heerscbap, mar hi)' bet ok zion 
goeie punten, dat moof'm naogeven (Diz), 
Now moot ik die man wdl naogeven, hi)' 
bet allied good veur zien ouders zorgd 
(Sz), Die man moef'naogevon, dat hi)' hie] 
wat year do gemienscbop daon bet (Obk), 
flat moef'm naogeven, hi)' boolt 'm an zion 
woord (El), Hi)' bet good year zion oolde 
iuden west, dat moef'm naogeven (Dho), 
(in negatieve zin:) Zegavven dat vrommes 
nao dat zo niet allied zo eeriik was (Dfo), 
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naogewas - naojakkeren 

zo ook Bat kim ze die femilie niet 
naogeven, want die staon d'r hiciendal 
buten aanrekenen, aanwrijven (Obk) en We 
wussen niet dat die vrouw zo was, mar et 
wodde hew we] naogeven (Op), lent eon 
kiad(de) naogeven iemand achteraf eon 
slechte naam bezorgen, zich laatdunkend 
uitlaten over iemand die er niet (meet) bij 
is (Dho, El, Ow, Ste): Hiy get iederiene 
con Had nao (Ste), vandaar ook Die vrouw 
kreeg ok nog eon Had n2io (Bu), zo ook 
iene eon kiets naogeven (Ld) e.d., z. 
onder kiets 
naogewas (Diz) - nagewas Et naogewas 
bet slecbt Jeverd (Diz) 
naogloeien (Nbb, Nw) Ook naoglujjen 
(Op), naogluuien (Nbk, Ow) - nagioeien 
Do braand gloeit nog nao (Nw), Eon 
pa os vuar kan flog lange naoglujjen (Op) 
naoglujjcn z. naogloeien 
naogluuien z. naogloeien 
naogouien - nagooien Ikheb him mit eon 
kiute naogooid (Np) 
naogoonzen - nagonzen (lett.) 
naogrös (p, b: Im) Ook naogrus (Wol) - 
nagras Be koenen bebben iekker vreten in 
dit naogrus (Wol) 
naogrus z. naogros 
naohaarken z. naobarken 
naoharkcn Ook naoliaarken (ZW) zw. 
ww.; overg., onoverg.; harkte nao, het 
naoharkt ['n...] 1. hooi, blad etc. 
bijeenharken dat bij hot eerdere 
bijeenbrengen of harken is blijven liggen 
Naobarken deef' vroeger aacbter de buj- 
mesiene an (Nbk), vandaar de buj-
mesiene naobarken (Ld), Dat stokicien 
hand moej' nog even naobarken, d'r Jig 
bier on daor nogal wat (Nw, Op), As 't 
badde wijt mit It huj/en, moej' altied 
naobaarken (Pe- Dbi) 
naoharkset (Diz, Ma, Np, 01-Ni, Op) et 
['n...] 1. hooi dat bij eerdere bewerking 
(met name het bijeenbrengen) is blijven 
liggen en nog bij eengeharkt moot worden 
D'r lag nog eon protte naobarksel, et belt 
laand moet overbuid wodden (01-NI) 
naohcffrng - naheffing 
naohisscn (OS, Diz, Pe-DbI) zw. ww.; 
overg.; histe nao, het naohist [n3:hts4] I. 
een hond achter iemand aan sturen door 
aan to hitsen We mocbten vroeger flog wel 
es iene die we niet lieden moebten do bond 

naobissen, wat notuurlilc niet mocbt van 
oonze mom (Obk), Dc boor biste dejongen 
de bond nao, om ze uut de tuun to kriegen 
(Pe- DbI) 
naolijtten (Db) zw. ww.; hitte nao, het 
naohit [no:htti] 1. nog lange tijd warmte 
afgeven Een elektrische plaete kan lange 
naobitten (Db) 
naoholcn Ook naohouwen (WH) - nahou-
den: laten schoolbiijven naobolen op 
scboele (Nbk) 
naohooien z. naobujjen 
naobouwen z. naobolen 
naobuien z. naobujjen 
naohuier z. naobujjer 
naohujjcn (OS, Np, WS mid. van de 
Lende) Ook naohuien (WS noord. van de 
Lende niet Wil), naohooien (Spa) zw. 
ww.; overg., onoverg.; hujde nao, het 
naohujd [n... I. hooi bijeenharken dat bij 
het cerdere bijeenbrengen of harken is 
blijven liggen As d'r aacbter eon bujme-
sienc nog gien barkies zatten, mos ie or 
nog even naobujjen (Nbk), D'rljgt nog ten 
boel naobarksel, dat moe'we even nao-
buj/en (Np), Soms klauwde et difle d'r 
veunrnt, on dan gong de aander d'r 
aacbtoran, die mos et naobujjen (Nbk), As 
et tiemen daon was, dan mossen ze mit de 
bathe naobujjen (Obk), Et bet zo wi'd,  dat 
ik moet de bide ho eke nog weer naobujjen 
(El), Naobooien is tegenwoordig te duw-
wodden ni.: kost teveel tijd, teveei be-
working (Spa) 
naohujjer (El, Obk) Ook naolsuier 
(01-Ni) de; -s ['a...] 1. degene die het hooi 
bijeenharkt dat is blijven liggen bij het 
hooien (met name het tiemen), hetz. als 
stattebujjer, statteklauwer, z. aldaar 
naojaegen - achternazetten, (doen) 
achtervoigen Jo meugen m we! naojaegen 
aj'm nog to pakken kriegen wiflen veurdat 
bi5 op 'c trein stapt (Nbk), Jo kin 'n de 
bond we! naojaegen de hond achter hem 
aan sturen door aan to hitsen (Nbk) 
naojakkeren zw. ww.; overg.; jakkerde 
nao, is/het naojakkerd ['n...] 1. hard achter 
iemand aan rijden, met name om hem in to 
halen Hiy bet me nog naojakkerd, mar ik 
bob n niet meer zien, bij zal wel do 
verkeerde weg insleugen wezen (Nbk), Jk 
bin 'm ten aende naojakkerd, mar ik beb 
'm niet moor zien (Nbk) 
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naojaor - naokommelingschop 

naojaor - najaar (vanaf september) van 't 
naojaor (Ste), in 't naojaor (Nbk), dit 
naojaor (Nbk) 
naojaorsanbicding - najaarsaanbieding 
naojaorsbcurs - najaarsbeurs 
naojaorsdracht (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 
de; -en ['no:jo;oçzdraxt] 1. periode in het 
najaar waarin do bijen voornamelijk nektar 
van de hei halen 
naojaorshunnig z. haasthunning 
naojaorskollektie (spar.) - najaars-
kollektie 
naojaorsmaark z. naojaorsmark 
naojaorsmark (Nbk, Wol) Ook naojaors-
maark (Nw, Pe-Dbl) do; -en ['n..] 1. 
jaarmarkt in hot najaar gehouden 
naojaorsmorgen (ba) do; -s; -tien ['n...] 1. 
morgen, ochtend in hot najaar 
naojaorsopruming - najaarsopruiming 
naojaorsstorm (1) - najaarsstorm 
naojaorstrck (spor.) - najaarstrek 
naojaorsvergcerdcring (1) - najaarsver-
gadering 
naojaorsweer (spor.) - najaarsweer 
naojaorszitting (1) - najaarszitting 
naokalkulaosic - nakalkulatie 
naokaorten ['no:ko:0037] - nakaarten (fig.) 
Nao de vergadering zatton ze altied flog 
can poos nao to kaorten (El), Aj' flog even 
naokaorten dan wo 57 alle m)gies flog even 
vorbaandcld(Nbk), Daor moej'niet teveule 
over naokaorten, d'r kan we] ruzie van 
kommen (Spa), kot naokaorten, lange 
naokaorten: Lao 'we d'r mar met langer 
over naokaorten (Db), Dat is naokaorten 
dat is napraten en dus ovorbodig (Np), zo 
oak Naokaorton helot met (Np) 
naokzrnen z. opkaarnen 
naokauwen - nakauwon: bij voortduring 
over iets napraten Sommige meensen kim 
organs heel lang over naokau wan (Sz) 
naokickcn at. ww.; overg.; scheidb.; hot 
naokeken ['n ... J 1. nakijken: kijken naar 
iets dat of iemand die heen gaat Do 
enicelden die biy de wag weren keken him 
nao, schuddekopten on leupen dear (ba), 1k 
zal or lciend even naokieken bijv. om  to 
kijken of ze wel good kan fietsen, good op 
hot verkeer let, om na te wuiven ed. 
(Bdie, Nbk, Np, Spa), zo oak Ze ston me 
nao to kicken on stak hear baand op (v), 
Hij het at vow- et naokieken hij krijgt dat 
nooit (Bu), zo ook Hihetetnaokieken id. 

(Nbk, Ow), H, kan etnaokieken id. (Nbk) 
2. nagaan, onderzoekon, kontraloron, in-
spokteren Eerdaj'je sommen inlevoren bi 
de meestor, moej' ze carat nog even good 
naokiekon (Nbk), Zol de meester oonze 
sommen alnaokeken bebben?gekorrigeerd 
(Nbk), Th7 zette de schoppe dace on keek 
de bakfcen nao (j), Ze moo 'n die Bets mar 
even naokieken, want daor is wat mit 
(Nbk), 1k zal et wasgoed even naokieken 
of alles nog biel is (Nbk), Harre, ba,re, 
zucht ccii vrouwgien, on ze kikt hour 
nylons nao (ba), de laegies van de kaaste 
naokieken inspektoren en opruimen (Ste), 
We moe 'n do stekkerie nog naokieken, 
vow-dat de koenen in 't laand kommen 
(Np) 
naoklap do ['n...] 1. groto tegenvaller die 
men naderhand nag to verworken krijgt, 
bolangrijk negatief effekt dat achteraf 
aptreedt, plotselinge terugval, ook: depres-
sieve toestand waarin men naderhand 
geraakt Pattie boeren kim nog we] as eon 
naoklap kriogen mit al die grote investe-
ringen (Obk), Nao de braand komt vaeke 
de naoklap nog (Obk), We bebben van de 
belasting nog eon beste naoklap kregen 
(El), Asje ziek west binnon enje gaon d'r 
to vroeg uut, dan kun je d'r een beste 
naoklap van kriegon (Wal), As de oolden 
et nict good daon hebben, kriegen de 
jongen de naoklap we] as gezegd bijv. in 
verband met auders die fout waren in de 
oorlog (Dfo), Hi het do vrouw vorleuren; 
now is bi5 nog best, mar do naoklap die 
zal nog we] kommen (Nbk, Spa), ...moet 
nog kommen id. (Bu) 
naoklauwen (Nbk, Np) zw. ww.; averg., 
onoverg.; klauwdo nao, hot naoklauwd 
['n...] 1. hot hooi dat is biijvon liggen, 
bijeen harken, z. oak naoharken, vgl. Dc 
jongen doden et vacke, die konnen mooi 
naoklauwen (Nbk, Np) 
naoklinkcn - naklinken 
naoknippen - naknippen 
naokocmcn z. naokommen 
naokoemer z. naokommer 
naokoken - nakaken 
naokommeling do; -en; ...linkien ['n..., 
oak: ...'kom... (Ste)] 1. nakamoling Dat is 
veur de naokommelingen (Ste) 
naokommelingschop (Ow) Voar -schap z. 
-schap do ['n ... skop] 1. do gezamenlijke 
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naokonimen - naolaotcnschop 

nakomelingen, hot nageslaeht Wat zol do 
naofcomrnelingschop d'r van zeggen! (Ow) 
naokommen Ook naokoemen (Bdie) at. 
ww.; overg., onoverg.; is naokommen 
['n ... ] 1. (onoverg.) later komen dan een 
ander; ook wel van berichten, brieven HIy 
is bow-  eon posion naokommen is wat later 
gekomen dan zij (Nbk), MY is veertien 
jaor naokommen hij is veertien jaar jonger 
dan het voorlaatste kind in dat gezin 
(verspr., Ma), ...is OOfi hid aendo 
naokommen (Obk), zo ook Dat kiend is 
nogaf wat naokommen (Ow), D'r is nog 
boncht naokommen (Dho) 2. (overg.) 
iemand volgen, achterna gaan I twain mij 
flog op 'o sotten nao, want ik badde de 
brilic vergoten (Op), Hij Is hour nao-
kommen is achter haar aan gegaan, is haar 
gaan achtervolgen (Nbk) 3. (overg.) z'n 
werk of noodzakelijke bezigheid volledig 
en met normaie inspanning verrichten, in 
naokommen kunnen, vgl. HIy her et wait 
in do macht, hij tan et aorig naokommen 
kan het goed en viot verrichten (Nbk), Hi)' 
tan 't wait filet moor naokommen kan het 
niet meer bijhouden, ten voile uitvoeren 
(verspr., Ow), Jo moe'n me niet zo drievon, 
want it tan 't zo gauw filet naokommen 
(Dfo, Obk), Ft wart overlop me wat: dan 
ku)' et filet zo gauw naokommen (Nbk, LA, 
Ste, zo ook Th3  moot zion bedrief wat 
intrimpen, hi)' tan Ft haost filet moor 
naokommen (Obk), Hz)' tan Ft  good nao-
kommen hij kan het goed af, kan z'n zaken 
goed behartigen (Spa), Hi)' tan alles niot 
op 'o tied naokommen (El), Dour hour 
zwakte kan ze hour buushofing filet moor 
naokommen (Op), Die ooldo vrouw tan et 
filet moor naokommen, zo moot wat bulpo 
hobben di. ook: ze beschikt niet ianger 
over voidoende geld am rand te komen 
(Obk, Np) 4. (overg.) voldoen aan ver-
plichtingen, voorschriften, uitvoering ge-
yen aan beloftes ed. Jo bin toeb die grote 
God waor ioderiene him your bugon moot, 
die naokomt wat Th)' befoofd hot on die, 
wie van Him ho oft on Zion gobodon 
naotomt, ge.naodig is (b), Waj' toezogd 
bobben mooj'  naotommon (Dfo), Th)' is 
zion vorpficbtings filet naokommen (Nbk, 
Op, Nt), AIF  modosien en van dotter 
triogen, moof F  et gebruuk good naokom-
men opvoigen (Obk) 5. (overg.) begrijpen  

(van gesproken of geschreven tekst) (Db, 
Obk) Dat gobrabbof van dat tiondtujF nog  
niot good naokommen (Db), F. ton zo 
baffelon, we tonnen him baost niot nao-
kommen (Db), Die rattolsebuto Icuf haost 
filet naokommen as zo ion keor an 't woord 
is (Obk) 
naokommer Ook naukoeme, (Bdie, Sz) 
de; -s; -tien {'n3:komrL..kumrj 1. (vaak 
verki.) nakomehng, nakomertje Ze bebben 
nog eon jongion as naotommortion tregen, 
daor bin ze arg mal mit(Op) 
naokompetisie - nakompetitie 
naokomst (Ste) et ['no:komst], in your et 
naokomst voor na iemands dood (Ste) 
naokontcrleren (ba) zw. ww.; overg.; 
konterleerde nao, het naokonterleerd [n ... ] 
1. narekenen We n/len et evonpies nao-
tontorloron ni inzake rekenwerk (ba) 
naokricgen st ww.; overg.; kreeg nao, het 
naokregen ['no:krt:g] 1. ais dessert 
krijgen Kriogon we al weer soeponbri)' nao 
vandaege? (01-Ni), War triogen we nao? 
(01-NI), Thy troog flog een broggien nao 
(Np) 2. in (Bu) eon Had naotnogon een 
slechte naam krijgen door het roddelen, het 
iaatdunkend oordeel van eon ander (Bu) 
naokuicren ['n..] - nawandeien (iett.) 
naokurcn (spor.) ['no:ky:ari] - nakuren 
naokuur (spor.) - nakuur 
naolaehen - nalachen Ze foupen flog 
naolacbonde vot (v) 
naolaoten - naiaten: achteriaten bij over-
lijden, vgl. Die bet flog eon mooi fluttien 
naolaoten flunk wat geld (Nbk, Nw), zo 
ook Die hot nogai wat nao to laoton een 
flinke nalatenschap (Spa), toch niet doen: 
Ze bobbon him waorscbouwd, on biff/ bet et 
toch mar naolaoten (Nbk), As hi)' dat 
aldcefiotien dourzet, dan za 't niot naolaoten 
om him vow- ? rocbt to slopen (Nbk), Ze 
ton et niot naolaoten om d'r es even mit ot 
maogion over to praoten (j) verder in een 
goeio indrot naolaoten (Obk) 
naolaotcnsehop (verspr.) Voor -schap z. 
-schop [no:o'lxotiskop] - nalatenschap 
Die naolaotenscbop moot dour vorschoi-
done tiondor dield wodden (Dhau), Hi)' 
haddo ot govuul dat N slim op zion 
naolaotenscboppen foci-do (,j), En do 
notaoris uut Asson, die do naofaotonscbop 
rogolen moot, scbrift ml)' now, omdat it in 
disso zaotejlm vertrouwensman was (Va) 
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naolaotig - naomaken 

naolaotig (spor.) [no:'1o:tox] - nalatig: 
niet uitvoerende HiJ bet naolaotig west 
(Nbk) 
naolekken (Ld) zw. ww.; onoverg.; lekte 
nao, hot naolekt ['n...] 1. nog een tijdje 
blijven lekken Dekraenelektnog war nao 
(Ld) 
naolcven (spor.) zw. ww. - naleven (van 
voorsehriften e.d.) do vew-scbnften 
naoleven (Nbk) 
naolcvcrcn - naleveren 
naolevering (spor.) - nalevering 
naolcving do ['nD:Qlt:wtfl, ...vu)] 1. 
naleving de naoleving van de vew-scbriften 
(Nbk) 
naolezen st. ww.; overg.; seheidb.; hot 
naolezen [n ... ] 1. door to lezen nagaan, 
onderzoeken 1k heb d'r biel wat boa/con op 
naolezen (Nbk), ...over  nao/ezen (Nbk), 
Lees do gelickenis d'r mar op nao (b) 2. 
nog eens lezen om to kontroleren le moe'n 
et nag Cs eon keer naolezen, misscbien 
v/en it nag fouten (Nbk) 3. nog eens 
bijeenzoeken, vooral van korenaren (Sz), 
vgl. We moe'n et /aand nog mar even 
naolezen, dat lean nag wel uut dat is do 
moeite nag wel waard (Sz) 
naoloehten (verspr.) Ook naoluchten (Sz) 
zw. ww.; overg.; lochtte nao, hat naoioeht 
['n...] I.. met een zaklantaarn c.d. licht 
laten vailen op of rond iemand die in hat 
donker weggaat of die kenneiijk passeert 
Doe de vesite weggong in donker bebben 
we ze even naolocbt (Wol), 1k zal ft et 
oerste ende wel even naolocbten (01-Ni), 
Hi) was et wel, want ik bob b/rn nag 
nao/acht (Np) 2. nog enige tijd blijven 
weeriichten (Ld) As de donderbuffe 
veuitiy is, dan kan at nag lange 
naolochten (Ld) 
naoloeren - nagluren, nakijken: kijken 
naar iets dat of iemand die heen gaat 
naoloonzen (Op) zw. ww.; onoverg.; 
loonsde nao, hot naoloonsd ['n ... iô: ftii] 1. 
zwaar op de maag liggen (van hop. eten) 
naolopen st. ww.; overg., onoverg.; hot/is 
(bet. 1,2) naolopen ['n...] 1. achternalopen, 
ook: met do bodoeling om to ontmoeten, 
verkering to krijgen Hi7 kwam mij nao-
lopon, am mij ge/ok to doen (Dfo), I/c za/ 
'in gauw even naolopen, dan kan MY et nog 
mitnemen naar buns (Nbk), 1kb/n born ten 
heel oinde naolopen (01-NI), Dat bontien 

mag de kiender, as ze naor schoelo gaon, 
graeg naolopen (Obk), Dat lamznegien is 
zo mdc wodden, dat lop mij a/tied nao 
(Sz), een meld naolopen steeds achterna- 
lopen, voortdurend haar nabijheid zoekon 
(Np, Bdie), zo ook N bet de biele aovend 
dat maegien naolopen (Ld), Die meld bet 
me debt/c aovendnaolopcn (Ma, Wol), It 
moe'n dat macglen n/ct alt/ed naolopen, 
strafes st//ct ze jaw de gek nag an (Dho, 
Db) 2. nagaan om to kontroleren 1k bob de 
pep/cren even nao/open as al/es In odder 
was (Np), do kasboeken naolopen (Bdie), 
een I/st nao/open (Nbk), 1k bob a/Its even 
naolopen (El), 1k zal die rekenties nag 
even naolopen vousdat 1k ze betaele (Ow, 
Obk), le moe'n him a/tied naolopen zn 
work kontroleren, nagaan of hij z'n work 
good heeft gedaan (Nbk, Ma), Die jongen 
moej' ok a/tied naalopen as de spy/len veur 
schoele we/klaorkommen binnen (Dfo) 3. 
nog eon beetje blijven stromon, druppelen, 
mat name van eon kraan (Dho, Nbk) Dc 
kraene ]opt nag wat naa (Nbk), It Lopt 
nogal wat nao het druppeit nogal wat na 
(Dho), ook: er komen nogal wat monsen 
binnen (Nbk) 
naoluchten z. nao/ocbten 
naomaak z. naomaek 
naomaek Ook naomaak (WH) de 
['no:me:kJ ... ma:k] 1. namaak, gezegd van 
bijv. eon jas die van leer lijkt to zijn Dat is 
naomaek (Bu), Dat kuf' wel zien, dat It 

naomaok is (Dhau), Dat Is glen antiek 
kassien, dat is mar naomaek (Op) * Liover 
naekt as naomaok men kan beter echte 
botor eten dan margarine (Obk) 
naomaek- - namaak-, eerste lid in samen-
stellingen als naomaekgoo/d namaakgoud 
(Ste), naomaekspu/ (Nbk); ze zijn in dit 
woordenboek met onder eon apart lemma 
opg en omen 
naomaeken Ook naomaken (WH) ['n...] - 
namaken Zie gaot die trw' naomaeken 
(Bdie), Et is maci/i/c nao to maekon (Ma), 
Ze kim ant/ok soms zo mooi naomaoken, 
daj' zeggen zoien dat et echt is (Obk), 
Va/s geld kun ze haost nooitzo naomaeken 
of et is d'r an to zlen deur een kenner 
(Obk) 
naomackt (Nbk, b: Im) bn. ['n...} - nage-
maakt Dat is naomaekt spul (Nbk) 
naomaken z. naomaeken 
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naomaolen - naopoten 

naomaolen (Obk) onbep. w. ['no:mo:olifl 
I. lang work hebben met hot oten, nI. in 
zinnon als Hij zat nog eon posien to 
naomaolen (Obk) 
naomauwen z. naobauwen 
naomelk (vo) - namelk Van inkelde koe-
non Jaceg ze eon betien naomelk, mar d'r 
weren ok goenend bi5 daor or halve maol 
nog in zat (vo) 
naomelken (Bu, Nbk, Np, Ste, Wol, vo) st. 
ww.; overg., onoverg.; hot naomulkon 
['n...] 1. na hot maehinaal melkon met do 
hand melkon tor verkrijging van do nog in 
do uier aohtergebleven melk (de namelk) 
Do inmelker doe do rubber tepelhoolders 
om de utters, Jan - Harm Zion vrouw mulk 
nao (vo), We zullen him even naomelken 
(Nbk, Np), Do koenen moe'n nog naomul-
ken wodden (Np), mit do baand nog even 
naomelken (Bu) 
naometen st. ww.; overg., onoverg. (bet. 
2) scheidb.; hot naometen ['n...] I. (overg.) 
nameton 1k zal Jo as even naometen (Nw), 
Th bet or even naometen (Nbk), AJ' bange 
binnen aj' te min ecrappels of zo kriegen, 
dan moej' ze naometen teilen (Dfo) 2. 
overgovon (Dfo, El, Nbk, Np, Nw, Op, 
Po-Dbl, Ste, Wol), in verb. als 1k moot et 
even naometen ik moot overgovon (Dfo, 
Nbk), zo ook Dat eten vul d'r met good in, 
doe gong die man et weer naometen 
(Pe-Dbi), Hij had zoveule eten, dat doe 
mos bi naometen (Ma), Hij bet vannaacbt 
naometen (El), Hij was zo dronken, dat 
hi5 bet toeb an et naometen west (Np, Op, 
Ste, Nw), ook in Hibetzoveul zeupen, op 
eon gegeven moment ging bi do kastelein 
naometen ging hij overgovon (Wol) 
naomi'jen zw. ww.; overg., onoverg.; 
mi'jdo nao, hot naomi'jd [n3:...] 1. maaien 
wat corder is blijvon staan (met name: 
doordat men or mot do maaimachino niet 
bij kan komon) de laeste stok/cies naomiy-
en (Ste), de slootkaanten naomiyen (Nt) 
naomiddag I (Nbk, Nw, Ste) [...'m... (Nbk, 
Nw, Ste)] - namiddag: tusson 12.00 en 
18.00 uur (4' 'a naomiddag wodde et wear 
druge (Nbk) 
naomiddag II (Bu, Diz, Nbk, 01-Ni, Spa) 
['n...] - namiddag: aan hot eind van de 
middag In do naomiddag is or vroeg 
donker (Diz, Spa), (4' 'e naomiddag 
kuicren we eon entien (01-Ni), Kom mar 

op 'e veurmiddag, en cers mar op 'a 
naomiddag (Bu) 
naonaacht (Bu, Dfo, Ma, Nbk, Nw, Obk, 
Ste) Ook naonaclzt (Dho, 01-NI, Po-Dbl, 
Spa, Sz, Wol) - nanacht In do naonaacht is 
et kiend gaboren (Nbk), In do naonaacht 
kree'kdeslaop nog tepakken(Ma), ...ba'k 
bielemaol met moor sla open (Nbk), 
...krcgen we eon dikke donderbujJe (Obk) 
naonacht z. naonaacht 
naonecf (Obk) - naneef: achternoef 
naonemend (Np) Ook naonimstig (Obk) 
bn.; -or, -st ['no:ni:ip:U...'ntmstox] 1. snel 
jaloers, altijd afgunstig Hij is aorig 
naonem end, bij mient altied dat hi5 an 't 
kotste pat komt (Np) 
naoneuzen (Dfo) zw. ww.; overg.; nousde 
nao, hot naoneusd ['n...] 1. naspouren, 
inspekteron: maar niot erg grondig Die 
neust do rommel wat nao, die nemt or met 
zo Jo-ak (Dfo) 
naonieht (Obk) - nanicht, achtornicht 
naonimstig z. naon emend 
naunut (Ste) et ['no:n&t] 1. do gelegonhoid 
waarbij men koffio en broodj es nuttigt na 
eon bografenis Et naonutgaon we mar niet 
henna (Ste) 
naopienc - napijn AJ' goad naopiene 
bebben, is 't baost nog slimmer as do ecbte 
piene (Spa), 1k bad d'r ]actor nog aorig 
naopiene an, on doe kreeg ik d'r ok nog 
weerpiene an (Ld, El) 
naupimpelen (Ow) zw. ww.; onoverg.; 
pimpeldo nao, het naopimpold ['n...] 1. 
drinkon, pimpolon als uitloop, na afloop 
van eon foostjo bijv. Zezitten nog watnao 
to pimpelen (Ow) 
naoplakken (vorspr.) zw. ww.; onoverg.; 
piakte nao, hot naoplakt ['n...] 1. bhjven 
plakken, eon tijdjo blijven zitton voor do 
gezollighoid Ze bleven nog watnaoplafcken 
(Nbk) 
naoplocgen (Ma. Ld) onbop. w. ['n...] I. 
do nog niot geploogde stukkon aan do zij-, 
voor- on aohterkant ploogon (Ma), do 
laatsto vore(n) ploegen (Ld) 
naopluzen - napluizen 1k zal at es even 
naopluzan (Nbk, Np) 
naopluzer do; -s; -tien ['n...] 1. napluizor 
naopoten (Np, Obk, 01-NI) zw. ww.; 
overg.; pootto nao, het naopoot ['n...] 1. 
nog eons extra poten, achtoraf erbij poton 
(van bonen, aardappelen) As bonen mm 
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naoprakkescren - naor 

opkommen, gebcw-t et wel daj' ze ccii peer 
keer naopoten macten (Obk), We hebben 
wel CS CCII he/oboe] eezpels naopoot (Np) 
naoprakkeseren (Nbk, Np) - nadenken: 
nader overwagen Daor praickeseert bij 
over nao (Np), Dan moe'lc es even 
naoprakkcseren (Nbk) 
naopraot (Nbk, Ste) - napraat D'r komt 
vaekc naopraot van (Nbk), Daor willen ze 
glen naopraot van bebben (Ste) 
naopraoten - napraten: zeggen wat een 
andar zegt, de mening van eon ander ook 
verkondigen: Hi7 wet niet van rechten hoe 
et zit, hi mag gracg can aander wat nao-
praoten (Obk); nog enige tijd blijven pra-
ten: Naodawwc klaor binnen, gaon we dan 
wat naopraotcn (Obk), We bebben nag eon 
tied nao zeten to praotcn (Ma); ook in 
niet-scheidb. gebruik, vgl. Zezatten nao et 
[es/en nag even to naopraotcn (Spa, Obk), 
naast . ..nao to praoten (Nbk) 
naopraoter - naprater 
naopratten (Op) zw. ww.; onovarg.; pratte 
nao, hat naoprat [tno:prat] 1. lang blijven 
pruilen, mokkan Hi5 tan over zokke 
dingen lange naopratten (Op) 
naopreken (Nbk) zw. ww.; ovarg.; preekta 
nao, hat naopraakt ['no:pn:k] 1. napraten 
lena naoprcken, Th3 zat 'iv mar wat nao to 
prckcn, mar een eigen miening had hij n/ct 
(Nbk) 
naor I (aig., 1) Ook nao (verspr., vooral 
indien bw.) vz., bw. (in d'r nao) [no:o(r)] 
1. naar, in de richting van I/c moat nag 
even naor Oosterwooldc (Ma), We gaon 
ommebourten naor mekecr toe (Obk), We 
mossen do turf naor et schir, in krojcn 
(Np), Staorigan naor c/c melt/ed in wodde 
et beter (vo), Et ]opt a] wear naor 
Swjderklaos uut(b), Dczunnezaktalnaor 
et weston (v), d'r naor griepen, ...sxnietcn 
c.d., Hij kook d'r nao (Nw, Nbk), 1k teak 
nao de /ucbt en 1k docbte: or kan wel 
honnen on katten regenen (Spa, Sz), Eon 
lekkerc braodlocht trot naor dc harbarge in 

Hoe brengen we dat naor do Jedon toe 
hoe presenteren we het, ook: om hat 
aksaptabel to maken (Ow) 2. tar aan-
duiding van een streven Daor bar bij we] 
oren naor (Nbk), 1k bin d'r niysgierig nao 
wat at opbrongcn zal (Ma, Np, Ow), Et 
gaot d'rnietnaor waj'/ieken, mar wat of/c 
binnen (Dhau), Ikgao vanaovcnd n/ct weer  

an at wart daor staot mien 2/n n/ct naor 
(Op), Zo bi/ de noun langes vreugcn 20 

h/in naor do rissejtaoten van et venten ), 
Vacke bad M5 bc/ni wee naor et ooldehuus 
a), Hew in do home] daor dan naor 
(b) 3. volgens hat voorbeald van Th3 is 
naorzien belt nuwnd (Nbk), vrij naor (do 
scbrieve4 N naar hat voorbeeld van N. 
maar volgens aigen uitwarking (1) 4. over-
aenkomstig, volgens Die jasse roekt wat 
naor dc sta], die moot mar eon poze an c/c 
Jiendo bangen, dan kanhij wat uutlocbten 
(Op), Naor zien zeggen is It nag good 
oflopen (Spa), Nao mien gcdaachton ton 't 
zo we] as zitten (Np), (inzake cia winter:) 
En hij schuddet naor zicn aord/Grota 
vJoJcJcen urn' zien baord (ba), Et staarven 
van do moons/con gaot niet naor de lee/lied 
(Obk), lone naor zien daoden bcoordiolen 
(El), Gaotctje war naor 'tzln?(Nbk), Doe 
die vremdeling dan naor 2/en roep on, opdat 
al/c va/ken van de b/ole oerdc Jow nacme 
kennen leren on Jaw bc//eden (b), Zokke 
autogios bin slim goedkoop, now, ze bin 
d'r dan at naor de kwaliteit is dien-
overeankomstig (Nbk), naor aons volgens 
ons (Ma), Nao mi5 zat dat zo on zo 
volgens mij (Db, Bu), Naor miy is at vast 
n/ct eon ecbte Suntcrklaos volgens mij 
(Sz), een Jot/en of eon half lotion, naor 
gelang d'r koffiedrinkers weren (Obk), Hi 
Jeeftd'r met naor d.i. in dit geval: hij heaft 
een good verstand, maar handelt or niet 
naar (Ste), Hiy warkt we] badde, mar ct 
gaot 'in d'r niet naor (Bdie), Th3 dot 'm 
bid wat veur, mar bi5 bet ct d'r n/ct nao 
d.i. zo rijk is hij helemaal niet (Bu, Np. 
Nbk), Ikbeb etd'r met nao, et past me n/ct 
zo ik hab er aigenlijk geen geld voor (Bu), 
Et ]igt d'r am butts on biom niet naor 
bonne am volt to kriegen (Obk), loon naor 
warken (Db, Dho, 01-Ni, Sz), Et st/ct 'm 
d'r niet naor am mit to gaon hat past ham 
aigenlijk niet, hij ziet het niet zo zitten 
(Np, Ow), Aj'bem beuron hot h/yet a/tied 
wunnen, mar et za] 'iv d'r naor gaon hij 
komt nog wel aens van een kouwe kermis 
thuis, hij krijgt heus ook wel tagenslagen 
e.d. (Sz), fly bet ct d'r zels naor maekt hij 
haeft hat er zeif naar gemaakt, hij verdient 
niet beter want zoals hij dead was het niet 
goad, eerlijk, handig (Nbk, Np), zo ook 
Now maekt die et d'r ok vaeke naor in 2/en 
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naor - naoscliricven 

onneuzeibied (Nbk, Np) 
naor U Oak no (spar.) voegw. 1. naar, 
overeenkomstig, zoals Et zal oons Nader-
iaanse yolk naor k hope nog wel beugen... 
(b), Naor ik beard har (..) (b), Nw 1k bob 
hew-en zeggen... (Op), Naor ze zeggen (..) 
(Nbk), Naor et schient (..) (Nbk) 
naorakken (verspr.) zw. ww.; overg.; rakte 
nao, hat naorakt ['n...] 1. opruimen wat eon 
ander heeft laten liggen bij werk of 
opruimen, schoanmaken wat eon ander niet 
goed heeft schoongemaakt Die lat aitied 
dies slingeren, ze kim him aided wear 
naorakken (Obk), Schei mar uut, lit n/fe 
nog a naorakken (Obk), Et bujiaand wod-
de naorakt, d'r was nogal wat liggen 
bieven (Np) 
naoraozen [n...] - naschreeuwen 
naordat ondersch. voegw. [no:ordat] I. 
overeenkamstig, volgens, in aanmerking 
genomen Die koe gal glen melt naordat 
d'reengieronderzatd.i.je zau moor melk 
verwachten, de groatte van do uier in 
aanmerking genamen (Pe-Dbl), War is die 
man nog knieftig, naordat hij al zo oold is 
(Pe-Db!), Naordat et zoe'n nat veurfaor 
was, vul etfaor veerder flog mit (Np, Ow), 
Naordat hij zo ziek west badde, zag hij d  
nog goed uut (Nbk, Ma), Naordatzezeden 
viii et toch wel mit (Wol), Naordat ze 
hour veurdoen, is et aarmoede (El), 't Ging 
niet naordat hij docbt (Dho), Naordaj' 
oolder wodden, wof' wiezer (Nbk) 
naorede (1) - narede 
naoreizen - nareizen 
naurekenen - narekenen: nagaan am to 
berekenen, nagaan am een evt. rekonfout 
op te sporen 
naorgelang (verspr.) ondersch. voegw. 
{'no:a(r)xo!a} 1. naargelang, naarmate 
Naorgeiang et zommer wodt, wodt et ok 
waarmer (Dhau), Naorgelang tan It ok 
naoderbi kommen (Spa), Naorgeiang dat 
macglen ooider wodt, gaon do wilde 
baoren d'r wrig uut (Db), Naorgeiang af' 
de meensken leren kennen, bool Jo soms 
meet van beesten (Obk) 
naorieden - narijden: rijdend volgen, 
achtorvolgen, ook: kontraleren (ba: Bu), 
nagaan of alles is opgeruimd, voldoendo 
afgewerkt (en evontueel zelf de rest oprui-
men enz.) (Wa!) 
naoriepen (Nbk, Obk) - narijpen: op hot 

land staan drogen am rijper to warden, 
droog, in de zon liggen am rijper to 
warden naoriepen in do stoeked.i. van het 
karen, ni. in hokken (Obk), Tomaten 
moe'n, as zeplokt binnen, in bus ok flog 
wel a naoriepen (Nbk) 
naoroepen St. ww.; overg.; het naoreupon 
['n..] 1. roepen naar iemand die zich 
verder verwijdert van het punt waar men 
staat (om zijn of haar aandacht te trekkon, 
om jets mee te delen, oak wel am te 
schelden) Hij hot wat vergeten, roep 'm 
even nao (Np, Ste), Je meugen lone niet op 
die meniere naoroepen, hew-I (Ste) 
naoroken - naroken 
naurommelen - naromrnelen 
naorooien (Obk) anbep. w. ['n...] 1. 
aardappels zoeken, (trachten to) raoien op 
eon akker waar al is gerooid In vroegere 
tieden weren aarme meensken soms nog an 
't naorooien op 'e eerappelbouw (Obk) 
naorstig (Obk) In., bw.; -er, -st 
['no:a(r)stox] 1. naarstig, ijvorig, v!ijtig Die 
vrouw zat naorstli to breiden (Obk) 
naoschaaien (Ma) zw. ww.; schaaide nao, 
het naoschaaid ['n...] 1. erfe!ijk zijn (a!s 
kenmork) Et ras scbaait niet nao is niet te 
zien/merken aan de nakomelingen, aan do 
jango planten enz. (Ma) 
naoschieten ['no:ski:ti] - naschjeton Do 
pebsieman scheut do misdaodiger nog nao 
(Nbk), Do borgemeister zol kick votgaon, 
en N. sebeut him vot nao, hijmocb him es 
ontkommen (Nbk) 
naoschildercn - naschilderen (lott.) 
naoseboelen (!) ['no:skuh] - nascha!en 
naoschoeling (I) ['no:sku!uj] - naschaling 
naoschoften (Np) zw. ww.; anaverg.; 
schaftto nao, het naaschaft ['n...] 1. nag 
even praten na het eten 
nausehonen (Db, El, Ow) anbep. w. ['n...] 
1. vrij warden van 'vuil' van do nagebaarte 
(na het ka!ven), vg!. Die koe mag nao 
kalven nog we] even naoschonen (El), Do 
veearts bet wel wat year et naoschonen 
(Db), Die toe inoet nog naoscbonen (Ow) 
naoschreeuwen (Ste) zw. ww.; overg.; 
schreeuwde nao, hot naaschreeuwd ['n ... ] 
1. schreeuwen aan iemand die zich 
verwijdert, zijn of haar aandacht trekken of 
beledigingen taevaegen 
naoschrieven (spar.) - naschrijven: nit, 
n.a.v. het werk van een ander 
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naoschrieveri'je - naospulen 

naoschrieveri'jc [...'r..., z. -ije] - 
naschrijvcrij, plagiaat 
naoschrift ['nD:skrtft] - naschrift 1k had 
cen brief scbro von, doe kwam me flog wet 
in 't zin, doe be'k d'r mar eon naoscbrift 
biy daon cen P.S. (Dhau, Obk, Pe-Dbl), 
... ondorzet (Op), ccxi naoschrift wider ten 
stok in de kraanto (Ow) 
naoschudden zw. ww.; overg., onoverg. 
schudde/schuddede nao, het naoschudded 
[no:skAdlfl 1. (onoverg.) nog schudden 
viak na can hevige klap (Nbk) Doe ze die 
zwa ore boom ommovaien leuten, schudde 
et zuver nog eon poze nao (Nbk) 2. 
(overg.; bij het aardappelrooien:) door te 
schudden ontdoen van de laatste aardap-
pcicn (Np) We moc'n et ]of en do kwcek-
rommel nog even naoschuddcn (Np) 3. 
(overg.) bewerken met cen hooimachine, 
zodat hat hooi losser komt te liggen (voor 
een betcre inwerking van wind en zon) Ic 
moe'n do hod even naoscbudden mit do 
bujmesiene (Nw) 
naoseizoen - nascizoen 
naosie (Dhau, Dho, Sz, 1, p, b: lm) de, ook 
at; -s (Sz) ['nn:asi] 1. natie, yolk (1, b: lm) 
Met zo lange leden bebben goon end de 
vrijo naosie Stellungwarf weer tot ]even 
roepen wild, et was ccv soort speulso a/ctie 
(1) 2. rare, onbeschaafdc mensen, tuig 
(Dhau, Dho, Sz) Da's yolk van eon rere 
naosie (Dho), Wat eon naosio tuig (Dhau), 
Dat naosie daor moef' met teveule van 
overnemen, want in fersoen kocj'mit zoc'n 
instolling et ]even met dear (Sz) 
naosiepelen zw. ww.; onoverg.; sicpelde 
nao, het naosiepeld ['n..] 1. blijven 
sijpelen (onpers.) Do meerste regen is now 
we] valen, mar et kan best nog wat 
naosiepelen (Op) 
naoslaachter (Db, El) Ook nao-
slacklenien (Bu, Op) de; -5; -tien ['no:-
sla:xtc/ ... slaxtTtin] 1. varken dat in dc 
periode van februari tot half maart ward 
geslacht (later dus dan in de normale 
periode van hat slachten) Eon grote 
buusboling slaacbtte d'r nog iene 
aachteran, eon naoslaachtertien (Db, El), 
Dit varkon wil 1k nog even mesten, your 
do fok is et met good gonoeg, we lain d'r 
dan nog mooi eon naoslachterticn van 
macken (Op) 
naoslachtcrticn z. naoslaacbter 

naoslagwark - naslagwerk 
naoslaon - naslaan: nazien in cen bock 
e.d., in d'r op naoslaon: Ikzal oat book d'r 
es op naoslaon (Nbk) 
naosleep ['no:sh:p] - naslcep (fig.), vgl. do 
naosleep van ten ongelok (Obk), Dat hot 
nog eon hole naosloep west (Nt), Dat kan 
nog wel es ten hiele naosleep geven (Db), 
Dat zaekien kan nog wel eon naosleep 
kriegen (Wol), Et bet cen lange naosleep 
had veurdat et weer klaor is gezegd van 
bijv. can zicktc (Nbk), zo ook Dat hot 
nogal eon bide naosloep bad (Np, Ow, El), 
D'r kwarn nog eon hole naosleep acbteran 
(Spa) 
naoslepcn (Nbk) ['n ...J - naslepen: door te 
slepen achter iemand aan verplaatsen, ook: 
achtcr iemand aan lopen, slenteren Heft is 
oven naor do Lende kuierd; ik wol carat 
met mit, mar ik bin him tocb nog mar even 
naosleept (Nbk) 
naosmaek (Nbk) - nasmaak D'r zit eon 
viezo naosmaek an (Nbk), (fig.) 1k bobbe 
d'r eon pozo cen naosmaok van ovorbolen 
(Nbk) 
naosmieten - nasmijten 
naosnokken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
snoktc nao, bet naosnokt ['n...] 1. cen 
tijdlang blijven snikken Kienderkun soms 
lange naosnokken (Nbk) 
naosnujjen z. naosnuuien 
naosnuuien (Nbk, b) Ook naosnujjen 
(Nbk) zw. ww.; overg.; snuuide nao, het 
naosnuuid En...] 1. nazoeken om te vinden, 
om tang te vinden Triene [gong] naor Zion 
kloren en snuuido alle busen nao (b), Doe 
ik oat boekion nog es naosnujda.. crop na 
sloeg (Nbk) 
naospel - naspel (orgclspel aan het cind 
van can godsdicnstoefening); ook: in sek-
suele zin) 
nauspellen - naspellen 
naospeulen - naspcicn (van can muzick-
stuk, can toneclstuk e.d.) 
naosporen (Nbk) - nasporen: het spoor 
van jets of iemand volgen ione naosporen 
(Nbk) 
naospulen (Dfo, Nbk) zw. ww.; overg.; 
spuuldc nao, hat naospuuld ['n...] 1. 
schoonspocten na cerdere bcwcrkingen om 
schoon te makcn Et moLkgerei mos aJtiod 
goed scbonemaokt wooden: bussen, cm-
mors, zije en zeflos. Mit soda waeter 
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naost - naostan 

wodda dies buund on naospuuld (Dfo) 
naost I bn. [nD:st] 1. hot moost diohtbij 
golegen in de naoste omgoving (Nbk), 
meonsken wit hour naoste omgoving (b), 
do naoste bw-en (Bu, Nbk, j), ook (zolfst.) 
do naoston do naaste buren (Nbk), Jo 
naoste buurman (Nt, Nbk), (zelfst.) Et bin 
oonzo naoston op 'o buurt (Ow), Do 
naoston gongon bij eon starfgevaf kiokko-
hidon (twie personen) en twieJo dedon or 
uutsobrievan, twioft Jogdan of (Bu) 2. 
kortst wat do afstand botroft (Dho, Np, 
Po- Dbl, Spa) We gaon bier mar Jangos, dat 
is at naoste (Dho, Spa), We bobbon do 
naoste weg mar neuman (Np), Over Kon-
tormans is de naoste wag naor Stoggerde 
(Np), AJ'deur datpattion gaon, is atnaoste 
bi5 (Pe-Dbl) 3. hot dichtst bij hot 
govraagdo bodrag (bij hot bioden om to 
kopen), hot dichtst bij jets dat men moot 
radon of zou willen woten Bij et boschrio-
von van dat laand was hij d'r et naosto bij 
was zijn bod hot dichtst bij het govraagde 
bodrag (Ow), Wio d'r or naoste bij is, zai 
or woi Icriogen, daonk' (Sz), Nog ion koor 
biodon, zoo do koopman, wat isjownaosto 
bod? (Obk), We bobben do rollado wun-
non, we woron or naoste d'r bi5 (Db) 4. 
miust, iaagst (in prijs) (Bu, Dfo, Diz, Np, 
Nt, 01-NI, Op, Ow, Po-DbI, Ste) Now 
mooj' t zoif woton, mar dit is do naoste 
pries, ik doe ? niot your minder (Np, Dfo), 
War is do naoste pries van datpoord?(Bu, 
Diz, Nt, Po-Dbi), D'r wodt eon pries 
vraogd van biv. 1 1004- on dan wodt 
vraogd: watis do naosto? (Ow), Doeikbi 
him kwam om zion buus to kopen, vroug ik 
him: 'Wat is ët naosto? (Ste, Op), 1k had 
we] zin in dat huus, mar do pries was me 
to bogo, or was or naoste wat d'r your 
vraogd woddo (01-Ni) 5. intiomst, hot 
moost vorwant Hij ston mij van do torn iiio 
aitied nog or naoste (Op), do naoste 
femiiie, Hij is dFr  naoste fomi/io van (Nt), 
Die is d'r at naost toe (Nw), Jo bin d'r at 
naoste bi (Nw), Laot die mar kommen op 
'a fomiiiobi5ionlcomst, die bin d'r et naost 
an (Ma, Obk), M,  is mar iono bruur: hi is 
d'r 't naoste too hot nicest vorwant (aan do 
ovorlodone) (Nbk), (zeifst.:) 1k bob nog 
iene brour, dat is mien naoste (01-Ni), Do 
arfonisse is an do naoste toowezen degone 
die hot meost vorwant is (Obk), (zoifst.) 

Do naoston bobbon bericbt kregon di. 
vooial: do nabostaandon (Np, Nbk), AJ' to 
naoste fernihie briton [d.i. bij hot fokkon, 
telon] krioj'intoelt(EI), 1k woid'r mar met 
over praoton vew- ikotnaoste wusvoor ik 
wist waar hot over ging, wat hot procios 
botrof (p) 6. dirokt volgond, oorstkomond 
Do naoste bioder kreog op de verkoping 
goiok dogene die hot op één na hoogsto 
bod doot (Ld, Db), zo ook Do naoste 
bosebrievor is do twiodo; as de boogste 
gion genog hot, wodt et dio naoste toe-
wozen (Nbk), Do naoste schriover is et 
huus guzid (Db), Bij do vorkoop was bij 
do naoste (El) 7. in to naoste bij ton naasto 
bij, ongovoer, ook wol: to naoston bij  
(Nbk, Ow): to naoston bij 1100,- (Nbk), 
(..) hoo'n tied d'r to naoste bij mit bonne 
gaon zoJ (.) (b), Die kiour varvo past we] 
to naoste bij (Po-Dbi), to naoste bij de 
waorbiod bozijdon do waarhoid (Ste), to 
naoste bij do woordo ongovoor (Nt), Et is 
to naoste bij dna kertior fiotson ongoveor 
(01-NI), To naoste bi5 woont hiy daor zo 
ongovoor (El) * Wio at naoste bij at vuur 
zit, waa.rmt him at bosto wio hot dichtst bij 
hot vuur zit warmt zich hot moost (Dfo), 
Ioderisbirnzels et naost ioder donkt alior-
oorst aan ziehzolf (Nbk, Ow) 
naost II bw. 1. hot dichtstbij .Dat Iigt meet 
naost an at batto daarmoe vool ik me hot 
moost vorbondon, dat ligt me hot moost na 
aan hot hart (Nbk) 
naost III vz. 1. aan do kant van iots of 
iomand naost iono lopon, .. .staon, ...zitton 
ed., naost at butts, naost do diok, votnaost 
N viak naast waar N. woont (Nbk, Np), zo 
ook (mot hot aks. ook wei op naost) Hi 
woont vot naost oonsviak naast ons (Nbk, 
Np) 2. in d'r naost ornaast, het dooi, hot 
juiste punt missend Die zat d'r mit do 
Jottorio altied naost (Obk), Hij is d'r 
aitiod naost, MY dot at nooit good zit 
ornaast, doot hot vorkoord (Bdio, Dfo), Die 
zit d'r ok aorig naost (Ste), 1k docbt dat ik 
et good daon had mar ik doe at d'r (good) 
naost deed hot (holomaai) vorkoord (Ma, 
01-Ni), ook: Ikzat d'rgoodnaost(OI-Nl); 
ook: naast, aan do zijkant van iots: Hij 
fletsta d'r kick eon betieti naost (Obk) on 
orbij: Dat hat bij d'r nog naost daon als 
extra work, aktivitoit (Np) 
naostan (Nbk) bw. [no:os'tan] 1. op één na 
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naostaon - naovenant 

hoogst, verst e.d. Wie naostan bodt (...) 
(Nbk) 
naostaon (Bdie) st. ww.; onpers.; her 
naostaon ['n...] 1. op can haar na gebeuren, 
niet veal schelen Et stan 'in nao of hi5 had 
ten ongelok had (Bdie) 
naoste de; -n ['no:sto] 1. naaste, 
evenmens * Hebje naosten Eel is beter as 
mit liefde naosten (Nt) 
naostchi'j (Bu, Dho, Sz) bw. ['na:osb ... ] 1. 
bijna, zo ongeveer, ten naaste bij Et moet 
d'r go naostebi5 wezen (Dho), We hebben 
d'r elk wat yew-  maekt, en et was ok nag 
naostebij geliek (Sz), Et is naostebi 
dreuge (Bu) 
naostccrnen (Nbk) - nastaren 
naosten (Db, Np, Nt, Obk, Op, Pe-DbI, 
Sz, b: lm) ['no:astn] - naasten De 
kemiezen naostten de smokkelweer on 
nammen a/las in beslag (Obk), Die spullen 
bin met van jow, die meugen jaw zomar 
met naosten zich toeëigenen (Op), 
(eufemistisch voor stolen): Die zal dat wel 
naost hebben (Sz) * Hebje naosten fief is 
beter as mit liefde naosten (Nt) 
naostcnliefde ['no:ostvlivdo] - naasten-
liefde . ..mien naostenliefde is blielcber met 
grootgenoeg (v o) 
naostliggend (Nbk) bn. ['no:sthgtJ 1. 
aangrenzend, m.b.t. percelen grond 
naostligger (Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Np, 
Ow, b: im) de; -s ['no:ostltgç] 1. bezitter 
(evt. gebruiker) van één of meer aangren-
zende percelen Ze bin naostliggers van 
mekaer (Np), Hij is mien naosthger 
(Nbk) 
naostovcn (Np) overg.; stoofde nao, het 
naostoofd ['no:asto:bip] 1. nog can tijdje 
doen sudderen, stoven, nabraden 
naostreven (spor.) - nastreven (van can 
doe) 
naostschictcn - naastschieten 
naosturen - nasturen We mossen et him 
naostw-en (Ow) 
naosudderen (Dfo, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; sudderde nao, her naosudderd 
['n ... ] 1. nog enige tijd sudderen (van 
koken, braden); ook gezegd van kwesties 
die men verder op z'n beloop laat: Et zal 
nag wel ten posien naosudderen (Nbk) 
naotaofelen (Bu, Nbk) - natafelen even 
naotaofelen nao at eten (Bu), Zuwwe nog 
even naotaofelen? (Nbk) 

naotellen - natellen Hij zat zien geld nao 
to tellen to tellen om na to gaan hoeveel hij 
had, Dat kuj' wel op je vingers naotellen 
(Nbk), zo ook Je kim op je doem we! 
naotellen dat zokke praoties met waor 
binnen (Db) 
naotied I (Dfo, Obk) ['n...] - natijd: laatste 
deal van een seizoan Et markelaand is in 
de naotied van iederiene cm to gebruken, 
dat bin bepaolde stokken laand (Dfo), In 
de naotied van de minne zoemer begon et 
nag bitl mooi to wodden (Obk) 
naotied II (verspr.) Ook naodertied (Bu) 
bw. ['no:tit/'na:dçtit] 1. achteraf, nadien, 
later Naotied bin we d'r henna west (Ste), 
Et speet mij naotied (Nbk), Naotied 
bekeken was et vroeger nog zo gek met 
(Obk), een sehoflien naotied (Np), War bij 
tiemen liggen bleef, mos naotied ophujd 
wodden; dat weren de statten of et 
stattehuj (Dfo), Th31  is d'r drekt naotied 
uutkrast er tussenuit gegaan (Sz), vat 
naotied direkt ama (Nbk) 
nautien z. naod 
naotrappen - natrappen (lett., ook wel 
fig.) 
naotrekken (Ma, Nbk, Np, Obk, Spa, Sz, 
Wol) st. ww.; overg.; hat naotrokken ['n ... J 
1. natrekken, kontroleren (Nbk) Depelisie 
wet met zeker wie de scbu!d bet, mar ze 
willen et naotrekken (Nbk) 2. na hat 
machinaal melken flog trekken aan de 
spenen am na to melken (Dfo, Np, Obk, 
Spa, Wol) We guI/en him even naotrekken 
(Np) 
naotrillen - natrillen De grond trilde now 
on dan nao doe ze mit die kenonnen 
scheuten (Nbk) 
naovenan z. naovenant 
naovenant (Bdie, Db, Dhau, Dho, Np, 
Obk, 01-Nl, Op, Spa, Sz, b: Im) Oak 
naovenan (k: Ste) bw. [no:fnan(t); aks. 
wisselt] 1. navenant, naar gelang, over-
eenkomstig Naovenant we dichter bi5 huus 
kwainmen, wodde ik muuier (Db), Zion 
verstaand is daor mit met naovenant (Op), 
Naovenant begint et al scbiemerig to 
wodden on moe 'n we de laarnpe a! opstik-
ken (Op) 2. bij benadering, ongeveer gelijk 
(Np, Spa) Die stokken laand bin naovenant 
Hoke groat (Np), Et is mij naovenant hat 
is me eender (Spa), Naovenant dat wark 
langer duurde, wodde or ok duw-der (Dhau, 
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naoverbraandcr - naowejde 

Np) 3. langzamerhand (Db, Dho, Obk, 
01-Ni) Naovonant komt dat we! good 
(Dho, Obk), . ..kommen we d'r we! wit 
(01-Ni), Zo naovonant komt et hide 
volkien weer op butts an van lievoriee 
(Obk), Zonaovonant bet hi okalhiei wat 
bij mekoor sleopt zo langzamorhand (Db, 
Obk) 
naoverbraander (spor.) - naverbrandor 
naovertellen [n ... ] - navertelien Eon groto 
kletser is 't ie kim d'r niks van naovor-
tellon her is volstrekt onzoker of het 
allemaai kiopt (Dfo), zo ook 't Is allomaoi 
gokheid, daor kuj' nit van naovertoilen 
(Sz), AJ' eon klap mit do moker kriogen, 
vertol ic ot niot nao dat ovorleef jo niet 
(Sz), zo ook Kick mar uut mit Jim grote 
plannen on woes mar vcurzicbtig onder-
wog, dommiot kuj'zn et niot ions nao-
vortollen (Nbk) 
naovloeien - navlooion Do voelso moot 
drie are nao or kaiven vot wozon; as do 
koe dan nog deursliodert of naovioeit - 
last van wit soul hot - dan hot hi 
ontstokingo, dat is do kotvoelso (Ste), Aj' 
nao eon bovailing nog naovioeion mooj' 
naor et ziokenhuus, oors kuj' we! dood-
bloedon (Nbk) 
nauvioulen (spor.) - naviooion, in et 
naovlooion e.d., vgl. 1k zal et es oven 
naoviooien (Np) 
nauvodderen (vorspr) ['rrn:fodpi] - navor-
deron belasting naovoddoren (Dfo) 
naovodderige z. naovoddoring 
naovoddering Ook naovodderige (Ste) do; 
-s, -en; ...rinkien [n3:foçifu]/..f4pp] 1. 
navordering 1k kroog eon flinko naovod-
dering van do bolasting (Obk, Db) 
naovoel (Ow) et ['na:ful] 1. afsoheiding 
van een koe na do geboorto Dan komt d'r 
naovooi (Ow) 
nauvolgen (I) - navoigen (van eon 
voorbeeld, van eon porsoon wiens 
optroden, work ais voorboeld dient) 
naovolger (spor.) - navoigor (van bop. 
werk, naar het voorboeld van eon ander) 
naovulging [n3:foigtfl] - navoiging, in in 
naovolging van 
naovraog z. naovraoge 
naovraogc Ook naovraog (spor.) do; -n 
[n ... ] 1. navraag, her nader vragon naar 
iets naovraogo doen (Nbk), BAy naovraog 
is blokon (1.) (Nbk), Jo kim we! naovra age 

kriegon zo kunnen Jo later nog wei eens 
vragon om verantwoording af to loggen 
(Np) 
naovraogen [n ...J - navragon Waor zo'k 
dat oven naovraogon kunnon?(Nbk) 
naovrucht do ['n...] 1. navrucht: tweede 
gewas Span-e, knoion, sni)rogge on 
biadkooi is ailomaol naovrucht (Db, Ld), 
zo ook Nijgrus en knolien, dat is nao-
vrucbt(Sz), Ur is weer moor naovrueht as 
veurjaoren (Ow), Do naovrucbt is totaai 
misiokt (El), eon bokondo naovrucbt (Op) 
naovulen (Nbk, b) zw. ww.; overg.; vuuido 
nao, hot naovuuld ['n...] 1. door to taston, 
voelon inspekteron Hi5 bogon him die 
buson nao to vulen (b) 2. navoolen, 
begrijpon (Nbk) 
naowaark z. naowark 
naowaeren (Ste) zw. ww.; ovorg.; waordo 
nao, hot naowaord [n3:we:arii] 1. nieuws-
gierig nakijkon Wacr die es oven nao, 
waorgaotbiy bonne? (Ste) 
naowark Ook nuowuark (Po-Dbl), nao-
work (WH) et [n ... ] 1. werk dat men na 
andor work moot uitvoeron Et naowark van 
do bouw van eon huus duurt vaeko Anger 
as do bouw zolf(Obk), Daor was nogal 
war naowark mit (Np, El), Daor krioj' nog 
0011 protte naowark van (Diz, Nbk), Drekt 
ofwarkon, dan komt d'r gion naowark 
(Ow), AJ' do bool ovorkoken iaoten hoj' 
naowark (Ma, Obk) 
naowarken - naworken: naworking 
hobbon, naderhand nog offekt hebben Die 
ruzio zai nog we! as con posion naowarkon 
(Nbk) 
naowarking (spor.) - nawerking 
naoweerdigen z. naowerigen 
naowegen - nawogon 
naoweide - nawoide Do naoweido was 
vaak ok nog wel zo good as do oorsto snee 
(Sz), Do naoweido was nao do eersto snoo, 
dus at gong oni do twiedo snoo (Ow, Bu), 

of om do daddo wee (Sz), Laoter, nao et 
eon poor koor ofvroten is, is et naoweide; 
dan kim)t nog even naowoidon (Nbk), 
Dourdat or zo gruuizom is, boj' gooio 
naowoido (Db), Do naoweido Jigt d'r mool 
NY on do kocnen kim d'r we! in (Obk), We 
bobbon do pinkon in do naowoido daon 
(Dho, Diz), Do pinkon kommen vacko in 
do naoweide (Obk), Do koenon loupon... 
(Nt), Do naowoido be'k verbuard (Spa), 
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naowciden - naozuken 

Mien vader buurde een flutte naoweide van 
N (01-Ni) 
naoweiden (Nbk) zw. ww.; overg.; weidde 
nao, hot naoweided ['no:wcjd9] 1. 
beweiden van naweide Laeter, nao or een 
peer keer ofvreten is, bej' naoweide; dan 
kuj't nag even naaweiden (Nbk) 
naowcrcn Z. naowerigen 
naowerigcn (Dfo, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow) 
Ook naoweerdigen (Np), naoweren (Sz) 
zw. ww.; overg.; werigde nao, het nao-
werigd ['n...] 1. flog even luchten (vooral 
van beddegoed, kieding) (Np, Obk, Ow, 
Sz) We hebben de dekens d'r nut had en 
now wiwwe ze nog even naowerijen (Np) 
2. hooi nog een tijdje droger doen worden 
omdat het nog to vochtig is om binnen to 
halen (Dfo, Ma) 
nauwerk z. naowark 
nauwiezen -nawijzen (lett.) 
naowinter - nawinter In de naowinter 
wodt et voer krap, dat is in meert, april, an 
or aende van de winter; vent et vee is et 
dan glen meitied! (Nbk), Vein- ni5jaor 
hebben we met yule aovendpraot, dat 
gebeurt vaeke in de naowinter (1Db), We 
mienden dat we d'r deur waeren, mar we 
kregen nag een mooi naowintertien (Wol), 
We kim nag we! een heel naowintertien 
kriegen (01-Ni), Mit een zaachte vent-
winter kan d'r nag we] es een strenge 
naowinter kammen (Obk) 
naowoord - nawoord 
naowrievcn (Dfo) zw. ww.; overg.; hot 
naowreven ['n...] 1. nog eons wrijven, 
poetsen Af' or poetsgoed moai hebben 
willen, wriefie et mit een wallen doek nao 
(Dfo) 
naowuiven (Diz, Nbk, v) - nawuiven 1k 
beb et yolk uutlaoten on nag even 
naowuifd (Diz) 
naozaot ) de; -en ['nD:s:at] 1. nazaat 
nauzeggen - nazeggen Wij [bin] eren mar 
al te vaeke can stao in de weg, am de 
woorden van oonze tekst nao te zeggen 
(b), Dat za'kje met naozeggen! dat zou ik 
niet voor mn rekening willen nemen watje 
daar zegt (Nbk) 
naozetten (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; 
zette nao, is (bet. 1)/het (bet. 2) naozet 
['n...] 1. aehternagaan 1k moot him mar 
naozetten (Np), 1k .zal him mar gauw even 
naozetten, want hi5 het de brille liggen 

laoten (Nbk), Ze bin him drekt naozet 
(Nbk) 2. naderhand poten, vorbouwen 
(Nbk) We moe'n nag mar wat eerpels 
naozetten, want ze kommen allegere lang 
met op (Nbk) 
naozien st. ww.; overg.; hot naozien [n...] 
1. door te kijken volgen 2. inspokteren, 
kontroloren, nagaan op gebreken As de 
vrouwluden de waske an de kaante 
brengen, moe'n ze 't good eerst even 
naozien (Bu, Obk), Her meester de 
sommen al naozien? gekorrigeerd, drak-
proeven naozien korrigeren, 1k moot 'm 
even naozien vein-dat hi5 in buns komtzn 
kleren afvegen, nagaan of zn voeten 
schoon zijn e.d. (Nbk) 3. herstellen Ze 
hebben dat busien weerhielemaole naazien 
(Np), IkzaJ 'm even naozien onder handen 
nemen, eon afstraffing geven (Nbk, Np) 4. 
kaal piukken door to eten, door weg to 
nemen kaal doen zijn (van land, bessen-
struiken e.d.) (Bu, Nbk) De koenen bebben 
et laand aorig naozien kaal gevroten (Nbk, 
Bu), Die badden ze zamar angevraogd de 
beiepollen naozien (Nbk) 5. opruimen (van 
een la, een doos e.d.) (Nbk) 1k zal et lae-
gien even naozien (Nbk) 6. eon afstraffing 
geven (Nbk) 1k zal 'm even naozien (Nbk) 
naozingcn - nazingen 
naozitten - nazitton: nazetten, vervolgen 
Ze zatten n nao (Dho), 1k hebbe de 
spinnen naazeten mit de raegebolle (Obk) 
naozoemer (WS, El, Ma, Nbk, Obk, j) 
Ook naozommer (El, Nbk en oost., vo) do, 
et (in verb.: Obk) ['n...] 1. nazomer In It 
naozaemer van It daddejaor kregen ze een 
kaartien over de past.. (j), In de 
naozaemer weidden de boeren beurkoenen 
op een miente (Op), Haann on Jannes 
weren dam-  de hick naozommer on haast 
drak mit (vo) 
naozoemerdag (El, Nbk en west.) Ook 
naozommerdag (El, Nbk, en oost.) - 
nazomordag 
naozommer z. naazoemer 
nauzommerauvend (vo) do; -en, ..aovens 
['n...] 1. avond van eon nazomerdag ...in de 
zoele naozommeraa vend... (vo) 
naozominerdag z. naazoemerdag 
naozorg (spor.) - nazorg 
naozuken - nazooken: opzooken 1k zal et 
even naozuken, mar ik weet met a'k d'r 
aenlik we! een book over bebbe (Nbk) 
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naozwaaien - nargens 

naozwaaicn - nazwaaien Ze haddon 'm 't 
hekkien wit brocht en him naozwaaid(v) 
naozwaarm (Np, bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 
do; -s; -pien, -tien (bs: Dfo) ['n...] 1. 
nazwerm 
naozwaarmen (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 
Ook aachterzwaarmen (bs: Dfo, Obk) zw. 
ww.; onoverg.; zwaarmde nao, het nao-
zwaarmd [?n3:swa:rmIVTa:xtr ] 1. afro-
men van nazwermen van cen bijenvolk 
naozwemmen - nazwemmen 
naozweven (1) - nazweven 
naozwielen (Di; Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; zwielde nao, het naozwield 
['n ... swilii] 1. do resten hooi op hot land 
bijeenbrongen in kleine zwelen, regels 
hooi, nog eens bewerken met een buJ-
mesiene, vgl. Et laand is nog zo roeg, 
laoten we et mar even naozwielen (Diz) 
naozwieren - nazwieren: zwiorond volgon 
nap (Np)  [nap], in nap speulen nI. bij 
nappen (bep. kaartspel:) allo vijf slagen 
hebben (Np), verder in 1k doe nap ik spool 
(bij hot kaartspel nappen) 
napalm (I) - napalm 
napaimbom (I) - napaimbom 
napoleonnen (Nbk, Nt, Nw, Obk, 01-NI, 
Op, Ste) onbep. w. [na'po:oloii:, ook 
'nap... (Nw)] 1. hot kaartspel napoleon 
spelen, hetz. als nappexr. Nap oleonnen 
wodde vrooger een bult daon, lack as 
scbutJasson (Nbk), Zuwwe eon pottien 
napoleonnen? (01-NI), Mien vader kon 
he]emaol niet kaortspeulen, hi5 kende 
alliend mar napoleonnen (Op) 
nappe do; -n; nappien ['nap] 1. houton 
kom, halve kokosnootdop (om uit to 
drinken, melk moo af to moten e.d.), diepe 
kom con nappien cm do glaezen of te 
spoelen d.i. do ramon buiten (Nbk), 
Vroeger bong d'r year do kiender eon 
nappe van een halve kokesneute bij c/c 
pompe (Np, Db), ook wol van hoot (Obk), 
vgl. Eon boo/ten nappe was uutdrijd mit 
de dr75baanlc, rond van vorm, an van best 
boolt (Obk), Et kalf moot drie keer zoo'n 
melknappe vol me/k bebben (Nw), eon 
nappe kiepevoer (Nbk), In een maeltonne 
lag vroeger eon nappe daor et mac/mit uut 
do tonne in eon emmor (mit water) schept 
wodde ow slobber vow c/c ko on on to 
bereusen (Op), Vroeger badden we een 
nappe in do waai dat was drinkon van do 

botterfobriek vow kaiver on varkens; et 
was van bilk maekt(Db), sAovens kregen 
depeerden nog eon nappe vol hacver in c/c 
bak (Obk) 
nappen (Bu, Np, Nt, Nw, 5; Wol) 
['napqi] - nappen: napoleon spelen We bin 
an 't nappen (Np, Sz), Nappen gong mit 
vauf kaorton on dan zo vu/c mogolik 
s/aegen zion to kriegen; van te vein-en 
mossen Jo zeggen boovule s/aegen as Jo 
macken konnen (Wol) 
nappien et; nappies ['napin] 1. kleine 
nappe z. aldaar 2. klein haakje (Bu, Nbk, 
Obk) 
nappiesdreger (I) do; -s ['napizdrt:gç] 1. 
napjesdrager 
nar (Bdio, Db, Obk, Spa) - nar c/c nar 
uuthangen gek, mallotig doen (Bdie) 
narcis (vorspr.) - narcis (vanouds werdon 
benamingen als ticte/roze en tio/ozc 
gobniikt) 
nareisfemilie - narcisfamilie 
narder (Dhau, Np) do; -s; -tion [nardç] 1. 
iemand die voortdurond sart 
narf (Spa) g. lidw. 1. smerige, vasto vlek 
op do huid die ontstaat doordat men zich 
niet goed wast Nail beJ' tegenwoordig 
haost niet moor (Spa) 2. z. narve 
nargens Ook naargens (El, Ld, Nw, Obk, 
Pe-Dbl, Ste, b: lm), nuarns (Dho), nanis 
(Wol, elders spor.), nergens (WH) [nar 
gas, ook wol 'narIJs/na:  ... /na:riis/narI1s, 
na:s/ ne ... ] 1. op of in geen onkele plaats 
Nargens was or schaopien to bekennen (b), 
Dan bi' nargens (moor), Hij kan et 
nargens vienon, nargens of nargens kan 'Ic 
dat vienen (Nbk, b) 2. niet orgens In de 
vera/dora osie he'lc nargens meet omme 
docht (Np),  (met dubbele ontkenning:) Ic 
bebbon zeker nargens gien nocbt an (Nbk, 
Nw), Al/ionig c/c stokmennig kiender uut et 
Smids/aentien badden nargens gien cave]-
mood in haddon nergens erg in (b), Et /iekt 
nargens op het is volkomen verkeord, 
onjuist godaan, hot is schandolijk, zoer 
lolijk Zoas die vent d'r bij lopt, dat liekt 
nargens naor hot is volstrekt aficeurens-
waardig, schandolijk (Op), 1k gao naor c/c 
kapper, ik wil me es war opdoffen; 't /iekt 
nergens meet op (Sz), Zoos die vent 'm 
gedreug, dat leek too], hielomaol nargens 
op! (Nbk), Et eten smaokte (him) nargens 
naor smaakto bep. niet lokker (Nbk, b), 
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Nargenshuzen - nat 

Hi9 sUet nargens vow hij deinst nergens 
voor terug, luistert naar niemand, waagt 
alles (Bu, 01-NI, Ow), Ze boeven et 
nargens om to Jaoten (p), Jo kim It zeggon 
of ie kim It schieten, ze go von nargens 
omine ze trekken zich van geen waar-
schuwing jets aan, deinzen nergens voor 
terug (Diz, Nbk), nargens omme hoe het 
ook zij, niet om het een of ander, maar 
(Db, El, Nbk, Obk): Naargens ommo, mar 
wij gaon niot mit (Obk), nargens ommo, 
mar i/c wol etJe toch even vorte/Jen (Db), 
Et is nargens zo good as thaus (Dhau) 
Nargenshuzen (verspr) Ook Nuargens-
huzen (Bu, El, Obk, Pe-Dbl, b: Im), Ncr-
genshuzen (Spa) - Nergenshuizen: fiktie-
ye plaatsnaam, in op Nargenshuzen ver 
buiten de bekende, vertrouwde omge-
ving, eenzaam en alleen, ook: in een 
plaatsje dat niets voorstelt, ver bujten de 
normale woonomgeving en waarvan de 
naam er niet toe doet, vgl. N woont op 
Naargensbuzen (Obk), Hi7 zit op Naar-
genshuzen (El) 
Nargenslaand (Nw) et ['n..] 1. naam van 
een fiktief land: geheel achteraf, Nergens-
huizen ff17 woont in Nargenslaand (Nw) 
narkont (Wol) de; -en; -jen ['nar ... ] 1. 
iemand die graag anderen sart 
narkotika [nar'ko:tika] - narcotica 
narkotikabrigade - narcoticabrigade 
narkotiseren (1) [..'st:arn] - narcotiseren 
narkotiseur (1) [...'s...} - narcotiseur 
narkoze [narko:azo] - narcose onder 
narkoze (wezen), .. - brengen (I) 
narns z. nargens 
narre (Dho, Np, Ste) de; -n; -gien [naro] 
1. narrig iemand, iemand die voortdurend 
dwarsligt (Np, Ste) eon raere narre (Ste) 2. 
dwaas iemand (Dho) Wat bin Ic toch eon 
narre (Dho) 
narrekop (El, Op) de; -pen ['n..] 1. 
iemand die voortdurend sart, plaagt (El) 
Die jongen bin narrokoppen, ze bin a/tied 
an Ft  narren en klieren (El) 
narren ['nap7] - narren, sarren Hool toch 
es op to narren (Nbk), Die Jongo zit aismar 
te nan-en (Sz), N is een grootmispunt, die 
zit oons a/tied to nan-en (Db), Ic kim de 
bond zolango narren oat hij begint to 
bieten (Obk), Die jonge mag graeg narren,  
mar dan krigt hij ok we] a wat op 'e 
mieter (Obk) 

narrepoede (Db) de; -n; -gien ['narapudJ 
1. iemand die voortdurend plaagt Die 
jonge is een echte nan-epoede (Db) 
narrepot (Dfo, Obk, 01-NI) de; -ten; 
-tien ['naropDt] 1- iemand die voortdui-end 
sart, pest Dat is eon oolde narrepot, die zit 
a/tied te pesten (Obk) 
narrig - narrig, chagrijnig, slecht gehu-
meurd 1k vun diejongen vandaege verb;jote 
narri (Np), Jo bin eon narrig joongien, 
hour! (El), Man, woes toch niot zo narrig 
(Spa), Doe toch niet zo narrig (Nbk) 
narve Ook naarve (Nw, Ste), nw-f (bet. 3: 
Bdie), nerve (Sz) de; -n; narfien ['nar(o) 
w, .vo/'na: ... nar(o)f/nc ... ] 1. nerf (in een 
blad) naarven in cen b/ad (Nw) L draad 
van het hout narvon in Ft  hoo/t (Nbk) 3. 
glans van nieuwheid, frisheid (Bu, Obk) 
De narve is dFr  aorig of de maantel is glad 
vers/oten (Obk), DFrzitgien  narve meerin 
het is slordig, niet net, zonder kleur of 
model geworden (vooral van kleding) (Bu) 
4. in an do narve too vers/eten tot op de 
draad versieten (01-NI) & Iijn, groef, 
plooi, rimpel in de huid (Bdie, Dho, Ste) 
naxven in et gezicht (Dho), Die is zo vies 
en smerig in de narven (Sz, Ste) 6. juiste, 
goede lijn in de bouw van eon paard, d.i. 
in het model (Bu), vgl. Ur zit narve in 
(Bu) 
nasi ['nasi] - nasi 
nasiballe - nasibal (lett.) 
nasiburger (spor.) - nasiburger 
nassaugaoren (Nbk, Obk) et ['nasnM ... J 1. 
bep. dikke soort garen met een fijn rood 
draadje erdoor, in b/auwnassaugaoren di. 
met blauwe basiskleur (Nbk), Eon raandrok 
wodde dreugen as ondorrok onder de 
bovonrok; et was eon briede often rok, 
waorin ran en broid wodden van nassau-
gaoren (Obk) 
nat I et [nat] 1. groentenat, vleesnat c.d. et 
net van de gruunto (Ma, Obk, Op), van 
eon sin osapp o/ (Dfo), Et nat van do 
gestoofde peorties vien i/c batstikke Iekker 
(Ow, Db), D'r zit noga/ wat nat op 'e 
gruunto (Diz), Dat nat is wel /ekker (Dho), 
et nat van do oorpols (Nw, Bdie) L vocht 
in alg. zin Nio mw-on kim soms nat 
ofgoven (Ow, Dfo), Ft  Ge/i nat op gezegd 
bijv. van een wondje waar vocht uit komt 
(Nbk), et zi/te nat (I), It Is a//omao/ ion pot 
nat 3. in Schiedammer nat bep. jenever: 
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flat - natmaeken 

schiedamnier (Bu), zo ook Doe mij nag 
mar wat nat van Schiedam (Nbk) 
nat II bn.; -ter, -at 1. vloeibaar, niet vast 
Dacnk d'r omme, de varve is nog nat 
(Nbk), zo nat as dong gezegd wanneer het 
buiten zeer nat is door de vele regen (b) 2. 
(van het weer) regenachtig Et was zo nat, 
Ic konnon glen stap baton doen (Pe-Dbl), 
Etnatto wear vervoeltzo gauw (Dhau), bI 
eon nat veurjaor zit de kiwi vol waetor-
micra (Dfo), Et was ditjaor eon natte mole 
(Np), 'tls nat bet regent (Nbk, Obk), Mien 
nije broek paste mij patent, mar doe 't nat 
wodde ha 'k do brook tot do kni5on zitton; 
daor zat de krimp nag in, dat was einllk 
gien work toen het regende (Sz), Et is nat 
wear id. (Nbk, Ste) 3. bevochtigd met of 
doortrokken met water en/of andere vloei-
stoffen Die jongon bebben altied natte 
sokken, ze moe'n altied dew- do thkste 
poeien waetor lopen (Dfo), dear at natte 
zaand lopon (Nbk), Jo moe'n me niot mit 
natte voeton over at zeil lopen (Nbk), A.H. 
bet zion beker soepo ommegooid, bij hat 
de hide brook nat (Nbk), Mien bemd was 
nat van 'tzwiet(Nbk,j), Dopoerdon weren 
nat van zwiet (Nbk, Obk), Dc kionder die 
harken, zo zwioton hour nat (bi), Th) is nat 
di. in het bijzonder: heeft in zn brook 
gepiast (Nbk, Np), eon natte paickodoek 
een natte luier, MIt kupienstikken kuf' eon 
nat pak oplopon (Spa), We hebben disse 
keer natte bokkens kocht die ni. nog 
moeten worden gebakken (Np), Hiyschrikt 
as hij de naevel nat krigt hij is bang voor 
water (Dho), mit de natte vinger vulen 
waor do wiend zit (Nbk), mit eon nat zeal 
thuuskommen dronken (Op, Ow, Ste), can 
natte droom (spor.), MY is van do natte 
gem canto, bi5 bet al heel wat geld 
natmaekt verkwist door overmatig drank-
gebniik (Op), Hij was zo nat, net can 
verzoupen katte (Dho), ...as con verzoupon 
katte (01-Ni), zo nat as eon dwell (Diz, 
Ld, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Wol), zo 
nat as dong (z. ook bet. 1; Db), zo nat as 
stron t Ha 'Ic mar regenkloron mitnewnon, ik 
bin now zo nat as stront (Nbk), ...as mos(t) 
(Dho), ...as eon katte (Bu), ...as eon klitse 
(Ow) * (gezegd bij siecht, regenachtig 
weer:) V/Jo nat maokt, maekt at ok weer 
dreugo (Db) 
natachtig - natachtig 

natgooien - natgooien As eon zwaarm to 
boge vligt dam kuj' die, om him naor 
ben eden to kriogcn, natgooien; de biyen 
mionon dam dat at regent (bs: Dfo, Obk, 
Op, Ow) 
natltals (verspr.) de; . . .halzen; - ien 
['nathais] 1. iemand die veei sterke drank 
gebruikt 
natjonaal z. nationaol 
nationaal-socialisme z. natlonaol-socia-
lisme 
nationaal-socialist(isch) z. nationaol-
socialist(isch) 
nationalisaosie (spor., i) [na(t)sjô(: 5)nali 
'53:051] - nationalisatie 
nationaliseren (i) [..'st:orn] - nationaii-
seren 
nationalisme et [...'l...} 1. nationalisme: 
streven naar zeifstandigheid van de eigen 
natie 
nationalist - nationalist 
natjonalistjsclj - nationaiistisch 
nationaliteit - nationaliteit: inzake her 
behoren tot een bep. natie War vow-  
nationaliteit bet zij.9, 2'e bet do Fraanse 
nationaliteit 
nationalitcitshewies (1) - nationaliteits-
bewijs 
nationaliteitsplaetc (spor.) - nationaii-
teitskenteken in een vorm van een sticker 
ed. 
nationaol (spor., I, vo) Ook nationaal 
[na(t)sjô:'no:ol, ...'na:l] - nationaai, 
hoofdzakelijk in verb. als ...ct nationaole 
volkslicd... (vo), do nationaole vlagge (I), 
eon nationaole fcestdag (1), et nationaol 
perduict (I), at nationaol inkomman (i) 
nationaol-socialisme (spor., 1) Ook natio-
naal-socialisme - nationaal- socialisme 
nationaol-socialist(isch) (I, spor.) Ook 
nationaal-socialist(isch) - nationaal-
socialist(isch) 
natjaegen (bs: Dfo) zw. ww.; overg.; 
jachtte/jaegde nat, het natjachtlnatjaegd 
['natje:gjj] 1. bij warm weer door 
aftrommelen de bijen met natte honing 
besmeurd doen raken 
natmaeken - natmaken Mack deboelnow 
fiat nat, 1k bob krek aBcs opdruugd mit do 
dwell (Nbk), Maek do bost mar nat (Nbk), 
We zitten bier met op eon drougien, we 
gaon at geld natmaeken we gaan iets 
drinken, met name: we nemen een borrel 
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natregenen - nattighied 

(Wol), eon rioksdaoldernatmaokcn opma-
ken door een borrel to bestollen e.d. (Nt), 
otgoldnatmaokon zn geld verkwisten door 
overmatig drankgobruik (Bu, El, Np, Obk, 
Pe-Dbl, Sz, Ste): Dejonovordrinkorznaek-
to al zion geld nat (Obk), Die bet hiol wat 
natmaokt veel geld verkwist door over-
matig drankgobruik (El, Nbk, Np, Op), Hi7 
hot a! Zion geld natrnaekt (Dho, 01-NI), 
aiy bet zion geld natmaekt in draank 
(Dhau), (inzake hot werk van booren:) Die 
or natmaokt zaJ or ok wel weer drougo-
maoken hoe hard je ook workt, Jo kunt 
toch fiat voorkornen dat hot weer plotse-
ling anders wordt (bo: Nw) 
natregenen ['n..] - natregenen Do me!-
korsjasso is natregond (Spa) 
natrium et ['na:trij m] 1. natrium 
natriumehloride (1) - natriumohloride 
natsen (Obk) ['natsi], in Dat zal Jo do 
kookoek natsen dat haal je do kookoek 
(Obk), Dat kuj' natsen dat had j e godacht, 
dat kun je wel schudden, gezegd bijv. als 
men gold wil, ook in Dat kuj' natson, die 
maid hot a! eon Jongo (Obk) 
natslieper do; -s (Edie, Spa) ['natslipr]  I. 
groto zandstonon slijpsteen die door oon 
bak water draaide 
natslieperi'je (Obk) de [natsIip'tjo] 1. de 
voorzioning waarbij slijpsteon on to slijpon 
geroodschap nat blijft (do gebruikte Steen 
wordt koud gehouden door water) Sebero-
sliopers hebben natslioperio oni or staol 
niot to vorbitton (Obk) 
natspuiten - natspuiten 
natte do [nata] 1. hot zeer nat zijn buiton, 
de natheid van allos wat buiton is, het 
(zeer) natte weer Mit disso natte is d'r niks 
an (Nbk), Do pisbemolnaston zatten hoge 
in do grond, dat lowam dour do natte as et 
drougo bogon to wooden, zitton do pis-
honiolnuston weer diopor in do grond 
(Obk), Dour do natto kwarnmen do carpels 
lacto in do grand (Ow), Mit die natto kuJ' 
niot op ? laand wozen (Ma), Mit disso 
natte gaot d'r eon bool om do klinko 
mislukt er veel van do oogst (Obk, Bu), 
Nao do anbolonde natte is or huJ toch nag 
aorig bikommen (Db), As grds in do natto 
opgruJd is on ot wodt dan miid, dan drougt 
or moor in as gowoon grds, en dan kri'npt 
or aorig op (Bu) * Waf mit drougte 
vorspeulon, verlios ie mit plozior, waJ'  mit 

natto vorliozon, vorlios ie mit hatzoor (vo) 
natte-vingerwark (spor.) - natte-vinger- - 
werk 
natten zw. ww.; onpers., overg., onovorg.; 
natte, het nat {'nattj] 1. (onpors.) rogonon, 
regenachtig wordon Et bogint al aorig wat 
to natten (Ma), Et regent niot zovouie, or 
kan we! natton (Db), Ft Nat nogal wat 
vandaego hot is nogal rogonachtig weer 
(El), Et wil we! natten tegonwoordzj (Nt) 
2. (onoverg.) vocht afgevon, nat wordon 
(Db, Op) Die wondo was haost diebto, mar 
bogint now weer to natter vocht af to 
govon (Op), Bij voraandoring van weer 
kim do mw-on we! natten (Db) 3. (overg.) 
bevochtigon (Obk) Mit die drougte mooj' 
we! es natten, aanders komtot zaod met op 
(Obk) 4. (overg.) zn geld aan alcoholics 
vorkwisten (Nw) Hij nat sIlos d.i. al zijn 
geld (Nw) * Eon drougo inoort is gold 
weord/As Ft  in april mar natten wil (Nbk, 
Dfo) 
nattidn ['natin] - natje, drank, in nattion on 
dreugion, ...drogion (WTh:  oten on drinken, 
vgl. Now bobbon zo bout nattion on 
dreugion wel had wel genoog gogeten en 
godronken (Nbk, Ow), Jo moon Jo nattion 
on drougion op 'o tied hobbon j  eton en 
drinkon (El, Nbk), ...kricgen (Dho, Np), 
Hi3 kreog we! Zion nattion on drougen op 
'0 tied hot ontbrak horn bep. niet aan lokkor 
eton en drinkon (Op, Ma) 
nattig ['natax] - nattig: vochtig, klarn, 
regonachtig Do muro vault nattig an (Ow), 
Die grond was song nattig (Nw), 
J3otonvlooron kim togon aandor weer 
zwioton, 'nattig wodden' (Obk), Et is mit 
dat bogo waetor al weer wat nattig in do 
keldor (Obk), We konnon wel rogon 
kriogon, or bogint al nattig to wodden or 
vallon al druppols (Op), It Is wat nattig 
vandomiddag rogenachtig (Dho, Diz, El, 
Ma, Nbk, Np, Op),  Et is slim nattig van 
winter (Spa), nattig weer (Ste) 
nattighied Voor -heid z. -hied de ['natax 
hit] - nattigheid Mit disso nattigbiod kizf 
niot op et !aand wezon (Nw), Die lust we! 
wat nattighoid eon of moor borrols (Dho, 
Spa), 1k vale nattighiod voel natheid, nI. 
doordat hot begint to regonon (Np), (fig.:) 
my vuu!tnattigbiod(Bu, Nbk), Hij vuu!do 
wat nattighiod on kwam d'r mar niot 
zoveu!e as vcurhcnnc moor (Obk), Dat hi 
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naturaiisaosie - nauw 

him zo lange bedonderan laotan bet on 
nooit glen nattijbeid vuulde, dat begriepe 
1k niet (Op) 
naturalisaosie (1) [naty(:o)rali'so:osi] - 
naturalisatie 
naturaliseren (I) [...st:rnJ - naturaliseren 
nature z. nettwr 
nauw I et 1. in in at nauw in de knel, in 
benauwdheid, in verlegenheid: De honnen 
badden de schaopen aorig in at nauwjacbt 
(Ld), Hij zat aorig in at nauw, hew-  (Bdie, 
Ma, Nbk, Obk, Ste, b, Nw), zo ook De 
katte zat in 't nauw on vleug in de 
gedienen op(Obk), iene in etnauwdrieven 
(Diz, Np, Nw, Op), zo oak Ze bebben 'iv 
aorig in at nauw zet (El), in at nauw 
warken (Dhau, 01-NI) 2. zeeëngte, in at 
Nauw van Calais * Eon katte in at nauw 
maekt (some) rare sprongen (verspr., Ow), 
- fan rare sprongen maken (Sz) 
nauw II Oak naauw (Nw) bn., bw.; -er, 
-st [noM/na(:)m]  1. niet wijd, klein van 
breedte, smal van in- of doorgang Die 
schoenen zitten me te nauw (Nbk), Die 
maantel is me to nauw (Np), Dejasse wodt 
wel naauw, mar nao aen betien gefottel bet 
de vrouw him m15 tocb andaon (Nw), Eon 
broeksbore is wel as to nauw (Nbk), ean 
nauw straotien (Nbk, Ow), ..pattien (Nw, 
Ste), ...gaankien (Op, El), Cv die stat kim 
gien Aria koenen naost mekaer staon, dan 
staon ze vuul to nauw (Op), Dc kraene 
stiet to nauw, ía kriegen zo glen waeter 
(Db), We zullen de struier wat nauwer 
zetten (01-Ni), Eon koe ha nauw wezen 
d.i. met een nauw bekken, dus met een 
nauwe uitgang voor hot kalf bij de 
geboorte (Nt, 01-Ni), zo oak Et zit nogal 
nauw mit disse pinke id. (j) 2. zonderveel 
tussenruimte We zattan wel wat nauw op 
mekeer in die zael (Nbk), Vroeger biji at 
keunstmeststrien mos ía wel as nauw 
lopen, dat is dicbte bij at aandere spoor 
Janges (Ow, Dfo), vandaar Niet zo nauw 
lopen, want dan bej' veul to min to weinig 
kunstmest (El), Af' de keunstmast wat 
dikke op 't hand aljen willen, moaj' wat 
nauw lopen (Pe-Dbl), vandaar Ic moe'n 
wat nauwer lopen (Spa), Et yea staot wat 
to nauw met to weinig tussenruimte (op 
stal met name) (Ste), Et peerd bet eon 
Fraanse staand, at is nauw in do kni5en on 
wied in de boeven (Ld, Ste, El), As de 

yew-ste bienen van at peerd nauw staon, 
wodt dat de Fraanse staand nuurnd; aj' 
vroeger een peerd koch ten, wodde daor 
goad op Jet, dat mos niet (Ste), Dat peerd 
lopt aori nauw (Ma), Eenpeerdlopt nauw 
of wied; we hadden beide niet graeg (Ow), 
Dat peerd is wat nauw op 'a stap zet het 
ene been steeds viak voor het andere iangs 
(Ste), nauw staon nI. bij een paard, hetz. 
als koebakkig zijn (Sz), vgl. Dat peerd dat 
staot slim nauw; dan bastrieken ze bcw 
dan kriegen ze strieklappen omme (Bdie, 
Db, Dfo, Ma, Dho, 01-Ni, Np), d'r nauw 
bi5betrofcJcen wezen3. in nauw an dichtbij 
(Nt, Nw, Sz) Mit dat inbreken tegenwoor-
dig maak 1k me wel as ongerust, ze 
kommen soins aorig nauw an vlak in do 
buurt (Sz), Die onweersslag was nauw an 
(Nt, Nw), (van een sterfgeval:) Et was 
nauw an uit de naaste famiiie (Nw) 4. (van 
personen) stipt, zeer zuiver, nauwkeurig 
Die kerel bet een nauw gewetan; aers haj' 
een roam geweten (Bdie, Dhau, El, Np, 
Op), vgl. oak lit zol goad wazen dat 
iedariena zoe'n nauw gewaten badde as 
oolde D., die leug nook an gieniene kwarv 
een cant bij hew- tekot (Op), Hi5 had niet 
zoa'n nauw gewetan, hiy baduvelde de 
meansan nog we] as (Pe-DbI), nauw van 
geweten (Ste), Et kwam him nogal nauw, 
mit dat ofmaten van die grond (Obk), 
(onpers.) Etzuukt nauw bijN N. is nogal 
precies (Spa), Etkomt 'iv nauw id. (El), Et 
stiktnauwhet komt nogal precies (Ow), at 
nogal nauw yemen heel serious zijn, stipt, 
sekuur zijn (Spa), zo oak Et stikt him 
nauwhij is heel stipt, precies (Bu, Diz, El, 
Ma, Nbk, b), waartegenover lit st/Jet 'iv niat 
zo nauw (Bdie, Dho, Ow, Ste), at niet zo 
nauw namen, zo ook HAy kaek niet zo 
nauw (Bdie) en Ia moe'n niet zo nauw 
kiekan (Np), Ia moe'n 't je mar niet to 
nauwneman het niet al to serieus opvatten, 
je hot niet aantrekken (Np), zo oak Ia 
moa'n 't je niat zo nauw nemen wat can 
sander aitied zegt (Pe-Dbl, Dfo) en Jow 
moe'n zien woorden mar niet to nauw 
yemen, hiY zegt at vaeke uut de gek (Op), 
nauw to hikkan wezan gauw op zijn 
teentjes getrapt zijn, snel boos zijn 
(verspr., b): Die vent is nauw to bikkan, 
hew-! (Wol), oak: Die is nauw to bikkar id. 
(El) en Die is nauw to rissen (Spa) * 
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nauweliks - nee 

(schertsond over do seksuelo gevoelons 
i.v.m. do voronderstoido nauwo schedo:) 
Wat nauwer on do spille/Wat mcci-  wile 
(01-Ni), Nauw is met wiedniar lokker op 
zien tied (Nbk) 
nauweliks (Np) - nauweiijks: amper 1k 
badde nauwoliks genoog (Np), Et was mar 
nauweliks vortrouwd (Np) 
nauwgehikt (Obk) bn.; - er [noMg'htkt] 1. 
lichtgeraakt Jo moo'n oppasson waj' 
zeggon, want die is zo nauwgobikt (Obk) 
navel z. naovol 
navelband z. naevolbaand 
naveibreuk z. naevelbrouk 
navelstreng z. nacvclstring 
naveistring z. naovolstring 
Nazareth z. Nazereth 
Nazereth (Bdio, Ow) Ook Nazareth (Ma, 
Np, Po-Dbl) ['na:zorcti ... sar€t] - Nazareth, 
vooral in op Nazereth won en eonzaam 
wonen, vor buiten do bokonde, vortrouwdo, 
geciviliseordo wereid: Hi3 woondo daor op 
Nazereth (Bdio) 
nazi ['na:zi, ...(t)si] - nazi; ook in 
samonstollingen van hot type nazi-/eider, 
nazi-beweging, nazi-Jaeger, zo zijn in dit 
woordenboek niot aile opgosomd 
nazi-diktatuur (b) do ['n...] 1. diktatuur 
van do nazi's Do tied van nazi-
diktatuur/Dic bin wiy baost vergeton (b) 
nazidom do ['nazidom] 1. de hoersendo 
maclit van do nazi's D'r weron mar eon 
stokinennig meensken die nog in Hitler on 
Zion nazidom geleulden (vo) 
Ne - alkorting van Neon 
Neanderthaler (spor.) [nt:'jandçta:iç] - 
Neanderthaler 
Ned. Hen. - Nederlaans Hervonnd 
Nederduuts [nt:dr'dyts] - Noderduits 
(gesproken in Noord-Duitsiand) 
nederig (spor.) bn., bw.; -or; -at ['ni:dpx] 
- nederig: ootmoodig, beschoidon, niot 
hoogmoodig Th) godreug him nogal 
nedeng (Nbk), (..) dat wjj beseboiden on 
nederig van hatte blieven (b) 
nederklits z. noderklitso 
nederklitsc (Np, Woi) Ook nederklits 
(Nbk, Np, Nt, Obk) do ['nt:dçkiUs(o)] 1. 
mooilijke situatio, versukkoling, kommor-
voile omstandighodon 't Is zeker do tied 
van 'tjaor daJ' zo in do noderk/itse zitten 
(Np), in do noderk/its raekcn (Nt), Hij zit 
in do nodork/itso, we moc'n 'in eon botien 

opmontoren (Wol), Dour do minno tied 
zitton die aorig in do nedorklits in do 
armoo, aan lagorwal (Obk) 
Nederlaand Ook Nederland (WH) et; 
...ianon ['nt:drla:nt/.Jant] - Nederland ot 
Kouninkriok van do Nedorlanon (I), do 
Verienigdo Nedorlanon (1) 
Nederlaander ['nt:drlâ:ndr] - Noderiandor 
Nederlaanderschop Voor -schap z. 
- schop - Noderianderschap 
Nederlaans I Ook Nederlands (WIT) et 
['nudçl:s] 1. Nederlands, do Nodorlandso 
taai nut et Nederlaans ommozetton nit het 
Nederlands vortaion, in et Noderlaans 2. 
los, onderwijs in Nederlands Et daddo zn-c 
hobben we Nederlaans (Nbk) 
Nederlaans II bn. - Nederlands Et zal 
oons Ncdcrlaansc yolk naor 'k hope nog 
wol bougon (..) (b), een Noderlaans 
woordoboek, do Ncdorlaanso lotterkunde 
Nederlaans-Indië - Nederlands- Indie 
Nederlaans-Indisch - Nederlands- Indisch 
Nederlaanstaelig [...'tc:iox] - Nederiands-
talig 
Nederland z. Noderlaand 
Nederlands z. Nedcrlaans I, II 
nederlaoge (1, vo) - noderlaag: hot 
overwonnen worden Do Dautsers baddon 
Moskou on Leningrad nooit kriegon kund 
on biy Stalingrad loden zo oen groto nodor-
laogo (vo), eon zwaoro nedorla age (I), con 
nodorlaoge toobrengon (i) 
Nedersaksisch I (spor.) et [nt:dr'saksis] 1. 
Nedersaksisch, vorzarnolnaam voor hot 
Drents, Gronings, Achtorhoeks en 
Oost-Veiuws, Ovorijssels, Stollingworfs on 
West-Nodorduits 
Nedersaksisch II (spor.) bn. 1. Neder-
saksisch, ook: m.b.t. tot do regio waar men 
Nedersaksisch spreekt de Nodorsaksischo 
gebiedon in Nodorlaand, Stollingwarf is 
een kleine, Nodersaksiscbe rogio (I) 
Nedersticht (1) - Nedorsticht 
nederzetting (spor.) ['nt:drsetuj] - nedor-
zotting: vostiging 
flee I et [nt:] 1. floe Jo kim mar uutkiozon, 
want d'r is gion nee to koop jo kunt hior 
workelijk allos kopon (Obk), Zol U. de 
vaort baost weer daclokommen mit ot 
potscbio? Aj' verlot bobben van con poor 
schaopmelkorspotties, U hot gion net to 
koop! (Ow), Jim kun et licbtperberen, nee 
bobbon Jim on ja kim Jim kriogon Jo kunt 
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nee - ncerkwakkcn 

het altijd vragen, proberen, wie weet mag 
het, lukt het (Nbk, Op), Zien nee is nee hij 
komt er niet op terug als hij eenmaal nee 
heeft gezegd (Dhau, Ma), ...en mien ja is 
ja (Bdie), Zienja wasja, en zien nee bled 
nee (Op) 
nee II tw. [nu] 1. nee: ontkennende 
reaktie, ook herhaald gezegd (z. ook net,) 
Nee, 1k snappe d'r zels ok glen riegel van 
(ba), Gaoj' mit? [met als antwoord:] Nee, 
ik heb glen tied (Nbk), Nee net (nee), dat 
he'k now al zo vaeke zegd, 1k bob et to 
drok (Nbk), Nee, net en nog es nee, ik 
gao nict mit (Nbk), Oe nee! o nee (Nbk), 
Own nee?o nee? (Nbk), Och nee, Ac net, 
Jo! ach nee, job!, H/cl nee!, Nee toch!, 
Now net, dat now ok weer niet (Nbk), nee 
knikkcn, - schudden, ...zeggen, Hi scbud-
de van nee, ...zee van nee, Daor zeg 1k 
gien nee tegen (Nbk), ...op (Nbk), nooit 
(gien) nee zeggen, Zeg dan es flee! dan is 
het moeilijk om nee te zeggen (Nbk, b), 
(nooit) Zion nee zeggen kunnen, Eon 
meenskc moet soms ok as nee zeggen 
kunnen (Obk), nee verkopen, in tied vanja 
en nee in een mum van tijd (s), Net is nee 
on glen ja ik kom niet terug op m'n 
negatieve beslissing, je moet niet proberen 
me nog van gedachten te doen veranderen 
(Ow) 2. gezegd om te herstellen of 
ontkennen wat men zei: H7 komt 
maendag! Nee, deensdag! (Nbk), Eon 
plaetselikc tillevisiezender, nee, die zal 
bier wel nooit kommen (Nbk) * (schert - 
send:) Nee, Ilk me de boeksnce (Nw) 
neef z. neve 
ncef- en nichtskiender (Bdie, Op) Ook 
neven- en nicluenkiender (Db), z. ook 
nicbtskiend my. [nt:wcntxtskindr/ ... vi../ 
nt:bipe'nxtskindç] 1. kinderen van neven 
en nichten Aj' in de femilie ok flog 
omgang hebben zullen mit de neven- en 
nicbtcnkicndcr, kuj' wel ankommen (Db) 
neep (Bdie, Db, Nw, Op.  Pe-Dbl) de; 
nepen; nepien [nt:pJ 1. neep: plooi in een 
plooimuts Et mussestieven kwani nogal 
krek, want bi een nepiesmusse mos iedere 
neep percies geliek an de aanderen wezcn 
(Op), It Kwazn vroeger nogal krek om do 
ncpies in do mussen te doen (Db), Die 
nepen van do musse waeren niet mooi in 
strckcn (Pe-DbI) 
neepoor (Ste) de; neeporen; -tien ['ni:p...J 

1. zuinigerd 
neer (OS, Bu, Dho, Np, p, b: Im; 01-NI: 
bet. 3) Ook naer (ZW, Dho, Diz, Np, Nt, 
Nw, 01-NI, Op, Wol), naar (Bu, Dhau, 
Ld, Nbk, Spa, Sz, Nbk) bn.; -der, -st 
[m:or/ne:ar/na:r] 1. bezorgd, zenuwachtig, 
zich druk makend cm lets, boos, ontdaan 
Daor macken we oons met (zo) neer omme 
(Bu, Ow, Spa, Nbk), Ic kun je niet neer 
macken om eon sander zien mujlikbedcn 
(Obk), Daor be'k me toeb 20 neer omme 
maekt (Bu, Dho, Nw, Db), ...over maekt 
(Ma, Bu), Math je niet zo naar jong, ie 
kim ft leven d'r wel dew bekotten (Ste, 
Spa), Al vaalt dc wereld, ok can maekt bi 
m d'r niet naer over (Sz), 1k scbrok me 
naar, hij kwam inicnen om do boeke van 
't buus gieselen op do fiets (Nbk, Sz) 2. 
akelig, onaangenaam, in een beroerde 
situatie Dc joden die ovcrblevcn bunnen, 
bin d'r neer an toe (b), ccii neer meenskc 
(Dho, Bu), eon neer wief(Dho), ccii over 
ventien (Diz, El, Spa, Ow), con nacre 
gcscbiodenis (Np), Et gict d'r neer om weg 
(Ow) 3. (van het weer) drukkend, ook we!: 
zeer warm, onaangenaam, beroerd (Bu, 
Nbk, Np, 01-NI, b: Im) 'tlsneer wcer(Bu, 
Nbk) 4. (van personen) zich niet lekker 
voelend, onpasselijk, vooral als gevolg van 
het warme, drukkende weer (Db, Diz, Nbk) 
1k vuuJ mi zo neer, dew-  et waanne weer 
(Db), 1k bin zo neer (Nbk), Wat bin k neer 
(Nbk), 1k vual me 20 naer vandaegc (Diz), 
1k beb me in,' zocbt (Nbk), Ic zollenje 
naar lacben je zou er heel erg om lachen 
(Nbk) 
neer- (Mun, Nt, echter vooral DIa, Sb, 
Spa, Sz) - neer-: eerste lid in bep. 
samengestelde werkwoorden zoals neer-
gooien en neerdalen en in verb. als 
op-en-neerlopen, waar bet overige Stel-
Iingwerfs als eerste lid dade- en/of home-
kent; niet alle samenstellingen en verb, met 
neer- zijn ten behoove van dit woorden-
boek afgevraagd en dus opgenomen. Voor 
(mogelijke) samenstellingen en verb, met 
neer z. onder daele en benne en z. evt. ook 
bij de samenstellingen met dace en henne 
neergoolen z. daelcgooien 
neerhangen z. daclehangen 
neerkieken z. daclekieken 
ncerkommen z. daclekommen 
neerkwakjcen z. bennelcwakJccn 
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neerlandikus - negen 

neerlandikus - neeriandicus 
neerlandist (1) - neerlandist, neerlandicus 
neerlandistiek - neeriandistiek 
neerlaoge (Obk) do [nt:rb:ga] 1. siechte 
financiëie situatie, armoede Dat was vroe-
ger eon groot man, mar dew- vrcmd gold is 
hi)' aorig in do neerlaoge kommen (Obk), 
Deur de rn/tine tied zitten die aorig in do 
neerlaoge (Obk) 
neerleggen z. dacleloggen 
neerslachtig - neerslachtig N. is do leste 
tied zo neerslachtig (Op) 
nccrslachtighied Voor -heid z. -hied 
[...'slaxt9xhit] 1. neersiachtigheid Et is ion 
en a] neorslacbtigbied mit die man (Nbk) 
neerze (Obk, b: Im) do; -n; neersien 
['ncazo] 1. aars: achterwerk, aarsopening, 
endeidarm De neerze kan dour et zwioten 
soms smattenk  wezen (Obk), Lik mij do 
neerze kom maar binnen (Obk), (gezegd 
van eon eigenwijze vrouw:) Hernpien reur 
rn/on neersien n/ct (Obk) 
neerzetten z. daelezetten 
neerzig (Spa) bn.; -er, -st ['nt:orsx] I. 
(van hot weer) enigszins zwoel, drukkend 
Wat is et neerzig wear! (Spa) 
nees z. ni)'send 
neet z. niote 
neetoor z. niotoor 
neffen (verspr., b: in) Oak neffens (Bdie, 
Nt, Sz, bet. 2: Ld) vz. ['nefip(s), ..fi(s) (i 
ook wei labiodentaal.)} 1. naast, nevens Die 
boor hkt  mit laand no/Ten mij (Op),  Hi)' 
woont no/Ton descboele(El,Np), Th3f was 
neffen do auto en doe vu] hi)' (El), Et 
hoflo staot d'r voile,, (Bu, Op), Et laand 
hjt d'r vlak neffen (Ow), .. .neffen dat van 
00115 (Dhau, Obk), Even neffen do weg is 
et /ietspad (Obk), Ne/Ten mij woont 0811 
vn)gezel (Db), 1k wust et met, mar 1k zat 
notions do vrouw van do burgem easter 
(Sz), Zet de stool mar neffens do taofei 
(Nt) 2. volgend op (Bdie) Jo bin ne/Tons 
mij na mij (Bdie) 3. z. neffens 
neffens Oak neffen (bet. 1, 2: Db, El, 
Nbk, Np, Obk, Op, Ste) vz. 1. in aanmer-
king genomen, in verb, met dat (Db, Ma, 
Nbk, Obk) Ne/Ten dat zo zoe'n zwa ore zille 
bet, boolt ze hew- knap (Db), Ne/Tens dat 
hi)' ziek west hadde, zag hi)' d'r nog good 
uut (Ma), Ne/Tens dat hi)' zo lange met 
naor scboole west is, kan hi)' aorig good 
rnitkommen (Obk) 2. vergeleken met (El, 

Nbk, Np) Hi)' is aorig weer bi)'kommen 
ne/Ten veurige woke (El), Ne/Ten con hoop 
leven we toch slimme sober in vergeiijking 
met velen (Np), Hi)' is ne/Tens lessend 
aorig bi)'komrnen (Np), Aj' no/Ten(s) die 
kiekon, dan () als je met hem vergehjkt 
(Nbk), Now, ne/Ten die vent bob ik mien 
pat we] daon (Nbk) 3. volgens, naar 
Ne/Tens dat hi)' zels verteld bebben moot 
(.) (bI), ione bebaandolen neffens Zion 
daoden (Dfo, Obk), As a/los neffens do 
letter gaot, is et met best (Sz), a/los 
neffens et book/en (v), neffens mi)'vaigens 
mij, naar mijn mening 4. z. neffen 
nefien et; nefies ['nt:fin] 1. kleine neef, z. 
oak nevo 2. steekmug (oak nave, z. 
aldaar) Ne/Yes kommon niot op gaogel of 
(Ste), Mr hot me eon ne/Yen beten (Nbk), 
..steuken (Diz), 'Ic Bin dew- con ne/Yen 
steuken (Spa), Die verrekto no/Yes a/tied...! 
(Spa) 
neficsbeet (Np, Nt, Obk, Op, Ow, Ste) 
Oak nefiesbies (Sz) de; ...beten ['nufizbt:t 
/...bit] 1. steek van een ne/Yen, de gewone 
steekmug Eon nefiesbeet kuj' 1/1111cc 
jokbulten van kriegcn (Ow), . ..moej' wat 
eek op doen (Np), ...is zo weer over, dour 
mit eon blattien bondsdraf in to wrieven 
(Obk) 
neflesbiet z. ne/iesbeet 
nefiesbult z. neliesbulte 
nefiesbulte (Dho, Nt, 01-NI, Op, Pe-Dbi, 
Ste) Oak neflesbult (Dhau, Np, Obk) - 
muggebult Do ne/Yesbult zaict gauw weer 
of aj' de beet mit eon blattien hondsdraf 
inwroven hebben (Obk) 
negatief I Oak negetief (spar.) et; nega-
tieven; -ien [nuga'tif/ni:g'tifl 1. negatief 
(van een fata, film) 
negatief II Oak negetief (spar.) bn., bw.; 
negatiever, negatiefst 1. in con nogaticvo 
zin (1), eon nogatieve uutslag (I), een 
negatiefantwoord(I), nogatieve wardering, 
negatieve elektriciteit e.d. 2. afkeurend in 
waardering Hi)' is a/tied zo negatief 
(Nbk), Negatiever kan 't ok haost niet, 
now? Nbk), Hi)' bet d'r vusen to vaeke con 
negatiefbeold over ophongen (1) 
negen I do; -s; -tien 1. naam van het 
token dat hot cijfer 9 voorsteit do 
Romeinse negen (1), do Arabische negen 
(I), (ais waarderingscijfer:) Ze had a/la-
mao] negens op hour rappot (Nbk) 2. 
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negen - negerhaor 

speelkaart met negen eenheden Jdaover 
negen, de negen van schoppen; ook (bij het 
kaarten): worp van negen punten 3. 
persoon of zaak die negende is in een 
rangorde (gezegd van een stiekemerd:) 
Daor komt nwnnier negen ok weer an 
(Ow), zo ook Et is eta stielceme nunimer 
negen (Db) 
negen II hoofdteiw. ['nt:gp] 1. negen 1k 
kon nog kirk negen vienen (Nbk), ABe 
negen bait vunnen (Nbk) 
negendaegs ['n ... dc:s] - negendaags ten 
ncgendaegse reize 
negende Ook niggende (Nbk) ['nt:gdW 
'nigda} - negende Bij Jongontsteking 
wodde vroeger zcgd: as den egende dag de 
koorts zakt, dan is et geveer over (Dfo) 
negenduzend [aks. wisselt] - negen-
duizend 
negenendattig Ook niengendastig (Nbk), 
ningendattig (Nbk) [nt:gn 5ndatax/nill 5n... 
/nq ... ; aks. wisselt] - negenendertig 
negenentwintig Ook niengentwintig 
(Nbk), ningentwinlig (Nbk) [nt:gfln 
twtntax/nilj 	irn ... ; aks. wisselt] - ne- 
genentwintig 
negenhonderd [aks. wisselt] - negen-
honderd 
negenoge de; -n [rn:gpo:go] 1. negenoog: 
bep. grote steenpuist Th3i  bet eon negenoge 
in de nckke (01-Ni), Eon negenoge is Diet 
zo noffelik, die kay ft Jange plaogen 
veurdat bij riepe is (Obk), (als benaming 
van de desbetreffende ziekte, van het 
ongemak:) Negenoge is ten bekende 
zwollerije, daor bij' goed ziek van; 't is 
iene, mit 'ii stei zwoflcn d'r omme toe 
(Nbk) 
negenogen z. negenstikken 
negenpuntscirkel (I) - negenpuntseirkei 
negenstikken Ook negenogen (Bu, Dho, 
Obk) onbep. w. ['nt:gjjsttk/'n ... o:g} 1. 
het molenspel spelen (ni. met achttien 
knopen of sehijven anderszins waarbij men 
op het op bordpapier getekende veld steeds 
drie knopen op een reehte lijn naast elkaar 
probeert te krijgen; iukt dat dan heeft men 
een pie, waarna men van de ander een 
knoop mag nemen, eehter niet uit een pie) 
We gaon even een pottien negenstikken 
(Ste), Ze weren an ? negenstikken (Ma), 
.ZuJJen we een pottien negenstikken? 
(01-Ni), 1k was een toekerd in negen- 

stikken (Ld), Negenstikken deden we op 
een zeJs van bodpepier maekt speJ wit 
knopen, negen zwatten en negen witten 
(Obk) 
negenstiklcersspui (Dfo) et ['n ... sttkçspAl] 
1. het spel negenstikken, z. aldaar 
negental - negentai 
negentien (1) Ook ningtien (Bdie, Bu, Dfo, 
Dho, Ma, Nbk, Np, Ow, Spa, Ste), nieng-
tien (Nbk), niggentien (Nbk, Obk) 
['nt:gtinJ'nttinJ'niijtin/'ntgtinJ - negen-
tien 
negentig (1, Nbk) Ook ningtig (Bdie, Bu, 
Dfo, Dho, El, Ma, Nbk, Np, Ow, Spa, Ste, 
n), niggentig (Nbk, Obk, Ow, n), niengtig 
(Nbk, n), ['ni:gtax/'nii]..mngtoxI'nhj 
tax] - negentig 
negenurebroggien (Obk) et [...'y:...] 1. 
tweede ontbijt, vgl. Et twiede broodeten op 
'e boerderi5 nuwnden wi5 et negenure-
broggien (Obk) 
negenvoold (I, spor.) et ['ni:gp...] - 
negenvoud in negenvooid negenvoudig 
(it) 
negenwekers (Np) my. ['n...} 1. bep. soort 
aardappelen Omke K vorbouwde vroeger 
negen wekers (Np) 
neger de; -s; -tien ['nug] 1. neger, ook: 
afstammeling van een negerslaaf in 
Amerika ccii witte neger albino (1), 
(gezegd bijv. van een schoorsteenveger:) 
Hij is zo zwat as eon neger (Db, Dfo, 
Dho, Ld, Ma, Np, Nw, Ow), d'r uutzien as 
een neger zeer zwart, smerig, bevuild (Nt) 
2. in Dat is een echte neger iemand die 
voortdurend anderen pest, koeioneert (Np) 
negerbevolking (1) - negerbevolking 
negeren I (Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Op, Ow, Spa, Ste) zw. ww.; overg.; 
negerde, het negerd ['nt:gpi] 1. pesten, 
sarren, koeioneren Ze negerden bin,, 

.mekeer (Ma), Wat bet die man oons 
negerd! (Dho, Dfo), Ze negeren et voik 
(Np) 
negeren II [nagt:ori] - negeren (van 
iemand of iets) Ze negeerden him (Nbk), 
Zie moe'n daoriang op wachten veurdatze 
mij daor weer zien, want ik gao zo straal 
negeren (S z) 
Negerengels (1) - Negerengels 
negergezieht (1) - negergezicht 
negerhaandel - negerhandel 
negerhaor (spor.) - negerhaar 
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Negerhollaans - nekke 

Negerhollaans (1) - Negerhollands 
ncgcri'je do; -n [nt:g...; z. -i'jo] 1. 
negorij, afgeiegen, nauwelijks tot de 
beschaving to rekenen gebied Ft was daor 
aitied veebtan in die negerio (Ld), 't Is 
daor ten negcne (Dho, Ste, Nbk), Dat 
piak is ten aorige negene is nogal een 
negorij (Ma, Op, Np), Die woont op eon 
negeri5e(Ow), Die zitten daor we] in zoe'n 
negarie (Spa), In wat vow-  nogeriye 
kominen we now toch (Wol), Hiy woont 
aebter in do negeriye (Bdio) 2. rommeligo 
huishouding, wanordoiijke toestand 
(verspr.) Ft is daor con grote ncgen7je 
(Bdie, Db, Np, Ste, Nw), Ft was daor ten 
negerie in huus (01-Ni), Ft is me daor 
eon negeno (Dho, El, Dhau), Wat is et 
bi5 die hoer eon negeno op et hiexn, et 
iigt propvoik mit van dies on nog wat 
(Op) 3. gesar, gekoeioneor (Np) Ft is daor 
ten negerie pesterij (Np) 
negerjonge - negorjongen 
negerkeunst (I) - nogerkunst 
negerkiend - negerkind 
negerleider - nogerleider 
negerlied - negerlied 
ncgerliteretuur (1) - negorliteratuur 
negermaegidn - nogermeisje 
negermeziek (spor.) - negermuziok 
negerpiele (Nt) do; -n; -glen ['n ... piloj 1. 
lisdodde 
negerslaaf - nogerslaaf 
negerstam(me) (1) - negorstam 
negervolk - negervoik 
negervraogstok (1) - negervraagstuk 
negerzanger - negerzanger 
negerzoen ['n ... sun] - negorzoon 
negetief z. negatief I, II 
negge (Dho, Np, Obk, Pe-Dbl) de ['nego] 
1. zolfkant De negge van de June is 
inschew-d (Np), Daor zit ten grote negge 
an (Dho) 
negosie [no'go:osi] - nogotie: kleino 
koopwaar waarmoe men vent Bakkies- 
mannen ha c/den eon bak mit negosie: mit 
efestiek, drokkn open, kiossies gaoren 
(Nw), D'r was iono mit negosie an do deure 
(Nbk), Hij gong mit negosie bij de Macn 
ianges (Nbk), centerse negosie koopwaar 
die erg weinig kost (Nbk, Np) * Geld is de 
zief van de negosie d.i. waar hot om draait 
bij do handel (Bu) 
negosiekerel (Spa) do; -s; -tien [no'y ... ] 1. 

hetz. als negosieman, z. aldaar Be nego-
siekeref komt d'r an (Spa) 
negosieman (Obk) do; -non, -lu(don) 
[no'go:Gsi] I. venter die langs do huizen 
gaat (om kloine waron to verkopen) 
Vroeger kwam d'r nogal gauw es ten 
negosieman an do c/cure (Obk) 
Neh. - Nehemia (bijbelboek) 
neigen (verspr.) ['ne:jg] - neigen: genoigd 
zijn tot, om Ikneig d'r too om at tocb mar 
to doe,, (Nbk), Daor neigt me de kop nog 
we] nao dat zou ik nog wel willen (Sz), 
Fan boo] meensken neigen nog wear naor 
do ooide tieden van vroeger hobben eon 
hang naar (Op), MY is your do ieneporti) 
mar neigt naor do aandere portiy (Db), 1k 
bob d'r we] wat neigen naor denk wel in 
die riehting, zou hot missohien, oigonlijk 
wel willon (Ow) 
neiging (verspr.) de; -s, -en ['nejguj] - 
neiging, aandrift 1k daenk toch dat biy do 
neiging hot dan wear to gruvien (Nbk), Die 
bet de neiging om dat to doen (Nw), Hi7 
vortoont neigings om et toch weer to doen 
(Nbk), neiging hebbon naor eon stok laand 
dat to koop is (Ow) 
nek-an-nekrees (Db, Spa) - nek-aan-
nokrace 
nekhaor Ook nekkehaor (Bdio, Dfo, Ow, 
Ste) do, et (dan als vorz.) ['nck(o) ... ] 1. 
nekhaar Dc scbeorbaos moot et nokkebaor 
d'r even uut scberen (Nbk, Ow), et nekhaor 
oflcnijopen (Ow), 1Cm), mij do nekbaoren 
even uut (Ste),  iene bij et nolthaorpakicen 
(Bu), Ft is to koold, de nekbaoren gaon 
mij in do boogte staon (Bu), As bikwaod 
is, staon zien nekbaoren steil ovoraende 
(Sz, Db); ook gezegd bij grote schrik 
(Obk), MY is zo kwaod, dat de nekbaoren 
staon 'm recbt overaonde hij is razend (Nt, 
Sz, Wol, Ow), Do bond bet et nekhaor 
aorig steif staon (Spa), Die bond is zo folk, 
hiy bet zien nekhaoren overaende staon 
(Obk) 
nekitoolt (Nw, Ste) et ['n...] 1. paal die 
stalpalen vorbindt tor hoogto van do nek 
van koe, kaif of pink on die vorhindert dat 
het dier naar voren schiot Ft neithooft zit 
boven de koenen, veuran in do ooiderwotse 
stal (Ste) 
nekke do; -n; nokkien ['neko] 1. nek (bij 
mens on dier) Ze gooiden me eon thicke 
sni5bafie in do nekke (b, Nbk), Hiy kreeg... 
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nekke -  nekke 

(b, Nbk), Veurdaj't weten hej' eon dikke 
sniyballe in de nekke (b, Nbk), at baor in 
de nekke, Ze klopte 'm op 'a nekke ni. 
hier: de nek van een koe (ba), nekke an 
nekke (spot.), Poerden kim me/care soms 
aorig in do nekke bieton, zo bin mokeer an 
'tjokkon mit de bek (Obk), (..) as th [nI. 
die jongen] do kop in do nekke logde, net 
as do groten nI. z'n hoofd achterover hield 
bij het drinken van jenever, na het dorsen 
van boekweit (k: Ste), Die bet aided do 
kop in do nc/c/ce heeft het hoofd achter-
over, d.i. doet verwaand (Nbk, Ow), at in 
do nekke hebben pijn in de nek hebben, 
last van een stijve nek hebben (alg.): BI9 
koold wear bc'k et gauw weer in do no/c/co 
(Db), con zero nekke hebben (Dhau), I/c 
bob con stievo nekke kregon van et schiove 
kicken (Ma, Wol, Db), Die man bet eon 
duane no/c/cc (Nt), Hiy hot (nogal) eon 
c/i/c/ce no/c/ce, ook fig.: hij kan veel 
verdragen, het deert hem niet zo snel 
(Edie, El, Pe-Dbl), ook: hij heeft nogal 
veel invloed, hij heeft veel in te brengen 
(Wol), over de nekke gaon een grondige 
aficeer van jets hebben (Wol), ione et vol 
over do ne/c/ce baelen iemand wel heel erg 
veel voor jets laten betalen (Edie), Hiy her 
eon poode op 'a ne/c/cc een puist (Nw), ...in 
do no/c/cc zitten (Nbk), icne op 'a no/c/co 
zitten steeds achter iemand aan zitten die 
nog jets moet doen, moet afmaken (Eu), 
ook: iemand plagen (Op), can zakmaol op 
'a nc/c/ce doen (Ste), ...nemon (Sz, Dhau), 
...bobbcn d.i. op het bovenste deel van de 
rug, de schouders (Spa, Nbk), zo ook Die 
man is zo stark dat M gooit zo con zak 
mael op 'a no/c/co (Np, Op), en eon kiond 
op 'e nekke hebben (Bu, El, Ma, Ste, Nbk), 
...drcgon (01-NI, Ow), .. .n am on (Obk), 
...zctten (Ma), Hi5 bet at k/end op 'enekke 
zitten (Diz), waarbij Ze wo'n aorig zwaor 
op 'o nekke, as de kiondor grotor wooden 
(Dhau), etjok op 'a ne/c/cc (Ste), Hij hot 
biol wat op 'c ne/c/co heeft heel veel te 
doen, is voor heel wat dingen verant-
woordelijk, heeft veel op zich genomen 
(Bdie, El, Nw, Pe-Dbl), Dat necm Jo toch 
even op 'c nekke ook fig.: dat doe jij toch 
even (Bu, Ste, Nw), icne oven in do ne/c/co 
palo/con in de nek grijpen (Nw), HJJ zit tot 
do nekke (too) in do scbuld(on) heeft zeer 
grote schulden (Dfo, Nw), ...tot do no/c/co 

d'rinid. (Nw), ...d'randcnck/ce toe inid. 
(El, Np, Ma), ...tot do no/the toe... id. (Np, 
Nbk), evt. ook lett., bijv. van een paard dat 
in de gierput is geraakt (Ma, Nbk), vgl. 
ook Hiy zat tot de ne/c/ce too in do moddor 
(Nbk), (vroeger schertsend-bedreigend ge-
zegd:) Za'/cje in c/c ne/c/co miogon? (Np), 
Vow- Zion eigen baos wil dat poord him 
we] baost doodtre/c]cc4 mar zo gauw hij 
ve.mcmt dat eon vromdon icno at bide in 
haven bet, legt hi) do oren in do ne/c/cc on 
wit gien string recbttrek/cen of slat mit do 
aacbtorbienon al/es/cot on klein (Ow), lone 
d'r op 'o nekke in gooien d.i. bijv. in het 
water (Nbk, Np), op 'c dubbele no/c/co 
va/on: zeer ongelukkig op de nek terecht 
komen bij het vallen (Bu, Dhau, El, Ma, 
Obk, Spa, Ow): 4/'  op 'a dubbele ne/the 
va/on, /cuj' we] stik/cen (Ma), Et poord vul 
op 'e dubbele nekke on bezoordo him zo, 
dat MY ofmaekt woddon mos (Obk), As 
eon boost verkeerd daelekomt on at /comt 
op 'a dubbele nekke, dan bra/ct at do no/doe 
on gaot dood (Bu), op 'a dubbele nekke to-
rocbtekommon (Dfo), zo ook Mit et sprin-
gen op at concow-s kwaa'n et poerd op 'c 
dubbele ne/c/co ta/ave (Nt, Ste, Sz, Wol, b, 
Obk) en Hi5 komt op 'c dubbele no/the! 
(Bu), MY racktc op 'a dubbele ne/doe do 
dow-c wit op buitengewoon onplezierige 
wijze (Nw), icne op 'one/c/ce springen lett.: 
bovenop iemand springen om hem te 
grijpen, maar vooral fig.: iemand nadruk-
kelijk aanklampen over iets (Nbk, Np, 
Ow): Doe do wethoo/dcr dat bos/eutcn 
hadde, sprongon do be//ce booren him 
mition op 'e nekke (Nbk), Hi)' bet 'm (bid) 
wat op 'a nekke bao/d hij heel wat op z'n 
hals gehaald (aan werk, aktiviteiten, pro-
blemen), vooral: daar krijgt hij nog veel, 
zwaar werk mee (Edie, Op, Ste, Nbk), 
vandaar HJy /crocg zovcule op zion nek/co, 
dat hi)' dagcn genoog had (Sz), Die hot de 
kop ok aorig in do no/c/co houdt z'n hoofd 
op eigenwijze manier fier, achterover, 
vooral: hij heeft verbeelding, is een 
snoever (Obk, Nbk), zo ook Die hot at 
boufd... id. (Dho, Nbk, Ld), Hi)' hot do 
nekke aorig bogo (Edie, Db, Op, Ow, Sz) 
en mit do /cop in de no/c/ce /open (Diz), I/c 
za/je nog eon /coer wat opjo nekke govon 
daj' niet woten waor aj' /open hardhandig 
aanpakicen, slaag geven (Op, Sz), ienc mit 
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do nokko ankiokon: Zo kekon mekore mit 
de nekko an; zo woron onionig on folk op 
mekero (Obk), Ze dridon do k/open do 
nekko omrne (Pe-DbI), ook fig.: do Heine 
boortios do nekko ommodrion d.i. bijv. 
door to stringente regels, door vergaande 
verkaveling (Nbk, Spa, Np), (als uiting van 
boosheid:) Jo zoilen 'in do nekko ommo-
dr/yen (Dfo, Spa, Nbk), V/at eon bendo 
hier over do v/ocr, Ic zolien Jo do notice 
(d'r over) broken (Nbk), Die jongo kan do 
no/c/co nog wel broken, hi k//mt in do 
hoogsto bomen on kan d'r flog wol es eon 
koor wit va/on (Obk), Brook Jo no/do mar 
niot. wees maar voorzichtig, val maar niet 
(zodat je je nek zou kunnen breken) (Nw), 
Dat zai 'm do net/co broken de genadeslag 
voor hem zijn, bijv. in financieel, 
bedrijfsmatig opzicht (Op, El), zo ook flat 
tan 'in do notice broken (Op, Spa), lone do 
ne/c/co broken de genadeslag toebrengen, 
vooral in financieel opzicht (Op), donokko 
broken het in financieel opzicht niet redden 
(met name inzake eon bedrijf), failliet gaan 
(El, Np, Op,  Bu), zo ook: Die bet do nekko 
breukon heeft het niet gered met zn zaak, 
bedrijf (Bu), (verwensend, in lett. zin:) Jo 
zol/en 'in do no/do broken (Diz), zo ook Jo 
kim om mij do nekico broken! (Np), Dat 
her 'in do ne/do kost dat is de genadeslag 
voor hem geweest (vooral: in financieel 
opzicht) (Np, Op), zo ook Dat brokhum do 
no/the (Bdie), Hij her do stroppe om do 
noklcozit aan de grond, is failliet (Bu, Dfo, 
Dhau, El, Ld, Mun, Nbk, ?e-Dbl, Nw), 
ook mimer: er is voor hem geen ontkomen 
meer aan (Bdie), hij is getrouwd (Dho, 
Obk), ook: hij heeft een kind verwekt on 
moet dus het meisj e trouwen (El, Sz), Zo 
bebben 'in vrJ5 wat op 'o nekke scbouven 
hem veel work opgedragen, toebedacht 
(Np), zo ook Daor schoolJo mij ok wat op 
o ne/c/ce! het is nogal wat, wat Jo me wilt 
laten doen (Nt), Daj'mij dat now op 'o 
net/co scboovon v/on 1k niot zo mooi, want 
it bobbo et niot daon de schuld ervan 
geven en daarom willen doen uitvoeren 
(Sz), ieno do notice tookoron de rug 
toedraaien (Op), lone /n do ne/c/co kiokonin 
de nek zien, afzetten (El), Jo kun do h/ole 
woro/d niot op 'o no/do bobbon j e kunt de 
problemen van anderen niet altijd helpen 
oplossen, je kunt je niet altijd do ellende 

van elders aantrekken (Np), Jo tin niot 
al/es van eon aandor op 'o notice nemen j e 
kunt niet altijd ook nog eens de pro-
blemen, het zware work van een ander 
erbij nemen (Obk), MY l/gt uut do no/do 
to lu//on kletst maar raak (Wol), zo ook 
thy lult wit do no/c/co (Wol), Do man is et 
beuld, do vrouw do no/do de man is de 
baas, maar hij kan in wezen niets zonder 
rekening to houden met z'n vrouw (nl.: het 
hoofd draait immers op de nek) (Bdie, 
Pe-Dbl), Do man is et bould van do 
buusboling zo ot blot, mar do vrouw is do 
nokko on die drift et heufdzo zo et hobbon 
wil(Op), do nok/co uutstikken lett.: om wat 
to kunnen zien (Nbk), verbeelding hebben, 
eigenwijs doen (Nw, Ste), ook: zich ver-
zetten, zich persoonlijk inspannen voor 
iemand of voor een bep. zaak met het 
risiko dat men daardoor zelfmoeilijkheden 
kriJgt (Nbk, Np, Nw, 01-NI), zich in-
spannen bij iets dat eigenlijk teveel, to 
zwaar is (Nbk), een groot financieel risiko 
nemen (Ste), vandaar ook Zo hoover, do 
nokke niet zo uut to stiicken, want et is 
aarmoodo troof(Obk), Die k/us bangt 'in as 
con stion om do no/do is te zwaar en duurt 
veel te lang voor hem (Ow), zo ook Et 
bangt him as con st/on om do no/do (Ow), 
ffii bet con dikko no/do as eon bob (Ld), 
HJ5 hot do top difc/cor as de notice nI.: zo 
dik is hij (Wol, Bu) 2. achterste stuk van 
de muts bij bep. klederdracht (Nw, Ste), 
ook: het deel van de nekrion, dat de nek 
bedekt (Np)  Mar kaantwaark boj' an eon 
floddormusso on dan krioj' eon pracbt 
no/do (Nw), Jo baddon floddormusson mit 
s//oh to ne/don en mit mooio bogon in do 
no/do on br/edo ranon on smallo (Nw), D 'r 
zitton ringon an weorskaanto van do no/do 
van do nokriom (Np) * Zo ot hourd drift, 
moot do no/do h/zn wonder, (Dfo) 
nekkchaor z. nokhaor 
nckken (verspr.) zw. ww.; overg.; nekte, 
het nekt ['nck] 1. doden, n!. de nek 
omdraaien (Dfo), in Jo zo/ion him no/don 
(nI. gezegd als men kwaad op iemand is) 
(Dfo) 2. de genadeslag geven (verspr.) Dat 
hot 'in neAl (Np), Hi hot mono/ct heeft me 
in financiële zin ernstig to kort gedaan 
(Dhau) 
nekkeriem z. nokriom 
nekkevel z. nolcvol 
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nekkevere z. nckvcre 
nekkramp (verspr.) - nekkramp 
nckleer (verspr.) et ['n...] 1. onderdeel van 
het borsttuig van een paard dat over de nek 
loopt As et ne/deer kepot gaot bangt de 
z//le yew-  de kn,cn en ha et peerd dus 
n/ct moor trek/can (Np, Spa), D'rmoet ten 
n/J ne/deer an [ni. aan de z//le] (Nbk), et 
ne/leer van de z/lie even opleggen (Ow), 
Et ne/deer boolt de z/i/e tep/ak (Nbk), B/j 
et spanr/eden van peerden badden de peer-
den een ne/a/em of nekleer of stroppen 
(Bdie) 
nckpiene (Db) - nekpijn 
nekriem (verspr.) Ook ne/criente (Nt, 
WH), nekkeriem (Bdie, Dfo) de; -en 
['n€k(o) ... ] 1. halsriem, vooral van een 
paard (in het geval van koelen meestal 
ha/sr/cm geheten); ook strop van leer orn 
paarden aan het halshout to bevestigen 
(door de ring daarvan liep de disseiboom) 
D'r z/tten r/ngen an weerskaante van de 
ne/dce van de ne/a/em (Np), De ne/a/em 
zatop 'e ne/c/ce, NJ de z///e van depeerden 
(Nbk), Aj' etpeerd Year de mes/ene zetten, 
moef' de nekr/eme we/ vaastezetten (Sz) 
nckrieme z. ne/a/em 
nekrude (Bu, Db, Obk, 01-Ni, Ow, Spa) 
do ['nskrydo[ 1. bep. vorm van schurft in 
de nek bij schapen, paarden en koeien; 
vooral bij hokkeiingen (01-Ni) (de mens 
kan dit ook bij hot vee opiopen) Ne/crude 
bej' b/J et vee, /e kun et van or yea kr/cgen 
(Db), Ne/crude zit va/ce/n de maonen (Spa) 
nekschot - nekschot Veal saboteurs die 
dear de Duutsers pa/ct waeren, wodden m/t 
een nekscbot ofmaekt (Op) 
nekstag (verspr.) - nekslag (vooral fig.) 
/ene ten ne/cs/ag geven iemand in z'n nek 
siaan (Db, Dhau), /ene c/c ne/cs/ag geven 
(Ow), de neksiag /cr/egcn (Np), flat bet 
b/ni de ne/cs/ag ge van dat heeft hem de das 
omgedaan, do genadesiag gegeven: in fi-
nancieei opzicht, maar ook: dat heeft hem 
gebroken in geestelijk opzieht (Np, Nw), 
... daon id. (Np) 
nekspiere (Nbk, Np) - nekspier 
nektar (bs: Nbk, Obk, Op) de ['nektar] 1. 
nektar: ni. door bijen uit de bioemen 
gehaald Dc bunn/g wodt as ncktar dour de 
b/Jen in de raotcn stopt on daor dampt et 
as ct waore in tot bunnig (bs) 
nekvel Ook nekkevel (Bdie, Bu, Nbk, Nw, 

Ste) - nekvei Dc katte bij 't nekveipa/cken 
(Spa), Pas op of 1k kr/eg ft NJ 't nekve/ 
(Nbk) 
nekvcre (verspr.) Ook nekkevere (Bdie, 
Dfo, Ld) do; -n; ...veertien ['n...] 1. veer 
uit de nek van een vogel 
nckwarvel (Nbk, Np, Nt, Obk) Ook nek-
wervel (Spa) ['nekwarwj, ..vl/  ... cr  ... ] - 
nekwervel 
nekwervel z. ne/cwarvel 
nelczeerte (Op) - nekpijn 
nekzwölle (Ld) de; -n; ...gien ['n...} 1. 
puist, etterige huidontsteking in de nek 
net de, et (El, in verb.: Np, Ste); -len 
['nel] i. nel bij bep. kaartspei ccii no] is de 
negen (Nbk), I/c bebbe de hoer en c/c no]  
(Bdie), Dc no] is op de hoer nao de 
boogste troef hi)' schutfassen (Woi), Is de 
nel d'r al uut?(Nbk, Ma), (gezegd wanneer 
men van de groep kaarten die troef is, 
aileen maar dent/in handen heeft:) Ikbeb 
de/uienei(Np, Ow), ook Ikheb de nel lu/ 
(Np), I/c bob ft ne/ /u/ (Np) en Et nel zat 
los (Ste), ook de kae/e ne/ (Ow), de Note 
nel (Nbk, 	* Hej'denel, de boor dn ft 
aos/Dan b/f eon b/tie baos (Ow) 
nemen st. ww.; overg.; het neumen 
['ni:ip:] 1. beetpakken, aannemen Neem 
die stool bij etraem mar (Nbk, Np),p/aets 
nemen (p), Th3 nemt de pong on betae/t 
(p), HI)' nemp et k/end op 'e ki/Je (Ste), 
H/5 namn or [het geweer] in de kcuicen out 
mekeer on paktc et zorgvuldig in (j), Doe 
ze op bedde gongen, nainmen ze 't ide/ne 
maeg/en moo/ tussen bear in on dr 
gebeurde n/ks ), H/jnemt watb/ynemen 
kan d.i. aan werk, goederen, eten en 
drinken (Ma), Hi)' nemt zien pat wel hij 
zorgt wei dat hij krijgt wat hij wil hebben 
(vooral van eten en drinken) (Nbk), (..) 
dat de maniuden an de kaant zet wodden, 
omdat de vrouw/u bear ft war/c uut de 
banen namman (b), in anmark/ng nemen 
(spor.), in acbt nemen, (a//es) dear mekeer 
neumen ailes afwegend, gemiddeld geno-
men, welbeschouwd (Bdie, Pe-Dbl, Nbk), 
in bes/ag nemen, ook fig.: Eon taofe/tien, 
een kass/en on at bedde nainmen baost a/le 
p/a/c in bes/ag (v), ofscbe/d nemen, ten 
bes/uut nemen, argens (g/en) genoegen mit 
nemen, ten yr/fr dag nemen, /one d'r 
tussen nemen, /ene te vieter nemen id., 
/one gedot nemen stevig aanpakken, 
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vermanend toespreken (b), As lenejaw een 
pieke zet bet, dan neem it him weer als 
iemand j  te grazen heeft genomen, pak j  
hem terug (Nbk), wat opje nemen jets op 
zich nemen: In 1975 nam 1k et no mi5 om 
mit te doen an 't woordeboek, en now zeg 
1k da 'k bliede bin da 'k dat destieds 
anneumen hebbe (01-Ni), de muuite 
nemen zich moeite getroosten (Nbk), et 
woord nemen (Nbk), et d'r goed van 
nemen, We nainmen eerst et 'voel 
broekien waor nogal wat pleskepol/en 
stonnen begonnen [dat terrein] te bejagen 
(b) 2. nuttigen, tot zich nemen 1k neem 
noolt glen suker (Nbk), 17 kim nog we] 
een koeklen nemen (Db), It lain me van 
al/es anbieden, marl/c neme ni/cs (S z), We 
nemen d'r nag lene nI. een borrel Nbk, 
Ow), As 1k d'r zin an badde, nam 1k d'r 
nag een barrel op (Nbk, 01-Ni), H.zzet de 
p1/s year him dade en nemt d'r drekt een 
s/ok van (v) 3. zich bedienen van, gebruik 
maken van Aj' hew ten n1e rok macken 
willen, kuj' beter een aandere staT nemen 
(Nbk), 1k neem de blenen on 1k gao naor 
belt ik ga ervandoor (b), de bus nemen, de 
taxi nemen, de kotste weg nemen, lone as 
veurbeeld nemen tot voorbeeld nemen 
(Nbk), Neem N now, wat bet die we] niet 
yew- de goele zaeke daon! (Nbk), Dat 
weren de ofgescbeidenen, die nammen nog 
ten zwaorder geloof(Bu) 4. maken van 
bep. iichaamsbewegingen: ten sprang ne-
men (Nbk, b): 1k /cup naor 't pad en nam 
een sprang van vieftebaive meter (b), ten 
an/a op nemen, een bin dernls nemen 
passeren, ook in HIy bet de bocbt bier niet 
goed newnen (Nbk), De blele bende nam 
de v/ocbt ging op de loop ) 5. zich 
verschaffen 1k hoof vandaege glen soepe te 
nemen van de melkboer, die hek nag 
genog (Nbk), les nemen, een Iota nemen, 
Die Iota Is van de brogge of newnen, een 
vrouw nemen (spor.), zo ook Ft Wodde 
bielemaole mal doe ze zee dat ze a/c nog 
beter lene nemen Icon van 't zelde slag uit 
dezelfde maatschappelijke laag a), De 
smid nam hew-  as wlef(bl), lene In dienst 
nemen, een arbeider nemen in djenst 
nemen, Ze nemen een meld year 't war/c 
(b), (den) ba/pc nemen (Nbk, j), ten klend 
nemen (spor.) 6. aanvaarden, aannemen Ic 
mae'n nemen waj'  krlegen kunnen (Nbk), 

Et Is beter zlen toevlocbt tot de Heer te 
nemen as op meensken te vertrouwen (b), 
Neem le dlsse rok, of gaoj' d'r weer mit 
naor de wInkel? Nbk), in gebruuic nemen, 
Ic moe'n et/him nemen zoas etlhiy Is, 
geven en nemen zeif nemen maar ook 
anderen jets gunmen, voorai: niet aileen z'n 
eigen wensen vervuld willen zien maar ook 
aan die van anderen tegemoet willen 
komen, men moet kompromissen willen 
siulten: Ft leven is elgen/Ik geven on 
nemen (01-NI), ...of nemen (01-NI), zo 
ook It moe'n in 't ]even nemen on geven 
(Pe-Dbi), Dat neem 1k met (spor.) 7. zo 
opvatten als wordt aangegeven: le moe'n et 
je mar year Ilefnemen (Nbk), lane wat 
kwaollknemen, Iemoe'n et nemen zoas et 
Is Nbk), Th7 nemt et niet zo nauw, zo ook 
Ze nemt 't hew niet za Ice/c en floddert d'r 
zo tussenuut (Dfo), We nemen 't oons niet 
zo krek we nemen het niet zo nauw (Diz) 
S. verbruiken, nodig zijn voor het gebruik 
Die nl5e auto van Jim nemt zeker haost 
glen eulle (Nbk), Ft nemt daor nogal wat 
In zoe'n grate huusbo/Ing, dan is et 
wee/loon d'r gauw dew di. aan eten, 
kleding enz. a. Nbk), N15c eeipels die kim 
soms zo g/aezlg wezen, ze nemen met vuie 
vet (Obk) 9. in de Heer her (tot him) 
newnen e.d., gezegd/geschreven ter uit-
drukking van iemands overlijden 10. in 
van schoele nemen 11. (bij voetbai) haken 
(spor.) 12. geraken (tot), komen (tot) (ba), 
in Dat [badde] haost een ontledig aende 
neumen (ba) 
neo- ['nt:jo.....JoM] - neo-, eerste lid in 
samensteilingen als neofascisme, nea-
klassiek ed.; ze zijn in dit woordenboek 
niet alie opgenomen 
neofascisme (spor.) - neofascisme 
neofascist (spor.) - neofascist 
neofascistisch (spor.) - neofascistisch 
neokiassiek (spor.) - neokiassiek 
Neolithicum (1) - Neolithicum 
neologisme (1) - neologisme 
neon (spor.) et ['rn:jon] - neon 
neonazi (spor.) [...'na:...J - neonazi 
neonazistisch [ ... na'ststis] - neonazistisch 
neonbak (spor.) - neonbak 
neonbuis - neonbuis 
neongas (1) - neongas 
neonlaampe - neoniamp 
neonletter (i) - neonletter 
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nconlocht - nerts 

neonlocht - neonlicht 
neonrekiame (spot.) - neonreclamo 
nep do [nep] 1. niet echt, bedriegelijk, 
fictief (van eon verhaal, eon film, een 
voorstelling van zakon) Dat is allemaohnep 
die verbaclen in de poletiek, ze hebben et 
21 lange aanders bedisseld (Nbk, Bdie), 
Dan bet gieniene in de gaten dat et nep is 
(v) 2. namaak, vooral: niet echt antiok 't 
LeA-en aI/omaole ooldb eden, mar ? was 
allemaole nep (Pe- Dbi) Die rommel is nep 
(Wol), Et is nep van de lacste jaoren 
(Nbk), Ic kim wel daenken daf ccii baa] 
daon hebben en daenken dat 't antic/c is, 
mar ? is nep (Op, Sz), Et was klaorc nep 
namaak (Ma) 
nephom (01-NI) - nopbom 
nepbont (Nt) et ['n€bont] 1. bont dat niet 
echt is, dat eigonhjk namaaksei is een 
kraege van nepbont (Nt) 
neperd z. nieperd 
nepiesmusse (verspr.) ['nt:pisnms] - 
neepjesmuts, neepjeskap Nepiesmussen bin 
witketoenen mussen daor Ben geplooide 
man tics op zatton on de ne/c/ce ok. Dc 
stroken wodden d'r mit was/con olhae/d en 
mit donne stokkies op een re/c/clen 
opplooid; die musse wodde veur uut/open 
dreugen, dat was as et ooriezer met op 
hoefde (Dfo), Dc nepiesmusse kwam over 
et ooriezer, dat veal vrouwludon veurai 
zundags dreugen; daor overbenne kwam 
dan nog een kiopien (Bdie, Op), Beppe 
dreug vroeger a/tied ccii witte nepiesmusse 
(01-Ni, Pb), Et mussestieven kwan, noga] 
lack, want bi con nepiesmusse mos iedere 
neop percies ge/ic/c an de aanderen wezen 
(op) 
nepkoop de ['ncp ... ] 1. koop die flop, 
namaak betreft Ze bet ccii bontjas kocbt, 
mar at is ccii nepkoop wodden nep: 
namaak (Dhau) 
neppen zw. ww.; overg.; nepte, hot nept 
['nepw] 1. noppen, ook wel: (lemand) 
ertussen nomen P.1 bebben et gevuul we] 
es daf' nept wodden dat ze Jo teveel laten 
betalen (Ow), Die bet mi5 nept (Ma, Nbk), 
Ic Jaoten je mar niet neppen (Obk, Dho), Jo 
moe'ii om 'iii daenken, want bi5neptjezo 
(Sz) 2. beentje iichton (Edie) 
nepspn! (Obk) et ['nspspAl] 1. nagemaakte 
waar 
Neptunus (I) - Noptunus (bep. planoet, 

god van de zee) 
nergens z. nargens 
Nergenshuzen z. Nargenshuzen 
nerig (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Ste, Sz) bn., 
bw.; -or, -at ['ni:orox] 1. zich onprettig 
voelond, zich niet goed voeiend (Sz) I/c 
veal me wat nen (Sz) 2. in nerig wear 
zwoel, drukkend (Np, Ste) 3. (van do 
regen:) in can nerig regentien eon rustige, 
gestage regen (Bdio, Dhau, Ste, Sz), ccii 
mooie, nerije regen (Dfo), et regent nerig 
dew-  gestaag (b: In) 
nerighied (Obk) Ook naerigheid (Diz), 
voor -hoid z. -hied do; ...heden ['nLarox 
hit/...] i. narigheid, ellende Et over/ieden 
van eon buusgeiioot A-an year ccii gezun 
soms hiel wat nerighied mitbrengen (Obk) 
nering do 1. noting, hoofdzakelijk: win-
koibodrijf (Np, Spa, Wol) Wat year nerung 
bebben jow? (Spa, Wol), Die nering staot 
bij do karke (Np), de tering naor de nering 
zetten (verspr., d) 2. kiantonkring, klan-
dizie In die winkel bet iiooit veal nering 
zeten (Op), In die zae/ce zit goeie nering 
(Wol), ...zit wel nering (Ow), Hij moot 
ccii betien om zien nering daenken (Wet) 
Daor is nogal wat nering in ? wunkeltien 
(El), D'r zit we] nering in dat zaekieii 
lovondigheid qua vorkoop (Obk), Die 
zaeke zit eon goeie nering in (Nt), Th bet 
do nerung nog had neudig in zion niie kefé 
(Pb), As ccii kale to lange leegstaon hot, 
dan gaot do neruiig d'r wit (Nbk), Do 
nerungis d'r uut (Dho), Eon kooldesmidis 
ccii smid zonder neruiig (El), Hij beT een 
beste nering (Bdio, ..eon drokke nering 
(verspr., Diz), Th7 badde in ccii paerjaor 
ccii f/in/ce nering opbouwd (Op), Eeii 
barbarge kan wel een drofle nering wezen, 
want etgaot vaekc tot aovens /aete (Obk), 
Hi) bet de nering ovenneumeii van zion 
veurganger (Db) 
neringdoende do; -n [...'dii:ndo] - 
neringdoende It Wodt kwaod war/c year de 
klcizie nerungdoenden om tegen de 
sup erm ar/con op te boksen (Db), It Bin 
nerungdoen den, die bebben dan eon 
wunkeltien (Nbk) 
neringziek (01-Ni) bn. ['n ... J 1. gevoel 
van wrevel dat de eigen kiant ook wel eons 
bij een ander koopt 
nerts (spot.) do; -on; -ien [ne(r)ls] 1. 
nerts 
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nertsefokker - net 

nertscfokker (Nbk) do; -s; -tien [nc(y)t 
sofakç] 1. nertsfokker 
nertsefokkeri'je (Nbk) [ne(r)tsfokr'tjo, 
... f3ko'r ... ] - nertsfokkerij 
nerve Z. narve 
nesies z. ni)sies 
nestel (Bu, Obk, Op, Ow, Sz) Ook nine! 
(Op) de; -s; -tien ['nestj/'rnstjJ 1. 
schoonveter (54, ook: hot metalen uitoinde 
orvan (of van ander hard materiaal) (Obk, 
Op, 54 Dc nestel van de voter is of- 
breuken (Op) 2. tronsje aan het oind van 
eon split of insnijding van kieding (met 
knoopsgatstekon afgowerkt) (Bu) Ben 
nestel baj' tussen de flappen van or hemd, 
tegen et uutscheuren (Bu) 3. zeif gemaakt 
gaatjo met name in eon riem (Bu) 4. koord 
over een uniformjas (Ow) 
net I et; -ten; -tien [net] 1. bep. woofsel: 
not 2. gereodschap waarvan eon net (bet. I) 
onderdeol is of dat nit eon net bestaat on 
waarmee men schept, vangt, beschermt, 
bijoenhoudt, tegenhoudt: visnet, volleybal- 
net enz. Ze had cci, nettiezy haokt (Ma), 
netten breien (spor.), de netten opbaelen 
(spor.), Af' mit netten viskten, dan wodde 
depiompstok bn.zukt(Ow), Af' 'modderen' 
[z. ook aidaar] dan moej'piompen mit een 
poise tussen de netten (01-Ni), Dc 
vrouwiuder, bebben op It beden de 
bosschoppen wei in eon net (Obk), Mit 
eierkoken bruukten wi5 vroeger ccii net- 
Lien, daor deej' de eier in, dan koj'ze zo in 
de ketel koken (Dfo), een net vol 
sinasappels (Ow), een nettien veur ketsie- 
ballen (Db), eon net om de kettenkaaste 
van de .tiets (Sz), een nettien op 'e hoed 
voile (Ste), Et net van de baggerbeugel is 
kepot (Spa, Nt), eon net an ccii modder-
beugelid. (Pe- Dbl), Hi het de voegels ow 
'tnet viiegen iaoten hij kon eon flinko prijs 
krijgen, kon flunk geld vordienen, maar 
heeft hot met vorkocht (Ste), We doen een 
net mit wiede mazen over de eerbeien 
(Pe-Dbl), een net over de beiepollen nl. 
tegen do vogols (Bu), zo ook ...over de 
fruitbomen (Bu), As een koe kaifd bai 
mos et net veur et aacbteraende, sanders 
kon de koe or lief ofzetten d.i. een bep. net  
gebruikt tegen het uitzakken van de 
baarmoeder (OS, Dfo), vgi. Et net kwam 
veur et zetel (Dhau), Dc koe die moet or 
net vein- bebben (Ow, Nbk), inzake koeien 

ook in de volgendo toepasing: Koenen wit 
een bid groot gier kregen daor een net 
omme, dat op 'e rogge vaastezat; aj' dat 
met deden baj'kaans dat ze hour betrapten, 
dat ze hour utters kepot trapten (ook wel 
aangebracht om hot bij zichzo!f zuigen 
tegen to gaan of ter versteviging van een 
grote, zware uier) (Bdie, Dhau, Obk, 01-
NI, Sz, Bu), een nettien over et baor 
haarnetj e (Db), Dc vis scheut me dour 't 
net bonne (Diz), aachter et net visken, 1k 
legge mien jasse wel even in et net 
bagagenet, met name in oen troin of bus 
(Nbk) 3. omentum, darmschoij, hetz. als 
kraanze, bet. 2, z. a!daar (Dhau, El, Ow, 
Ste) Dc ingewanden zitten in et net (El, 
Ow), Et net is zo divine, ie kim d'r de 
vinger zo deur stikken; in et net zatten bier 
on daor stokkies vet zo groot as a ten; wi 
verwarkten dat wel mit etpiokvet(Ste) 4. 
network van wegen, kanalen enz., ook: 
!ichtnot, eloktricitoitsnot e.d. Zitten ze nog 
met an 't not? (Nbk) 5. elk van de 
gezamenlijke zendors van de nationa!e 
telovisie Komt dat op or eerste of twiede 
not? (Nbk) 
net II bn.; -ter, -st [net] 1. keurig, 
zorgvu!dig Et is daor ecn net spul in en ow 
buus (Obk), It Was daor een nette bool in 
buys (Ma), Zo net hoe/I or ok niet (Ow) 2. 
beschaafd, fatsoenlijk net yolk (Np), nette 
meensken (Nbk) 3. in in or net scbrieven 
net III (a!g.; lack is soms gowonor) bw. 1. 
nauwkeurig, precies Dat bedoel ik now net 
precies (Sz), ...now net niet (Ste), Die 
gedreegt 'm net zoas et beurt (Bdie), Hij 
dee net of hij 't met heurde U), Bedoel ie 
dat? [met als antwoord:] Ja, net! precies 
(Np), Zois 't mar net (Dho, Ma, Obk, Op, 
Ow), Daor drok ij  d'r net op, op die zere 
stee (Ow), Dat dot him net good dat is net 
goed voor hem (gezegd bijv. als iomand 
botrapt wordt bij het stolen on straf krijgt) 
(Obk) 2. nog maar pas, zeer kort go!edon, 
zoëven Et is net gebeurd (Bdie, Ma, Np, 
Ow, Ste, Wol), Th3f was net klaor(Op, Sz), 
Hi9 is net op bedde gaon (Spa), We bin 
daor net nog west (Bu, Dhau, Dho, El) 3. 
precies op hot desbotreffonde ogenblik Wi5 
bebben et over 'in en now komt bi d'r net 
an (Obk) 4. precies van do vereiste grootto, 
sterkte, op de veroiste tijd enz., maar ook 
niet meer, amper, ternauwernood Die fin-k 
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net. - nethied 

ton d'r mar net uut ni. flog net geknipt 
worden nit een bep. hoeveeiheid stof (El), 
Dc auto tan net dear de geragedeuren 
(Obk), Kan ik daor dear? [met ais 
antwoord:] Ja, et tan mar net (Bdie, Bu, 
Wol), Et past mar net (Np), Hijis mar net 
dear It examen kommen (Wol), (fig.:) net 
mit de ba/cken over de sloot hat precies 
gehaald hebbend, maar net geslaagd zijnd 
(Db, Ow), Etieskon nog mar net bolen, 
doe ze in Nilaemer al een hadriederie 
hal/en (Op), Hij kwann mar net op tied 
thaus, want doe begon et slim to regenen 
(Sz, Obk), I/c ton mar net de bus baelen 
(Dhau, Ma, Diz), Hi7 ton d'r mar net om 
benne springen (Nbk) 5. eender, precies 
geiijk Et gaot mij net lender (d), net lick 
(Nbk), Etismijnet ge/ic/c, a'know dear 
do bond of dear c/c kattc beten wor om hat 
even (Nw), Et is mij net etzelde eender, 
om hat even (Bu, Db, Np, 01-Ni, Sz, Ste), 
Etth me net geliek wanneer aj'kommen id. 
(Obk) 6. alsof Wat dot hij toch ma!, et is 
net een klein kiend (Nbk), Et was net as 
zol MY him pakken (Nbk) 7. in het geheel 
(niet), helemaai (niet), in net niks Dat /can 
me now net ni/cs scbe/en (Ma, Nbk, Wol), 
Dat zegt miy net ni/cs (Di; El, Db), Dat 
gafmij now net n/ks dat zou me in het 
geheel niets kunnen schelen (Dhau, Np, 
Ow, Spa) 8. in netzo (...), net zok(..) net 
zo ( ... ), net zuik ( ... ), nI. in nitroepende 
zinnen waarin men z'n teieursteliing nit- 
drnkt omdat men iets anders moet gaan 
doen enz., vgl. Ikzat net zo letter even in 
de zunne, on now mock al weer in buas! 
(Nbk), Et was net zok letter weer (..) 
(Nbk) 
net. - aficorting van netaoris 
netahel z. netaobel 
netaobel (Dfo, Np) Ook not abe/c (verspr.), 
netabel (Nw) de; -s, -en (verspr.) de; -en 
[no'to:bJ/no:'ta:b1o/no't ... ] 1. notabele Dc 
vergaderingen van karkvoogden en nota - 
be/en wodden vaekc in de konsisto-
riekaemer ba/len (Op) 
netaoris (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Np, Ow, 
vo) Ook netaris (Np, Nt, Nw, Spa, Ste, 
01-NI, Wol), notaris (verspr.) de; -sen 
[noto:nras/na'ta:ros/ ... } 1. notaris Een aan-
dore bruar was bij een netaoris op tan toor, 
die was (..) niet gcscbikt veur et bocre-
wart (vo) 

netaorisakte (1) - notarisakte 
netaorisappel (Np) Ook notarisappel 
(Nbk) [...'t...] - notarisappei 
netaorisassistent (i) - notariskierk 
netaorisexamen (I) - notarisexamen 
netaoriskantoor (1) - notariskantoor 
netaorisklark (Nbk, vo) - notariskierk Et 
wereldni5s, daor praotten ze in buas een 
protte over; vearal as Haans, de netaoris-
Hark, thaus was (vo) 
netaoriskosten (Dfo, Dhau, Np, Ow) Ook 
netariskosten (Dho, Np, 01-Ni, Spa, Wol), 
notariskosten (verspr.) - notariskosten 
netaosie (1) - notatie 
netaris z. netaoris 
netariskosten z. netaoriskosten 
nete z. nietcl 
netel (fp) ['nt:tl],  in do rooie nete/paarse 
dovenetel (k) 
neteldoek (verspr.) ['nt:tjdnk] - neteldoek 
Go neteldoek wodde bordaurd (Dfo), 
Buasdoekies wodden wel van neteldoek 
maekt (Obk), Die fart is maakt van 
note/doe/c, marie moe'n d'r wel wat onder 
dregen, want bij schient wel dear (Sz), 
gedienen van note/dock (Db), een netel-
dock om do keze (Ow), een bfoese van 
note/dock (Diz) 
neteldoeks (01-N1) bn.; attr. ['nt:tlduks] 1. 
van neteldoek I had vroeger een netel-
doekse fur/c (01-Ni) 
neteistof (Dfo) de ['nt:tistof] 1. neteldoek 
netelig bn.; -er, -at ['nt:tlax] 1. neteiig, 
hoofdzakelijk in verb.: eon nete/ige twos-
tic Dat is een neteligo twessie, daor kuf' 
beter n/ct in raren (Obk), in eon note/ike 
pesisic Dear dat veurva/ twam do man in 
een note//ge posisie (Bdie, Op), Dat is con 
nete/iggcva/(Ei) 2. z. niete/ig 
netelorig (Bdie) bn., bw.; -er, -at 
['ni:tlo:ornx] 1. opviiegend, gauw geraakt 
neteiroze (Ste) ['n ... J - neteiroos 
neteren (verspr.) Ook noteren (Bdie, Spa) 
[n'tt:riiJnoeo)'tt:ornJ - noteren: opteke-
nen, ook in an do bears neteerde priezen 
(I), boog neteerd staon (1) 
netesehieter (Dho, 01-Ni, Sz) de; -s ['n...J 
1. overdreven zninig iemand Af't van die 
netescbieter bebben mooten, kuf' wel 
thuusblieven (Sz) 
netfout (spor.) - netfout (bij volieybai) 
nethied Voor -heid z. -hied [nsthit] - 
netheid: het net zijn, ordelijk zijn 
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netisic - nettoverMs 

netisic de; -s [no'tisi] I. notitie, aanteking 
Mack ie even netisies? (Nbk) 2. in d'r 
(glen) netlsle van nemen er (geen) aan-
dacht aan schenken, vgl. Van Haarun nam 
ze veerder glen netisic (vo), Daor moej' 
even good netisie van nemen (Nbk) 
netisieblok (spot.) - notitieblok 
netisieboekien - notitieboekje 
netisieschriever (b, 5: cost.) - columnist 
netkouse (v) - netkous 1k zag dat ze 
zwatte netkousen an badde (v) 
netmaag z. netmaege 
netmaege (verspr. OS, spor. WS) Ook 
netnzaag (spot.) ['n...] - netmaag 
netnoemer z. netnommer 
netnommer (verspr.) Ook netnununer 
(verspr.), netnoenier (spot.) - netnummer 
netnunimer Z. netnommer 
netschaekelder (1) Ook netschakelaar 
(spor.) - netschakelaar 
netschakelaar z. netschaekelder 
netschrift at; -an; ...schriffien [n ... ] 1. 
schrift waarin het gemaakte werk in het net 
ward gaschreven We badden op schoele 
een kladschrlft en een netscbnft (Ste) 
netservice (spot.) - netservice (bij 
volleybal) 
netspanning - netspanning 
netstroom - netstroom 
nette (Spa) de; -n; nattien [net} 1. zwatt 
zijden mutsje met kant en ean grota pluim 
gemaakt (Spa) Dc nette wodt tegenwoorth 
niet meer dreugen, of It mos wezen in 
tenee/stukken (Spa) 
netteboeter (Spa) [nstabutr] - netten-
boater 
nettebreien (Nbk) onbep. w. ['neth ... ] 1. 
breien van nettan 
nettebreier (Nw) - nettenbreier 
nettedreugen (Db, Nbk, Op. Sz, b: Im) 
onbep. w. ['neto ... ] 1. drogen van 
(vis)netten, in * Die naachs uut visken 
gaot, moet daegs nettedreugen degean die 
's nachts druk in de wear is, op is, kan 
overdag de slaap niet inhalen (Db, Nbk, 
Op, Sz, b: Im) 
nettelen (Nt, Spa, Sz) zw. ww.; onoverg.; 
nettelde, hat netteld ['net1]  1. hard lopen, 
snel gaan Th3 kwann d'r an nettelen, 1k 
daenke de boel kan we/ in do braand staon 
(Sz), my nettelde d'r over (Spa), Etpeerd 
nettelde do dick uut (Nt) 
netties bw., bn.; -at, -t ['nctis] 1. netjas, 

goad verzorgd MY Jopt d'r nettles M5 
(Obk, Np), Dat macglen zicbt d'r allied 
nettles uut (Db), Die komt d'r allied nettles 
uut (Op, Ow), zo ook Die komt allied 
nettles veur do dag (Nbk), ccii nettles 
macglen een net meisje (Nbk, Obk), hth 
staon d'r netties op (El), Lang ne/thaor zit 
we] waann, mar stiet niet zo nettles (Ld), 
Hi5 kwam nettles op 'e /appen (Ow), War 
bej' et haor netties (Nbk), netties scbrie-
yen, netties vow do dag kommen (Nbk) 2. 
ordalijk, opgeruimd, met de dingen op 
hun plaats 1k zal et es even weer nettles 
macken In mien studeerkaemer (Nbk), 
Bilksem, die meidekamer is baost nog 
nettieser as hew mevrouw (Sz), Do jonge 
hadde die aovend zien huuswark nettles 
maekt (Op), Gao es even netties zitten d.i. 
met tachte rug an de armen over elkaar 
(Nbk), Et is daor allied slim nettles om de 
deure nI. buiten, op hat erf (Obk), Et Is 
daor a/iemao/ /leke nettles (Obk), 't Is daor 
allied nettles in butts (Nbk), Dat is ccii 
goeie huusboiing; alles Is d'r oven nettles 
(Op) 3. fatsoenlijk, zoals hat hoort HI bet 
je goed bebaande/d! Now, dat was nettles 
van him (Nbk), Zo to doen tegenjow, nee, 
dat was niet nettles van him (Nbk), Hij 
booit ½i netties (El), Die bet zien book-
ho/en allied nettles in odder (Db), Thy zegt 
et nettles (Ste), Ze bin allied Hake nettles 
in depraot(Obk), Ze gedregen hour netties 
(Dho, Ow), Jo moe i je netties gedregen 
(Np, Spa), Zo moej' 't niet zeggen, dat is 
niet nettles (Ow) 
netto bw. ['nsto ....tom] 1. netto viefpond 
netto (gewicht) (Nbk), Is die pries netto of 
bruto., Wat verdient MY netto in de 
maond? (Nbk), Netto boo/ le zo lens niet 
vu/e over In de weke (Nbk), Ze koemen 
bruto an de mark on as do ofsiag d'r bij 
wegls, danls 't netto (Sz) 
netto-inkommen - netto-inkomen 
netto-inkomsten - netto-inkomsten 
nettobedrag - nattobedrag 
nettogewicht - nettogewicht 
nettoloon - nettoloon 
nettoperduktie - nettoproduktie 
nettopries - nettoprijs 
nettoselaris - nettosalaris 
nettoverlies z. nettover/ôs 
nettoverlos (I) Ook nettoverlies (1) - net-
toverlies 
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ncttoweenst - nctuurlik 

ncttoweenst - nettowinst 
nettoweerde - nettowaarde 
netuleboek z. notelenboeic 
netulen z. notelen 
neture z. netuur 
netnur Oak neture (bet. 2: Edie, Bu), 
nature (bet. 2: Bu, Nw) de; neturen 
[n'ty:r(o)/nat ... ] i. (g. my.) hei, bos enz.: 
de delen van het landsehap die men als 
ongerept beschouwt Dc netuur is niet moor 
as vroeger, die is badde oftaekeld (Obk), 
BE is ion en a] netuur om oons bernie (j), 
Hj31 was 't HeIst in de vri3ie netuur vrij in 
de natuur, niet gestoord door de aan-
wezigheid van anderen, door lawaai van 
het verkeer enz. (Nbk, Ma), We won en 
bier midden in de netuur (Nbk), De netuur 
is vor]ik d.i. met name gelet op de 
uitbottende planten (El), De netuur be]' 
burn trap bedocbt hij is arm (Sz) 2. aard, 
karakter (van personen, dieren) D'r zit een 
goeie netuur in die persoon (Ow), Die vent 
bet we] zoe'n beste netuur! (Spa), Hij bet 
con goeie netuur, die vent (Ma, Wol), D'r 
zit Each we] eon goeie netuur in die man 
(Spa), Die bet een gemoedelike netuur 
(Obk), De neturen kommen aorig overien 
(Ow, Ma), Ze badden deze]de netuur 
(Nbk), Die neturen passen mekeer krek 
passen prima bij elkaar (El), Mit twie 
verscbi]Jende neturen kit)' seins good 
akkederen (b, Ste), Et is tegen zien netuur 
in (Dho), Die man had eon gesJeuten 
nature (Bu), Hij hadde eon nature, as bi 
niet op 'e tied kon, ]eup et misscbien mis 
(Nw), Et is om zo to zeggen con twiede 
netuur wodden: pas op veur meensken (..) 
eon zeer sterke gewoonte (Nbk, b), (verb.) 
Die is van neture we] goed (Nw), (verb.) 
Van neture was 't eon good meensk4 ze 
ton ok wel war missen your eon aander 
(Dfo), (verb.) Uut neture was N niet Jul 
qua aard, aanleg (j),  A  mien netuur 
vervo]gde dam s]eug it 'in dood, want die 
vent her he]emaoJe gien Jcerakter (Sz), In 
de Jielde was do netuur we] es baos bi 
him (Ow) 3. de fysische natuur (I) * De 
netuur gaot boven de Jeer de echte aard 
verloochent zich nooit, men blijft tech 
zoals men is (Nbk, b) 
netuurbad (spor.) - natuurbad 
netuurbeheer - natuurbeheer 
netuurbehoold (spar.) - natuurbehoud 

netuurbescharmer (Nbk) [n&ty:orboskar 
mc] - natuurbeschermer 
netuurbescharniing n'ty:rb3skarmu)] - 
natuurbescherming 
netuurbescbarmingsedukaosie (1) [...'t... 
udyko:osi] - natuurbeschermingsedukatie 
netuurbescharmingswet - natuurbescher-
mingswet 
netuurbeschrieving (1) - natuurbeschrij-
ving 
netuurbos (spar.) - natuurbos 
netuurbotter (spar.) - natuurboter, room-
boter 
netuurdong (vo) de [no'tya:rdoij] 1. 
natuurlijke mest Keunstmest was d'r nog 
mar eon betien, ze mossen et van de 
netuurdong bebben on die wodde at 
trapper (v o) 
netuurflhn - natuurfilm 
nctuurfoto - natuurfoto 
netuurfotograaf - natuurfotograaf 
netuurgebcuren (1) - natuurgebeuren 
netuurgedicht (spar.) - natuurgedioht: ni. 
over de natuur 
netuurgetrouw (I) - natuurgetrouw 
netuurgids (spar.) - natuurgids 
netuurgrös (Db, Nbk, Obk, bo: Nw) 
[...'t...] - blauwgras 
netuuries - natuurijs 
netuurindrok (spar.) - natuurindruk 
netuurkenncr - natuurkenner 
netuurkunde de 1. natuurkunde, fysica 
mederno notuurkunde (I), (als leervak:) 
Hewwe vandaege ok nag netuurkunde op 
't rouster? (Ow) 
netuurkundeboek - natuurkundeboek 
netuurkundelekaol - natuurkundelokaal 
netuurkundelerer - natuurkundeleraar 
netuurkundejes - natuurkundeles 
netnurkundig (I) bit. [...k ... ] 1. natuur-
kundig 
netuurkundige (1) [...'k ...J - natuurkundige 
netuurlaand (Bu, Db, Nbk) et [no'ty:or-
lâ:nt] 1. niet bemest, natuurlijk grasland 
waarvan men alleen hooi wint Et bit) dat 
ze soms nag winnen van ecbt netuurJa.and 
tan soms zo ]ekker kruderig wezen (Db) 
netuurleven 0) - natuurleven: het leven 
in, met de natuur am de mens been 
Meensken zuJJen toth niet zonder netuur 
]oven kunnen 0) 
netuurliefliebber - natuurliethebber 
netuurlik I bn., bw.; -er, -st [no'ty:r1ok] 
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I. niet-kunstmatig, ongerept netuurlikc 
greenzcn 2. zoals de natuur het voort-
brengt, in overeenstemming met do natuur 
Et is con netuuthk gebcuren (Spa), con 
netuurlike dood, Ic xnoc'n ci wat nctuurlik 
ho!en ow buus, ow do voegeltics an to 
lokkcn met begroeiing zoals die in de 
natuur is (Obk) 3. in overeenstemming met 
de werkelijkheid, net zoals het is op 
netuurhke grootte, con netuarlike holing 4. 
in neivurlik verloop afname van het aantal 
werknemers doordat men met pensioon 
gaat, naar elders solliciteert etc.: Netuurlik 
vcrloop, zeggen go vanzcis, zo dacnken zc 
a/ic inlcrimpings op to vangen (v) 5. in 
netuurlikc getallen (1) * (schertsend) 
Netuuriik is naekendde reaktie netuarlik is 
nietszoggend (Diz, Nbk) 
netuurlik II bw. 1. natuurlijk, vanzelf-
sprekend Jim kommen nctuurlik ok (Ow) 
netuurmeenskc (Nbk, vo) [no't ... J - 
natuurmens Zofle nctuuri-neenskcn zoien 
d'r a/tied we] blieven, docht hi) en die 
kwarnmcn dan we! in ci bocrewark to lane 
(vo), Mien mew is ok ecbt con netuur - 
mecnskc (Nbk) 
netuurmonement [...'t ... mô: 5nomEntl - 
natuurmonument Netuurmonemcntcn d.i. 
do bekende Vereniging voor behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland 
netuuronderzuker (spor.) do; -s [...'t...] I. 
onderzoeker van do natuur (vooral: de 
natuurlijke omgeving) 
netuurpad - natuurpad 
netuurpark (1) - natuurpark 
netuurperdukt (spor.) - natuurprodukt 
netuurramp - natuurramp 
nctunrrisscrvaot (1) - natuurreservaat 
netulirstien - natuursteen 
netuurstienen [na'ty:orstT:i:] - natuur-
stonen 
netuurstudie - natuurstudio 
netuurtoerisme (1) - natuurtoerisme 
netuurtoestaand (1) - natuurtoostand 
netuurverschiensel - natuurverschijnsol 
netuurvoeding - natuurvoeding 
netuurvolk - natuurvolk 
netuurvrind (Obk) - natuurvriend 
netuurwet - natuurwet: wet ter verklaring 
van natuurverschijnseien B. verston ok do 
taol van do nctuufwettcn (b) 
netuurwetenschop (1) - natuurwotenschap 
netuurwetenschoppelik[...'sk ... l - natuur- 

wetonschappeliJk 
netuurwetenschopper - natuurwoten-
schapper 
netuurwol (01-NI) de [no't ... ] - natuurwol 
netuurzorg (spor.) - natuurzorg 
netvlies et; -ien; ...viiezen ['nctflis] 1. 
netviies 
netvoeding (spor.) - netvoeding 
netwaark z. netwark 
netwark (spor.) Ook netwaark (Dho) et 
['n...] 1. in hot net geschroven work (spor.) 
2. iots dat geviochten is, eon net vormt 
(spor.) Dat is eon wool netwaark (Dho) 3. 
(fig.) netwerk (van onderling verbonden 
zaken, bijv. ondernemingon; ook inzake 
computers e.d.) (1) 
netzelde (verspr.) Ook netzelfde  (spor.) 
bw. ['nctseldo/ ... selvdo] 1. om hot even, 
eonder Li is mij netzelde wic d'r 
vanaovend komt war ik gao vroog op 
bedde (Nw, Obk), 'ifs netzelde waj'kopcn 
op 't bedcn, 't is aiiemaol duurdcr wodden 
(Obk), Et is mij netzelde, hour, 10 moo'n 't 
mar woten (Nbk), Alles kan Jo tenslotte 
niet netzelde wezen Jo kunt je niet overal 
buiten houden, Jo moot a!' en toe toch je 
mening wel eons goven (Nbk), Li is me 
netzelde, as ik dour do bi5e of dour do 
hommel steuken wodde (Obk) 
netzelfde z. netzelde 
neu (Db, Dfo, El, Dho, Nbk, Nw, Obk, 
Op, Ow) tw. [nA:] 1. ontkenning gezegd 
wanneer men enigszins aarzeiend, niet zeer 
krachtig wil ontkennen, wannoer men zich 
blijkbaar niet to zeer wil blootgeven (z. 
ook bee) Neu, datgcloofikniet(Db), Neu, 
ci kan we niet vu/c scbcicn (El), Neu, ik 
wcct ci nict zo good moor (Obk) 
neuden z. nugen 
neudig (OS, ZW, Bu, Np, Nt, Nw, Op, Sz, 
Wol) Ook nodig (Bu, Dho, DIa, Diz, Np, 
Nw, 01-N1, Op, Spa, Ste, Sz, Wol), norig 
(Diz) bn., bw.; -or, -st ['a&:dox/'no:adax 
/ ... rox] 1. nodig 't Is dringcnd neudig dat 
hij naor 't ziekezthuus gaot (El), 't Is bitter 
neudig (Ow), Et is nict neudig, Waor is dat 
your neudig?, 't Has toch niks neudig ow 
tegen Zion beit to zeggon (...) hot was toch 
niet nodig, goed (Nbk, b), WatbeJ'd'rmit 
neudig ow bij eon wider do boci zo op to 
rut-en waar is hot good voor (Db), 1k moot 
neudig con peer niie schoenen (Bdie, El), 
1k heb eon nije maantci neudig (Dhau), 
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Jim moo'n ok neudig  ccii her kommen, 
Jim bin d'r al in zoe'n poze niet west 
(Nbk), Hi5 mos ok weer zo neudig hij 
moest zich ook weer laten gelden, hij wou 
natuur!ijk ook weer niet achterb!ijven, ook 
in Th5 mos ok weer zo neudig et woord 
doen (Nbk), Dat moot ie neudig zoggenje 
kunt wel kommentaar leveren, mast wat 
doe je zeif? Ben jij wel zoveel beter? 
(Nbk), Jammer, dat i5 gienend neudig  
binnon (p), Wacht even je, ik bin Jo zo nog 
even nodig! (Spa), Die heW wel even 
neudi (Nw), Bakker, ik bin nit neudig! 
(Nbk, Bdie), Dat biwwe neudig, zunne op 
o huud! (Nbk), .hewwe neudig. (Nbk), 
Hoevw'e geld bi7 neudig? (Dho, Nbk, 
Wol, Ow), bef neudig? (0th, Nbk, Wol, 
Ow), 1115 streepgooien baj' eon mete 
neudig (Ste), 1k moot d'r neuaYg es even 
bonne (B!), zo ook 'kMos neu&g naor die 
zieke buurvrouw toe (Pe-Dbl), 't Is noudig 
tied da'k naor de bushalte gao (E!), .dat 
de ko en en in ccii sander stok land 
komrnen (Obk, Bdie), Et is nodig tied am 
vot tegaon (Spa, Nw), 't Wodtnoudig tied 
dat et es opboo!t to regenen (Nw, Spa, Ste, 
Db), Et moot neudig a regenon, want et is 
zo dreuge! (Op, Obk), 1k moot neudig naor 
butts, ze zitten op me to waacbten 
(Pe- Dbl), 1k bob zo mitien eon flosse melk 
neudig, dat ik gao naor de melkboer 
(Pe-Obi), Daor bin k nodig an toe'. bijv. 
aan nieuwe kleren, rust, afleiding enz. 
(Spa), AJ' nodig bunnen dan help ik we! 
even, hoar a!s je het nodig aeht (Sz), Dan 
bin zoje vow- alle ditties en dattios neudig 
(Ow), (ze!fst.) Et neudiste bobbon we 
now we! di. vooral: de meest noodza-
kelijke !evensmiddelen, boodsehappen 
(alg, Bdie), zo ook AJ' et neudigste mar 
(in buus) bebbon (Nbk), SommiEo  moen-
sken in de daddo werold bin zo aazr1 dat 
et nothkste  hew-  ontbrekt (Op), 't Neud.ii-
ste heW daon vanm argon de meest 
noodzake!ijke werkzaamheden ('moral: in 
de huishouding) (Nbk, Np, B!), Mar dat 
was et nodigsto het meest noodzakelijke 
(om to doen, om to laten gebeuren) (Ste), 
Waor bif et nodigst an toe? (Ste), Hadde 
oat met nothjor west? was dat niet eerder 
noodzakelijk geweest? (Ste), Die is niet 
vale oten meernodighoeft niet zoveel eten 
meet, eet niet meet zovee! (Np), D -  was  

wel con voer dong neudig op die scbraole 
tuungrond (Obk), 1k moot neudig eon ni5e 
maantelbebben (Dhau), Jo moe'n nodfg om 
kezo bonne (Ste), 1k moot nodig naor de 
karke, do klokke bet al lange laded (Ste), 
Oonze monnie zit vol gatten on koelen, 
diomoc'n we nodig esinslichten(Op), ?Is 
noudig tied da'k d'r of komme (Nbk), Ft 
Moetneudig wozon het is hoog tijd dat het 
gebeurt, ook: dat meet nou net niet (Ma, 
Nbk), 1k bob niks mit 5n neudig stel geen 
prijs op zijn inbreng, wil niets met hem te 
maken hebben (Bdie, Nbk, B!), Daor bej' 
niks mit neudig dat gaat je niet aan, ook: 
bemoei je er niet mee, hou je erbuiten 
want je ondervindt hooguit nadeel (Nbk, 
b), Et mag neudig zo wezen er hapert 
eigen!ijk jets aan, ik ben er niet geheel 
tevreden over (Bu), zo ook Do twin mag 
neudig zo wezen, zoas die d'r now bij !igt 
(Mo), Is die jui-k ok to lang? [met a!s 
antwoord:} Nee, die mag neudig zo wezon 
nee, die !engte is zonder meer nodig 
(Dhau), Zoas bi5 et anlogt mag ok neudig 
zo wezen is niet bep. geed to noemen 
(Dfo), Et mag weh neudig zo wezon oat dat 
gebourthet meet nodig gebeuren (Nw), zo 
ook ? Mag neudig 20 wozen dat et weer 
wat zacbter wodt (Ld), Ze verdienen dam - 
good on dat mag ok we! neudig 20 we--on 
mit dat zwaore wark dat is ook we! nodig 
(Obk), It Is boogst neudig dat to naor de 
doktorgaon (Obk), 1k moot (20) neudig ik 
meet nodig naar de wc. (Bu, Ste, Nbk), zo 
ook 1k hobbo bogo nood, ik moot neudig 
naor et busien (Nbk, Ste, Wol), Ikmos zo 
verrekte neudig miegen! ik moest hoog-
nodig urineren (Sz), Et was wel neudig dajF 
daor kwammon (El), 1k bob je halve 
neudig (b), Doe dokter or neudig van () 
(b), Daor is mood vow- noudig or is moed 
voor nodig om dat to durven, to kunnen 
(Nbk, Bu), broodneudige neudig van 
neuden zeer nodig, zeer noodzake!ijk 
(Nbk), 'k Heb nib mit je neudig ik wil 
niets met je te maken hebben (Db, Ma, 
Nbk), Daor wi'k niks mit nodig hebben 
daar wil ik niets mee to maken hebben 
(Nbk, Ste), 1k wil mit jow niks neudig 
hebben, 1k gao mien oien gang we! (Ow, 
Sz, Op), Daor hebben wx3' niks mit noudig 
daar laten we ons niet mee in, daar houden 
wij ons buiten, daar bemoeien we ons niet 
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mee (Dho, Nbk, Ow), 1k beb gieniene 
neudig, 1k kan mezeif we] redden ik heb 
niemands huip, raad nodig, ik kat m'n 
eigen boontjes wel doppen (Nbk, Dhau), 
Mit een mooi praotien wil hij altied van 
alMs van miY lien en en stokkend weerom - 
mebrengen, mar 1k bin 'm to niet moor 
neudig ik wens zo niet meer met hem te 
maken te hebben (Ld), Dat moef' neuth 
doen! het is de hoogste tijd dat je dat doet, 
ook: dat moet je nou juist niet doen! (Nw, 
Nbk), ... vraogen het wordt de hoogste tijd 
dat je dat vraagt (Nbk, b), ook: het is nou 
juist niet verstandig am dat te vragen (b), 
mit et neudige glasgerinkel (..) met het 
glasgerinkel dat daar flu eenmaai bij hoort 
(b) 
neudigen z. nugen 
neudigerwieze (Bu, Ow, Pe-Dbl) bw. 
['n.&:dogçwi:zo] 1. noodzakelijkerwijs Neu-
digerwieze hebben we Each mar besleuten 
dat te doen (Bu), 1k troT et toevallig, want 
1k mos d'r neudigerwieze wezen (Ow), my 
kon d'r neudigerwieze niet ominehenne, 
aanders haj' de con ten nog niet ki-egen 
(Pe-Dbl) 
neuding z. uutneudi1ng 
neudzaek z. noodzaeke 
neudzaekelik z. noodzaekelik 
neudzaekelikerwicze z. noodzaekeliker-
wieze 
neudzakeiik z. noodzaekelik 
neugen Z. nugen 
neuken ['n&:kjj] - neuken: (niw) 
geslachtsgemeensehap hebben (met): Wat 
zollen ze daor doen, een pottien neuken? 
(Nbk), ook: zeuren, zaniken Man, Jig tech 
niet te neuken! (Nbk) 
neuker(d) (spor.) ['nA:kr(t)] - neuker: 
zeurkous, zaniker 
neulderd (Ste) de ['n&:ldçt} 1. iemand die 
wat wil vertelien, lang praat maar er niet 
uit komt (Ste), ook: oud, zeurderig iemand 
die het aitijd over ziekten enz. heeft, voor-
namelijk in eon ooldeneulderd(Ste) 
neumen z. nuinen 
neuren z. nuren 
neurienen [n&:rid;, ...ri;:] - neuriën Th) 
neuxiet mar war vein- 'in henne (Spa) 
neurologie (I) [...'gi] - neurologie 
neuroloog (1) [nA:aro:'Io:x, ...rom ... } - 
neuroloog 
neus-keelholte (1) - neus-keelholte  

neusandoening (1) - neusaandoening 
neusaodemhaeling z. neusaosembaellng 
neusaosemhaellng (spor.) Ook neusao-
demhaeling (spor.) - neusademhaiing 
neusarts (1) - neusarts 
neusbeentien z. neusbientien 
neusbientien (Op) Ookneusheengien (Spa) 
['n&:zbi:ntin/ ... ] - neusbeen(tje) 
neusbloeden z. neuzebloeden 
neusdrup z. neuzedrup 
neuseuperaosie z. neusopperaosie 
neusgat - neusgat 
ncushaor (Op) - neushaar 
neusholte (I, Op) - neusholte 
neushoorn - neushoorn 
neusien et; neusies ['nA:sin] 1. kleine neus 
(in diverse bet.), z. ook neuze 2. rand van 
cen wagenwiel: hetz. als krone bet. 6, z. 
aldaar (01-Ni) 
neusklaank (Obk) de; -en ['n..j 1. 
neuskiank 
neuslengte (Ow) de; -s, -fl ['n...] 1. de 
Iengte van een neus, hoofdzakelijk in mit 
een neuslengte veursprong (Ow), mit eon 
neuslengte verscbil (Ow) 
neusopperaosie (1) Ookneuseuperaosie (1) 
- neusoperatie 
neusring z. neuzenng 
neusverkolen (Bu, Nbk) Oak neusver-
kouwen (Spa) - neusverkouden 
neusverkooldhjed (Nbk) - fleusver-
koudheid 
neusverkouwen z. neusverkolen 
neusvleugel (Op) - neusvleugel (inzake 
dieren) 
neuswaarmer z. neuzewaarmer 
neuswiel (Op) - neuswiel 
neuswies (Op) - neuswijs: betweterig, 
wijsneuzig, in een nazis wits kiend 
wijsneuzig (Op) 
neuswottel (spor.) - neuswortel 
neut (Bu) [n&:t] 1. in Hiy kreeg van do 
neut op zn dander (Bu) 2. z. neutien 
neute de; -n; neutien [nA:ta] 1. noot: 
bekende vrucht van een boom (met harde 
schaal) een baandvol neuten (Ma), Dat was 
can dikke neute (Np), Wij hebben van It 

jaor we] weerneuten an de boom! (01-NI), 
D'rzatgienpitte in de neute (Diz), Willeri 
jaw die neute even kraeken?(WoI), makke 
neuten noten van de hazelaar (Np), Nat, 
Berkoper mark weren cit neuten nope 
genog am to beweren, zonder dat ze 
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begoanca te schimin c/en met name de 
hazeinoten (n), ccii loge acute d.i. een 
schaal zonder inhoud (El, Ld, Np, Op) zo 
ook ccii hal/c acute (Db, Np), ccii lozc 
acute id. (Nw, Nt), ccii Iicbtc acute id. 
(Sz), ccii vocle acute id. (Db), ccii hadde 
acute krackea een moeilijke kwestie be-
spreken, een moeilijk besluit nemen, een 
lastig probleem (met een ander) tot een 
oplossing brengen (verspr.): D'r woddea 
baddc acutca lcrackt (Np, Dhau), Zc 
hebbea ccn badde acute krackt (Bdie), ? 
Was ccii badde acute am te krakcn (Spa), 
Mit jaw he'ic nag ccii haddc acute to 
krackon (Spa, Op),  D'r mossen cerstbadde 
aeutcn krackt woddcn, vcurdat ct k/a or was 
(Ste), zo gcvc as eon acute (Dfo, Nw, Np): 
Die ooldc mecaskea bin aoggocd MY  stoic, 
ze bin flog zo geve as con acute (Dfo), zo 
road as con acute (Bdie), zo glad as een 
acute (Bdie, Dho, El, Nbk, Nt, Obk, Op, 
Ow, Pe-Dbi, Ste): Datjongvec bet ctgoed 
a'aoa in 't laand, ze bin zo glad as ccii 
acute (Obk), ook fig., bij het kaarten: erg 
glad, handig spelend (Ste), ThJ midc zo 
slicbt as ccii acute zeer vlak, egaai (Ma), 
zo oak zo v/ak as con acute (El, Nw, 
01-NI): 't Laand is zo v/ak as ccii acute 
(01-NI) 2. stenen onderstuk van een stiji 
(Obk) Eon acute is ok ccii ha dsticii cii 
oadoraonde van do stick van eca 
deurkezica, tegea et inrottcn (Obk) 3. z. 
neutien * Jo kriegcn con zak vol acuten/ 
Dan mocj't aict weer vcrteutcn (Ow), 1k 
weet een bossica wit ncuton/Dan mocj't 
nict weer vcrtcutcn (Obk) 
neute-eulie (1) - notenolie 
neutehoom (verspr.) Oak note/worn (bet 1: 
4,) de; ...bomen; -pien ['nA:ta ... ..no:to...] 
1. okkernoteboom 2. z. acutcpollc 
neutebos (Ow) de; -sen; -sien ['ii...] 1. 
bos met hazelaars Dc 'Hoge Bracken' was 
a/tied con neutcbos (Ow) 
neutebrood (1) - notenbrood 
neutedoppe et; -n; ...doppien ['n&:tod3po] 
1. dop, schaal van een noot in con 
ncutedoppc in het klein, op zeer kleine 
schaal (Nbk) 2. klein schip, schuitje (spar.) 
3. (verkl.) koolmees (Spa) 
neutegoorn de; -s; -tien [n&:to...] 1. 
stukje land met hazelaars in de buurt, 
eromheen Gaon ic daa zels mar naor do 
aoutcgooni to dongstrijcn (b) 

neutehoolt - notehout 
neutehoolten bn.; attr. ['nA:t3ho:1t4] 1. 
notehouten 
neutejaor (Ld, Ow) et ['n...] 1. jaar waarin 
de noten het goed/slecht enz. doen Et was 
van 'tjaor we] ccii acutejaor, d'r werca ccii 
prottc ncuten (Ld) 
neutekraeker (Nbk, I) de; -s [nA:tokrc:k1] 
1. tang am noten mee te kraken 2. bep. 
vogel: notekraker (1) 
neutelen (Bdie) zw. ww.; onoverg.; 
neutelde, het neuteld ['nctji2] 1. nogal 
onverstaanbaar voor zich uit zitten praten 
en eigenlijk niets zeggen Jo moc'a aict zo 
acute/en (Bdie) 
neutelig z. nottolig 
neuteizak (Bdie) de; -ken ['n...] 1. iemand 
die neutcit, z. acute/ca 
neutemuskaat z. neutcmuskaot 
neutemuskaatneute z. acutennjskaotaeutc 
neutemuskaatraspe(r) z. ncutemuskaot-
raspe(r) 
neutemuskaot (verspr.) Oak neutrnuskao: 
(Bu, Dhau), neuternuskaat (Dho, Diz, Nbk, 
01-NI, Op, Ow, Sz, Wa!), neutrnuskaat 
(Nbk), noternuskaat (Dfo, Nbk, Op) de 
[nA:tomosk3:ot/nA:tma'sk3:t/...'ska:t/..j 
no:oto ... ] - nootmuskaat We ni/ca d'r wat 
neutomcskaot op doea (Nbk) 
ncutemuskaotneute (Obk) Ook neuzernus-
kaatneu:e (Obk) - muskaatnoot 
neutemuskaotraspe(r) (Obk) Ook 
neuternuskaatraspe (Nw, Obk), neuternus-
kaatrasper (Obk) - notemuskaatrasp 
neutepolle (OS, Bdie, Dho, Np, Nw, Op, 
b) Ook haezelneuteboorn (Bu, Diz, fp), 
kazelneuteboorn (Spa), neuteboorn (Bdie, 
El, Nbk, Obk, Ow, Pe-Dbi, b, 4,), !iaezel-
neute (Nbk, 4,), /iaezelneutepolle (4,), 
hazeluar (spar.), haezeiaar (Dmi, Mun, 
01-N!), haezemoorn (Dhau), haezeboorn 
(Dmi) ['n.&:tapolW'he:zlmt:to.../.....ha:zla:r/ 
'hc:zj..i ... ..hE:zo... 	- 	hazelnotestruik, 
hazelaar As It ccii ckkcijaor is, zittea d'r 
vacke ok ccii bool ncutcn an do aeutcp a/ic 
(Op), Die bos zittcn eca v/ut neutcpoica 
in (Np) 
neutesehelle (spor.) - noteschil 
neutetsart (I) - notentaart 
neuteziepe (1) - notezeep 
neutezuken onbep. w. ['nA:to ... ] 1. noten 
zoeken, plukken (met name hazelnoten) 
neutien Oak neut (Dho, Diz, El, Ld, Np, 
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Obk, 01-NI, Pe-DbI) et; neuties ['nA:tin/ 
n&:t] i. kleine nouto, z. aldaar 2. neut, 
borrel Nao do koffle kregon we dan eon 
neat/en eon borrel (Obk), Vour et oten 
knogon we a/tied eon neat/en (Db), Oolde 
Garnet booft nag wel van eon neat/en op 
Zion tied (Op), Th3 nemt eon neution vow 
't oten (Diz, Spa, Ow), Hi5pikt  wel es eon 
noutneemt wel eens borrel (Obk), Goofme 
mar eon neat (Dfo, Dho), Hij had eon 
boste neat op veel drank (Pe-Dbl), con 
flinke neut op id (Diz) 
neuticnkrulen z. doppiosicrulon 
ncutinuskaat z. noutemuskaot 
neutmuskaot z. neutemuskaot 
ncutraal z. neutraof 
neutraliteit (spor.) [nA:tralitejt] - neutra-
litoit 
neutraliteitspolctiek (1) - neutraliteits-
politiek 
neutraol (I) Ook neutraul bn. [n&:'tr3:o1/ 
...tra:I] 1. neutraal, onzijdig Zwedon was 
noutraal in do oariog (Nbk), een neutraolo 
holing (1), (van wedstrijdsport, met name 
voetballon:) op noutraof terre/n spoulon (I) 
2. niet van eon uitgosproken kleur, mening 
eon neutraofo Hour (spor.), Zion woorden 
klinken nogal noutraaf (Nbk) 
neutronebom (verspr.) [n&:trô:önbom] - 
noutronenbom 
neuze do; -n; nousien ['nA:z] 1. neus 
(deel van het voorhoofd) Hij bet sen grate 
neuze (Wol, Diz), ...een grate snor onder 
do nouze (j),  Do twie maniuden die bi5 or 
orgel hew-on, hofen de meensken rain-
molendo et goidbakkion ondor do nouze 
Op ct/es is d'r ione slim op 'e nouze va/on; 
hi was bieiemaole mad on blauw (Obk), 
Dat schot vleug him via/c your do nouze 
langos(Obk), As 'tkooldis, dan kuf'zae'n 
rooie neuze kniogen (Obk), Ze goo/en me 
do douse vow do nouze diebto (Dhau), Do 
nouze zwu/de me vieden woke (Np), eon 
lange neuze, ...  (togon ione) maokon, . .naor 
iono macken (Nbk), ...trekkon id (Dhau), 
..zetton (Ld), do nouze snuton, dour do 

noun praoton, eon vorstopte nouzo (Spa), 
Do nouze iekto mij di. door dnippe!s 
neusvocht, ik had eon lopende neus (Ste), 
Do neuze lopt me (Ow), eon lopondo neuze 
(Ow), Hi5 had eon vioze neuze (Ma), eon 
ni)moikte nouze eon neus die voortdurend 
loopt als gevoig van do kou (Ste), in do 

neuze poutoron, ...pulkcn (Nbk), uut do 
neuze oton (Nbk), Dat komt me do nouze 
uut ik heb or nu wel genoeg van (Bu), eon 
wasson neuze (spor.), Die her gion wasson 
neuzohij heeft gauw jets door, bogrijpt jets 
sne! (Bu), 1k boovo niot moor to nomon as 
sen neuze vol nI: zo stinkt hot (Nw), zo 
ook: Dat stinkt zo, ione neuze vol hef' 
gonoeg (Bu) en Jo bebben an eon neuze vol 
genoog (Bu, Wol, Nw), -van eon noazo... 
(Op), oven eon ikisso neuze has!en, op je 
neuze kiokon: Die kook lillik op 'e nouze 
(Sz), roar op 'o nouze (Spa), ione wat om 
do noun stricken iemand ergens eon bootjo 
over plagen (b), Hij doet lack of zion 
neuze bloodt (alg., Spa), ieno bij do nouze 
nomon: Pas mar op dat zo je niet biy do 
neuze nomen (Obk), Die is goed bi5 de 
neuze noumen (Sz), Loot je niet bij de 
nouze nomon (Wol), ...pakkon (Dho), Th) 
fat 'in mal biy do nouze paJckon (Eu), Hi5 
had me biy do nouze nam me ertussen 
(Nt), Th7/ zogt n/ct moor as zion neuze fang 
is hij zegt vooral niet teveel (Nw), Door 
figt or Jo, io kiokon ok niet veorder as je 
nouze lang isje zoekt we!, maar kijkt niet 
good (verspr., Nbk), ook fig.: je kijkt niet 
ver voomit, denkt niet voorujt (Bu, Nbk), 
vandaar Iemoe'n sen bet/en wiedorkieken 
as jow noun fang is (Ow) en Hi5 kikt 
voerdor as zion nouze lang is hij kijkt 
goed, ook ruimer: doorzjet de dingon sne!, 
gaat z'n eigon weg op basis van oigen 
denkwerk (Dhau, b), je neuze veurbij 
kiokon op eon verder vorwijderde plek 
kijken (om to zoeken) torwijl hot vlakbjj to 
vindon is (verspr., Nw), ook: doon alsof 
men nogal be!angrijk is, vool voorstelt 
terwijl dat niet zo is (Ld), teveel hooi op 
do york nemen (fig.) (Nw), Et figt vow-fe 
nouze kijk dan toch betor: het !igt viak 
voor je (El), le staon d'r mit de neuze 
(ho von) op (Nbk), mit do nouze kiekon niet 
good kijken, niet good speuren (Eu), Die 
stan me inienond vow do nouze stond 
onverwacht voor me (Bu), d'r op 'e neuze 
M5 staon or v!akbij staan (Nbk, b): Ze 
stonnon ovoraf op 'e noun biy to kiekon 
vlakbij (op nieuwsgierige wijze) (b), Hi 
kiktjo vromd bi5 do nouze ianges hij kijkt 
vreemd, half langs je been (Bu), iono wat 
ondor do neuze wrievon (El, Op, Nw), 1k 
smeer et him am de nouze ik za! hem 
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ongezouten do waarheid zeggen (Nbk), zo 
ook Dat zak ze es good onder de neuze 
drokkon (d), lone do tango op 'o noun 
zetten de pin op do neus zetten (Op), do 
nouzon to/len (El, 01-NI), Die hot do neuze 
nogal hoge in de wiend doet trots, is 
hoogmoedig (Obk), mit de nouze in de 
wiond lopen eigenwij s, verwaand lopen 
(Dho, Ld, Nbk, Op), ovoral mit do neuze 
in zitten zich overal moe bemoeien (Ow), 
Die stikt ovoral zion nouze in id. (verspr., 
Bdie), zo ook Jo moe'n do nouze niet in 
aandonnans zaekon stikken (Ld, Dhau) en 
Jo moo'n niet overa/ do neuze In stikken 
(Nt), Jo nouze stoteir Daonk d'rommo, daJ' 
daor nietfe nouze an stoten (Wol), lent de 
neuze stolen Jaoton, lone wat onder do 
nouze wrieven (Np, Op), (gion)ione wat an 
do neuze bangon (Nbk, Np, Nw, Op), mit 
do nouze In de botter va/on (Bu, Np, Nt, 
Nw, Spa, Pe-Dbl), (zo) tussen neuze on 
/4opon dew-, de neuze d'r vow optrekkon 
jets to min vinden (Dhau, El, Np): Die 
kaicniodatn trekt overai de nouze your op 
(El), de neuze d'r your opbae/on id. 
(verspr., Bdie, ... your lone opha c/en 
(verspr., Nbk), Dat gong mien neuze 
veurbiy ik kreeg het niet (al had ik gedacht 
dat ik hot zou krijgen) (Dfo, Nw), Dat is 
'in aonk  do nouze vourbi5gaon id., ni. op 
eon opvallende, onprettige manier (Dfo), 
zo ook Dat Is mien nouze vow-bij ik kreeg 
het niet (Ld, Op), Die bet eon goeio tik op 

neuze had eon flinke afstraffing, een 
flinke reprimande (Dfo), biy do neuze 
/anges kieken eigenwijs (Dho, Ow), zo 
/angsdeneuze wat zeggenzo terloops, niet 
met nadruk (Db, Np), /angs zion nouze 
weg... (Spa), zo ook Zo biy do neuze 
/angos vreugen ze him (..) (j), ieno wat 
dour do nouze boron (Nbk, Np, Nw), 
(a/tied) mit do nouze vow-an  staon (Np, 
Ow), et/it op 'o nouze kriogen terwiji men 
hoopvol gestemd was onverwacht eon 
flinke tegenslag krijgen (Nbk, b), op '0 
nouze kioken: mar op Jo nouze kiekon 
(Spa), Hi5 keek aorig op zion neuze doe 
him dat vourbijgong (Dfo), ieno wat vow 
do noun wag palcken (Op), Hi doot of 
zion nouze b/oodt (Op), Th3 bet et vo/ ok 
dunno over do nouze hij is gierig (Nt), ione 
at vol over do neuze bae/en op gierige 
wijze behandelen, eigenlijk teveel laten  

betalen (Dho, Nbk, k: Ste), Hij /oup 
(haost) mit do neuze op 'e grond met erg 
kromme rug (Db, Np, Ow, Spa), (schert-
send:) le lussen at zoker niot, io stikken ot 
onder do nouze (Nbk), Th3f bet gien 
boo/ton neuze hij heeft eon holder inzicht, 
is pienter (Bu), Hi5 hot eon neuze an do 
kop as eon korappo (Bu) 2. reuk-
vermogen do nouze diebtobo/en (Nbk), oen 
goeie noun hebbon vooral fig.: jets snel 
zion, inzien (Dho, Np, Obk, Op): Hiy bet 
ten gooio neuze vow zokko dingen (Dho), 
Die her overa/ eon goeio nouze vow (Obk) 
3. neus aan een kozijn of deurstiji Et 
klinkstel van eon dowo is do /dinke, do 
/icbtor, do krarnmo, do ring en do noun 
(die zit in et kezien) (Obk), Do k/hike 
vaa/t in do nouze, do neuze van do dowo 
(01-NI) 4. horizontale pijp van eon pomp 
waaruit hot water to voorschijn komt (Bu) 
5. (bij wagons) gebogen uitsteeksel waar-
aan men vast kon haken (Bu, Spa), vgl. 
Bij eon oo/dorwotso boorewaegon kwam 
eon neuze te passe; do langwaogon vul in 
do nouze (Bu), do nouze op 'a dissol van do 
wagon (Spa) 6. vooruit stekend deel, punt, 
in diverse toepassingen: van eon schoen, 
eon klomp, eon vliegtuig, eon boot, verder 
in do nouzen d'r of zaegon do uiteinden 
van talhout (Np), otnousion van deza/m 7. 
(verkl.) aan eon kroontje doen denkend 
uiteinde van do appel, tegenover het 
steeltje (Bdie, Bu, Dho, El, Ma, Nbk, Np, 
01-Nl, Ow, Pe-Dbl, Spa, Wol) 8. (verkl.) 
puntje dat bij do eerste groei uit eon 
bloembol boven do grond komt (Bu, Op) 
MooJ' es kiokon, zo stikken do nousies al 
bovon do grand (Bu) * Wio zion nouze 
stoat, stoat zion angozicbt wie zijn neus 
schendt, schendt zijn aangezicht (01-N!), 
zo ook Wie zion neuze schont, schent zien 
angezicbt (Dho), AJ' a//os hobben wi/Jon, 
krieJ' at lit op 'a nouze wie hot onderste nit 
do kan wil, krijgt hot deksel op z'n neus 
(Ow), As do neuze Jokt hoJ' wat to goode 
(Dhau), ...moeJ'strontroekon (Nw), AsJe 
do nouzoJokt dan boj' wat ten goedo: eon 
k/ok, oen smok of stront rooken (Nbk) 
neuzebloeden Ook neushloeden (Bu, 
01-NI, Spa) zw. ww.; onoverg.; 
neuzebloedde, hot neuzebloed ['nA:z3 
blu:di?J'mt:z ... ] 1. neusbloeden Jkbebgister 
aorig nouzeb/oodod (Dho, Ow, Ste), Hi5 
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hot neuzoblooden had (Spa), TV., doe dat 
zoe 'xi jongo was, hot een hoop nouzoblod 
(Nbk), 1k bin de bide morgon an 
nouzebloodon (Ow) 
neuzedrip z. nouzodrup 
neuzedrup (Bdie, Bu, Dho, El, Ld, Nbk, 
Np, Nw, Ow, Pe-Dbl, Ste, Wol) Ook 
neuzedruppe (Sz), neusdrup (Nbk, Spa, b), 
neuzedrip (Db) de; -pen ['mt:zodrAp(po)/ 
'nA:zdrAp/ ... drip] 1. neusdrop 2. druppel 
neusvocht die bij neusdrop vrijkomt ? Is 
krek go ? vaal4 zoo 't wieiç on daor veal 
bear do nouzodrup (s: Wol), Do nouzedrup 
bangt 'm alt/ed (Ow), Hij bet do neuze-
dnzppo op 't derdo knoopsgat bangon (Sz) 
neuzedruppe z. neuzodrup 
neuzedruppels (Bdie, 01-NI) - neusdrup-
pels 
neuzeklaank (I) - neusklank 
neuzcknippe (Bdie) de; -n ['n...] 1. stok 
met knip met behulp waarvan men een 
stier in bedwang houdt (Bdie) 
neuzelopen (Bu) et ['n..] 1. lopende neus 
neuzemangel (I) - neusamandel 
neuzen [nA: zçij - neuzen: rondkijken, 
snuffelen, zoeken Vrouwluden mougen 
graog war dear de winkols neuzen (Op), 1k 
mag graeg even in die winkoi nouzen 
(Wol), Die is ok aorig an 't neuzen (Nw), 
...zit overal to neuzen (Bdie), Zo zittenje 
overal in to neuzen (Ste) 
neuzepeuteren (Nbk) j'n...] - neuspeuteren 
neuzepluzen (Bdie, Nbk) onbep. w. 
['nA:zo ... } 1. neuspeuteren 
neuzepluzer (Nbk) - neuspeuteraar 
neuzepulken (Wol) - neuspulken 
neuzepulker (Wol) de; -5; -tien 
['n ... pAlkjj 1. neuspeuteraar 
neuzer z. nouzord 
neuzerd (Ste) Ook neuzer (Wol) de; -s; 
neuzertien ['nA:zy(t)] 1. iemand die 
rondneust, bert Oolde nouzerd! (Ste) 
neuzering (Bdie, Dfo, Ow, Wol) Ook 
neusring (Bdie) de; -en ['n...] 1. ring in de 
neus (bij een stier) 
neuzestok (Dfo, Pe-Dbl) de; -ken 
['n.&:zastok] 1. stok aan do neuzoring (in 
geval van een kwaaie stier) 
neuzewaarmer (Bu, Obk, Ste) Oak 
neuzewarmer (Nt), neuswaarnser (Diz, 
Nbk) do; -s; -tien ['n...] 1. neuswarmertje, 
korte stenen pijp (Nbk, Nt, Nw, Op) 
Goudso p/open nuumdon ze we] nous- 

waannors; zo woren klein en zatton dicbte 
bi de nouze (Nbk) 
neuzewaruier z. neuzowaarmor 
neve (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl, b) Ook neef (Db, Dhau, Diz, El, 
Nbk, Nw, Obk, 0p, Spa) do; -n; notion 
['nt:wo, ..volrn:f] 1. neef 'tls eon novo van 
me (Nbk), eon voile nevo (Nbk) 2. gewone 
steekmug D'r hot mij eon neve stouicon 
(Ma, Nw) * Necf on n/cM vrit licht nI. 
omdat ze elkaar good kennen (Nbk, Nw, 
Spa), oak (schertsend) web gevolgd door 
...on nicbt en necf vri5t scbeef(Nw) 
nevebeet (Db, Ma) de; .. .beten; nevebetien 
['n...] 1. muggesteek (Db, Ma) Van novo-
beten kr/of' alt/odjokto (Db) 
nevebulte (Diz, El, Ma, Op. Wol) do; -n; 
...bultien ['n...] 1. muggebult Zone hot do 
novebu/to dikkor as do aander (El), Jo 
moeten niot an cf/c novebuite klauwen 
(Wol) 
nevel do; -s ['ni:wI,  ...vj] 1. novel: 
zichtbare waterdamp in do lucht Ui- komt 
weer nevo] opzetton over 't ]aand, ? zal 
niorgen we] weer mooi weer wodden 
(Dhau, 01-NI, El), D'r bong a] eon iichto 
novel over et laand doe we naor huus 
uiotston (Nbk, Op, Ow), D'r bangt wat 
novel over 't laand (Np), eon dicbto novel 
(Nbk), D'r is eon thkko novel (Bdie) 
nevelen (ZW, Db, Dfo, Dho, El, Ld, Nbk, 
Nt, Op, Ste) zw. ww.; onoverg.; nevelde, 
hot neveld ['nt:wji, ...v1i] 1. neveben, 
nevelig, mistig zijn Ft novelt eon bet/en 
(Nbk), Et nevolt al slim over 't laand (Db), 
Ft beg/nt song to novelon... (El), Straks 
beg/nt etgauw weer tenovolen (Op), In de 
zoemor, as et mooi weer is, kay et soms 's 
aovens zo nevoien (Pe-Dbl), Et wil weer 
novelen (Nt) 
nevelig bn.; -or, -st ['nt:wjox, ...vjnx] 1. 
nevelig (lett.) Ft bIift mar nevelig 
vandaego (El), 't Is nevelig over et void 
(Ow, Nbk), ...over et laand (Dhau), It Is 
nevelig weer (Nbk) 2. vaag, onduidelijk 
(Bu, Db), in Ft wodt nevelig gezegd 
wanneer men teveel alcohol heeft genuttigd 
(Bu), Dear die brilie kay 1k niot lozen, et 
wodt me go nevelig vow do ogon (Db) 
nevember z. novombor 
neven- en nichtenkiender z. nod- en 
nicbtskionder 
nevenberoep (spor.) ['nt:bm...] - neven- 
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beroep 
ncvenfunktie (spor.) [nubrptujksi] - 
nevenhnktie 
ncvenschikkend (1) [nt:bip'sktkt] - 
nevenschikkend 
nevenschikking (1) - nevenschikking 
nevenvorm ['ni:brji ... ] - nevenvorm 
nevestik (El, Nbk) de; -ken; -kien ['n...] 
1. muggebeet Eon novostik jokt vor-
scbnkkelik (El) 
neze Z. nezigo 
nezige (Edie, Ste) Ook nezing (Edie, Ste), 
neze (Edie, Pe-Dbl, Spa) de ['nt:zag 
/'ni:zuj/'ni:za} 1. nageboorte van eon koe, 
soms ook van een paard, schaap, geit of 
varken (of all, van een paard (Spa)) Die 
koe had eon woke to vroog kalid, doe bloc!' 
hi)' mit do neze staon (Pe-Dbl) Do nozo is 
van do koe (Pe-Dbl, Spa), Do neze moot 
d'r gauw olkominon, andors kuJ'  mar botor 
do vooarts roopon (Spa), As oon poord 
voold bet, moot do neze d'r vlot achteran 
kommon (Spa) 
nezing z. nozigo 
ni'j I et [ntj (OS, WS zuid. van de Len do, 
elders spor.), nej (WS noord. van de 
Londe, elders spor.)] 1. nieuw in or my in 
nieuwe kleren (Nbk) 2. in cold en my.  
oudejaarsavond, de jaarwisseling Mit cold 
en ni)' bin we allied mit do fomilie bi)' 
mokoor (Nbk) 
nPj II bn., bw.; -er, -st 1. pas gegroeid, 
pas gebouwd, pas gemaakt ni5o oerpels 
(Nbk, Np): Die hot to yule ni5e ooipols had 
heeft last van diarree (Np), Van nije molk 
kuJ'lokkerc bofferd macken (Db), Die ni5o 
busies hioro bin van vlak nao do oorlog 
(Nbk), eon ni)'e oprit, xii)' maekon ver-
stellen van kleding e.d. (Nbk), Hi)' is al 
niot zo xii)' moor niet zo jong meer (Wol) 
2. pas bedacht, net ontworpen do nijo 
mode, ni)'o idenon, eon vi)' goluud een 
nieuw idee, een nieuwe visie enz. (Nbk), 
deni)'o statuton (1)3. (bn.) nog niet eerder 
meegemaakt, ervaren Ni)' is allied mcci 
(Np), Al wat xii)' is, trokt him altiod wel 
(Nbk), Dat is xii)' vow-mi)' dat wist ik nog 
niet (Nbk), (zelfst.) Et ni)'o is d'r of de 
belangstelling verflauwt doordat men or 
aan gewend, mee vertrouwd is geraakt 
(Nbk) 4. (bn.) nog niet of nog maar 
nauwelijks gebruikt Hi)' bet do oolde 
waegon zo opknapt dat bi7 is weer as xii)' 

(01-NI), Die jurk bob ik as xii)' laogon 
(Obk), Ikzio wol, die auto van Jew is okal 
niot ni)' moor begint oud te worden (Op), 
(zelfst.) Et ni)'o is d'r ofje kunt zion dat 
het niet meet nieuw is (Nbk), Dat pak 
bobbo ik nog op ni)' nog niet gedragen, 
draag ik voor het eerst (Ow, Op), zo ook 
Hi)' droogt dat op iii)' (01-Nl), 1k had dat 
pak not op ni)' an voor het eerst (Fe- Dbl), 
zo ook 1k bob nog eon paer laekons op ni)' 
hggen nog nieuw, niet gebruikt (Dhau, 
Diz) 5. als nieuwkomer (in een dorp, een 
gemeensohap, een werkkring) We bin bier 
ni)' kommon (Ma), ni)' inkommon moon-
skon (Nbk), Bin jow bier ni)' in 't doip 
(Wol), (verb.) eon ni)'on iono iemand die 
nieuw in de groep is: bijv. eon nieuw lid 
van eon vereniging, eon nieuwe leerling, zo 
ook (zelfst.) D'r is eon ni)'o kommon (Bu) 
6. (bn.; van een tijdsperiode) volgend, 
opnieuw beginnend Hi)' moot ni5o woke 
vourkommon (alg., Obk), Do ni)'o woke 
bogon good (Nbk), 1k kom wol in et ni)'o 
jaor (Nbk), 1k woddo go wa or da 'k vorkoord 
begonnen was on doe ken Bc van xii)' 
beginnon van voren af aan (Op) 7. (bn.; 
van personen in een bep. hoedanigheid) 
volgend do ni)'ojuffer, do ni)'e wothooldor, 
do ni)'o knecbt 8. komend na iets anders 
Do moidokaasto nammon zo vaoko mit naor 
do ni)'o dionst (Pe-Dbl), een ni)'o kaans 
Ankom woke begint hi)' mit xii)' wark 
(Ow), eon ni)'o liebting, otNi)'o Testomont, 
(gezegd in de tijd dat de verlichting d.m.v. 
elektriciteit in opkomst was:) otni)'o locbt 
(Ow) 9. (bn.) modern, volgens recente 
inzichten War vion io van do ni)'e koors? 
(Nbk), ni)'o gosehiodonis (I), do ni)'sto 
gosobiodonis (I), eon ni)'o riebting, ni)'o 
stijl volgens de nieuwe afspraken, regels 
(spor.), Ni)' Links * Ni)'o bessonis vogon 
schono (Ow) 
ni'j-linksez- - nieuw-Iinkser 
Ni'j-Zeelaand (I) - Nieuw-Zeeland 
Ni'j-Zeclaander (1) - Nieuw-Zeelander 
Ni'j-Zeelaans (1) [...'st:la:s] - Nieuw-
Zeelands 
ni'jatelier (1) ['n...] - naaiatelier 
ni'jhak (Np,  Nw, Sz, Wol) de; -ken; -kien 
['n...] 1. naaidoos 
Ni'jberkoop (I, verspr.) OokNi'jeherkoop 
(verspr.) et [ntj()ba'ko:p (OS, WS zuid. 
van de Londe), ook nsj... (WS noord. van 
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de Lende)] 1. plaatsnaam: Nijeberkoop 
(geiegen in hot westen van Oost-SteJ-
Jingwarf 
Ni'jberkoper I Oak Nijberkoperder (Ma, 
Nbk), Ni'jberkopiger (Nbk) (verspr.) do; 
-s [...ko:pçL..'ko:pdç/ ... og1] 1. iemand 
geboortig uit of woonachtig to Nijbcrkoop 
Ni'jberkoper II, voor var. z. Niborkopor 
I bn. 1. van, m.b.t. Ni5berkoop (schim-
pend van, tegen inwaners van Niber-
koop) Niyberkoperdor stobboschieters 
(Nbk), ... tonneschieters (Ma) 
Ni'jberkoperdcr z. Nijbcrkoper 
Ni'jberkopiger z. NiborkoporI, II 
ni'jbouw - nieuwbouw 
ni'jbouwflat (1) - nieuwbouwflat 
ni'jbouwhuus - nieuwbauwhuis 
ni'jbouwplan (1) - nieuwbauwplan 
ni'jhouwwiek [n ... wik] - nieuwbauwwijk 
ni'jdeuzc - naaidoas 
ni'jdocn (verspr. OS, WS noard. van do 
Londe) Oak ni'jedoen (Bu, Edie, Dho, 
Nbk, Np, Op. Ste, b: in) st. ww.; onpers., 
onoverg.; scheidb.; dee ni'j, her ni'jdaon 
[ntj(a)... (OS, WS zuid. van de Lende, 
elders spar., ncj()... (WS noord. van do 
Londe, elders spar.)] 1. benieuwen (Ld, 
Nbk, Np, Obk, Ste, Wol) 't Dot miY ni5 
wat dat huus opbrengen zal (Obk), 't Zal 
minijdoon ofhinogkomt(Ste, Nbk), It 
Zal mij os nidoen as et ok dourgaot (Ld), 
oak 1k zal me nidoon hoc ze dat macken 
(Wol) 2. er verbaasd door raken, zich era-
ver vorwonderen (verspr.) It Dot miY ni5 
dat MY nog kominen is (El), Et doet miy 
ni5e dat hij nog niks van bum bow-en 
Jaoten bet (Op), 't Zal mij niks glen nije 
doen hot zal me niks verbazen (Op, Nbk), 
MY zal d'r (we!) my van opkioken (verspr., 
Wol), Daor kook ik nij van on (verspr., 
Diz), Ze kekon aliemaole niyo op, doe ik 
d'r zo vroeg an kwam (Sz, Op), Ze zufion 
we] ni opkioken as wij hew- zo over It 
mad kommon (Db, Obk), Hi)' kook d'r iii)' 
tegen op (Dfa) 
ni'jdraod (Spa) do, et [n ... ] 1. naaigaren, 
draad waarmee men naait 
ni!je  z. ni)' 
Ni'jcberkoop z. Ni5berkoop 
ni'jcdoen z. ni)'doen 
Ni'jchooltpac z. Ni5booltpae 
Ni'jchooltwooidc z. Ni5booltwoolde 
Nijclaemcr z. Ni)'Jaemer 

ni'jemaonc (Bdio, El, Ld, Ma, Np, Obk, 
Sz, Wol) [...'m...] - nieuwemaan (oak niot 
aaneen) We bobbon gauw ni5emaone, dan 
zuilen we we] aander weer kriegon (Ld) 
ni'jemoods z. ni)moods 
ni'jen zw. ww.; averg. (bet. 2-3), anaverg. 
(bet. 1); ni'jde, her ni'jd ['ntj(d)i OS, WS 
zuid. van do Londe), elders spar., nej... 
(WS naard. van do Londe, elders spar.) 1. 
met naald en draad bewerken Dat ding was 
zo bliksomsebandig mit do naaide, die kon 
ni5on al baddo zo d'r veur leord (Sz), 1k 
bebbe nijen bard NJ N (Np), wit do 
mesieneniJen, uutnijengaon 2. met naald 
en draad vorvaardigen of herstellen AJ'je 
cigenfurken niJen, kzzj'bicb wat verdienen 
(Db), Ze zat to niJen (Ow, Ma), 1k wif inc 
con zoomcrJw-kion niJen (01-NI), Ic moo'n 
't niJen zo 'tkni)t is daen zoals hot maet, 
zaals de bedaeling is (Ow), zo oak Et zol 
mar niyd wodden zoas de boor en do 
vrouw ot knijot badden (vo), 1k bebbe die 
peerdoriem nijd (Np) 3. met naald en 
draad vasthechten (oak inzake rioten daken 
die vastgehecht warden met eon rietdok-
korsnaaldo, i.h.b. bij het maken van eon 
bijenkarf: hot vastmaken van een in een 
ring gelegde bos stra nan de varige (bs: 
Dfa, El)) oven aacbtor banges nijen, as et 
wat to wied is d.i. bij een te wijd zittend 
kledingstuk (Ste), zo oak D'r kan nog web 
eon naotien of niJd woddon, dan mack Ic 
'in wat nauwer (Ste), LaotJe glen oren an 
de kop niyon last je niks wijsmaken 
(Pe-Dbl) 4. z. naaien 
ni'jcri'jc (Nbk, 01-NI, Ow) do; ntjo'rtjo, z. 
-i'je] 1. naaigaed, verstelgaed Ikhebnogal 
wat niyeriye (Ow), Leg Jo niJeriJe mar 
even an do "ante, we gam eerst 
koffledrinken (Nbk) 
ni'jermoods z. niJinoods 
ni'jcrwcts (verspr., b) [ntjç'wets (OS, WS 
zuid. van do Londe, elders spar., ncjç... 
(WS noard. van do Londe, elders spar.] - 
nieuwerwets Die niJerwetse Heron mis-
staon 'm met (Dhau), Dat niJerwetse spal 
woof' we! an wennon (Diz), Zi)' is altied 
nijerwets in do kberon (El), Deb ocr is wel 
niyerwets, mar (.) d'r moot nog eon pboeg 
kommen die et do steipboeg verbotert (Va), 
Now moof' mar es ophobon mit Jow 
niyorwetse fratsen! (Op), Wat hot ziy eon 
vromde junk an, is dat now weer niyer- 

-434- 



Ni'jesliek - ni'jjaor 

wets? (Obk), op 'e nijerwetse toer (Dhau), 
nijerwetse waopens (vo) 
Ni'jeslick z. Niyslick 
Ni'jetriene z. Nitriene 
Ni'jetrienstcr z. Ni7trienster I, H 
ni'jgaoren (Db, El, Mun, Nbk, Obk) et 
['n...] 1. garen waarmee men stoffen, 
kledingstukken naait W. spain a/tied 
draoden (nijgaoren) om do bievreters van 
de biyekonen to weren (Obk), 'k Moet eon 
nij kiossien ni7gaoren hebben (Nbk) 
ni'jgerci (Ld, Nbk, Nt) - naaigerei 
ni'jgien et; ni'jgies ['n ... xin] 1. nieuwtje, 
berichtje uit de direkte omgeving, uit de 
direkte nabijheid 1k beb ok nog eon 
ni5gien (Ma, Nbk, Ow), Daor vertel Jo mij 
eon ni)ien! (Spa), 1k kan Jo wel eon 
nijgion vertellen (Wol, Sz), flat is gien 
ni5gien meer(Dho), Pattie vrouwfudon bin 
zo wit op een ni5gien (Obk), do ni/gies 
van do dag(Bdie), Dat niSkien gong as eon 
strovuartion dew at dorp (Op) 
ni'jgocd (Db, Nbk) - naaigoed 1k bin op 't 
ogenblik aorig anni9d, ik bob niks gien 
nijgoed meer liggen (Db) 
Ni'jgrieks (1) - Nieuwgrieks 
ni'jgrös (Dfo, Nbk, Obk, Ow, Ste, Sz, p, 
b: Im) Ook ni'jgrus (Np, Obk) - nagras, 
etgroen ni)rus mion (Np) 
ni'jgrus z. ni)rös 
ni'jgrusbottcr (Wol) de [n ... J 1. boter uit 
melk van koeien die op nagras hebben 
gegraasd 
ni'jgrushuj (Nbk) et ['n ... j 1. hooi van de 
tweede snede 
Ni'jholpac z. NibooJtpae 
Ni'jhoogduuts (1) - Nieuwhoogduits 
Ni'jhooltpae (verspr.) Ook Ni'jehooltpae 
(verspr.), Ni'jkolpae (Nbk, Obk, d) et 
[ ... (o)(h)o:i(t)'pc: 	(Np, 	Obk)/ 	...hai... 
(verspr.)] 1. piaatsnaam: dorp in het oosten 
van West-Stellingwazf 
Ni'jhooltpaeiger z. Ni)hooltpae!ngorl, II 
Ni'jhooltpaelnger I (Np)  Ook Ni'jhoolt-
paeiger (Dho, Np), Ni9hooitpaester (Bu, 
Obk), voor var. z. ook Ni)hooltpaede; -s 
[...'pe:u]gç, ...agç/ ... st} 1. iemand uit Ni5-
hooltpae 
Ni'jhooltpaeInger II (Np)  Ook Ni'jhoolt-
paeiger (Np), Ni'jhooltpaester (Bu, Obk), 
voor var. z. ook Nihooltpae bn.; attr. 
[...'p ..j 1. van, met betrekking tot 
Ni5hooltpao (niet gebruikt tussen het lidw. 

eon en vOOr een onzijdig Zn.) 
Ni'jliooltpaestcr Z. Ni)booltpaeingerl, II 
Ni'jhooltwoolde (Bu, Dho, Nbk) Ook 
Ni'jelwoltwoolde (spot. WS) et [...'wo:id] 
I. piaatsnaam: dorp in West-Stellingwarf 
Nij ehoitwoide 
Ni'jhooltwooldiger I (1), voor var. z. 
onder Ni3ihooltwoolde de; -s [...'w...] 1. 
inwoner van Nijhooltwoolde 
Ni'jhooltwooldiger II (1), voor var. z. 
onder Nibooltwoolde bn. [...'w...] 1. van, 
met betrekking tot Nijbooltwoolde (niet 
gebruikt tussen het iidw. een en vóór een 
onzijdig Zn.) 
ni'jighied Voor -heid z. -hied de; 
...heden; ...hietien ['nijox..., z. ni'j] 1. jets 
dat nieuw, pas gemaakt, modern is Die 
nij%beden hebben ze daor drekt (Np), Ze 
hebben daor nogal gauw es war ni5igheid 
(Np), Ze hebben ioderkeer wear eon 
nijikbeid (Nt, El), 1k bade d'r gien 
niigheid meer bij an 1k begin niet meer 
met, koop geen nieuwe dingen meer (Ste) 
2. het nieuw zijn, het nog niet ervaren 
hebben (Nbk, Op) Daorwusikalwar van, 
daoroznme be 'k &- gien nijigheidan (Op) 
3. zaken, ideeen volgens de laatste trend, 
mode (Ow) 4. nieuws, nieuwtjes (Nw, 
01-NI) 1k bob niks glen niyigbied meer 
geen nieuws meer te vertellen (01-Ni), Die 
bet war niigbeid an heeft lets nieuws te 
vertellen (Nw) 5. plezier, genoegen (Db), 
in d'r niijbiod an hebben (Db) 
ni'jjaor et [...'j..., ook wei no'jo:ar] 1. het 
nieuwe, komende jaar It Was om ni'/Jaor 
henne (..) (b), Mit ni'jJaor beginnen we 
mit frisse moed (Nbk), (gezegd of ge-
schreven ais nieuwjaarswens:) Veulbeil en 
zegen in 't ni5jaor (Bdie, Nbk), iene eon 
gelokkig ni5Jaor woonsken (Np, Nbk), lone 
at niJaor ofwinnen iemand als eerste 
(mondeling) een gelukkig nieuwjaar wen-
sen, waarop een traktatie hoort te volgen; 
vroeger ook gedaan door niJaorslopers 
die langs de huizen trokken om een paar 
centen bijeen te krijgen (Db, Nbk); in fig. 
bet.: iemand te grazen nemen, eerder zijn 
dan die ander (verspr.): We zullen bin 
oven 't nijaor ofwinnon (Ma), 't Moet roor 
kommen a Ic S. vanaovend et nijijaor niet 
ofwin d.i. hier: arresteer wanneer hij aan 
het stropen is (Nbk), Die be'k ot nijJaor 
ofwunnen (ook) gezegd wanneer men bijv. 
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cen kat of een muis heeft doodgemaakt of 
een kip heeft geslacht (bo: Dho, Np) 2. de 
eerste dag van het nieuwe jaar Nijijaor 
vaalt dit jaor op con deensdag (Db) * 
Schient do zunne mit ni5jaor slim heldor 
an ida or/Dan zal et woddon cen good 
biejaor (j) 
ni'jjaorborrel z. ni'/jaorsbon-el 
ni'jjaorholen (s: oost.) onbep. w. 1. vieren 
van nieuwjaar 
ni'jjaoriezcr z. nijjaorsiezer 
ni'jjaorloopstcr (Ow) de; -s [nt'j  ... str]  1. 
vrouwelijke persoon die langs komt om je 
een gelukkig nieuwjaar te wensen, vooral 
met het oog op cen traktatie, een paar 
centen of een dubbeltje N. was bier 
vrooger cen biel bekende n,jaorloopsteç 
die beurdo bi5 ni9jaor krok as oujiokoelcon 
on d'r kwam hour niks van onpasse (Ow) 
ni'jjaorloper z. nijjaorsloper 
ni'jjaorrollegien z. ni.'/jaorsrollogion 
ni'jjaorsadverteensic (Nbk) de; -s [...'j...] 
1. advertentie in een krant waarin men 
vrienden, kennissen, zakenrelaties een 
voorspoedig nieuwjaar wenst Watstaon d'r 
al weer eon bool ni7jaorsadverteensies in 
do kraante (Nbk) 
ni'jjaorsaovend (verspr.) [...5..., ook 
...'so:brn} - nieuwjaarsavond 
ni'jjaorsbal - nieuwjaarsbal 
ni'jjaorsbi'jienkomst - nieuwjaars-
bijeenkomst 
ni'jjaorsborrel (Db, Diz, El, Nbk, Nw, 
Obk, 01-NI, Wol) Ook nijjaorborrel 
(Pe-DbI) [...'j..., ook wel noj ... ] de; -s; 
-tien [...'j...] 1. borrel die men schenkt op 
een nieuwjaarsvisite, bij een feestje ter 
gelegenheid van het begin van het nieuwe 
jaar 
ni'jjaorsbrief (s: oost.) - nieuwjaarsbrief 
Mit disse grote voraandering die, men zol 
haost zoggen in alle opzicbten vet,l vor- 
betoring brocbt hot bobbon do postican-
toorbooldors on do bostellors ot minder 
kregen, do inkele ni5jaorsbrievon bin now 
bargen van kaorties woddon; or tokent do 
tied (s: oost.) 
ni'jjaorscenten (01-NI) my. [...5...sentn} 
1. geld dat kinderen ophaalden door op 
nieuwjaar bij anderen langs te gaan en hen 
een gelukkig nieuwjaar toe te wensen 
ni'jjaorsdag [...d .... ...Ii ... ] - nieuwjaars-
dag 

ni'jjaorsiczer (s: oost.) Ook ni'jjaoriezei-
(s: oost.) et; -s [...j...] 1 wafelijzer: 
waarmee men nieuwjaarskoeken bakt Et 
ni7jaorsiezerbvarn op 'a lappen (s: oost.) 
nPjjaorskaorte de; -n; ...kaortien [...'j...] 
1. nieuwjaarskaart (bij verge!ijking schert-
send gezegd van de jaarlijkse rekening 
door de smid gebracht:) Dam-  bof' do amid 
ok weer mit zion ni5jaorskaortien (Dfo) 
ni'jjaorskniepertien z. ni5jaorsrollogien 
ni'jjaorskoeke (Bdie, Nbk, Nt, Obk, 
01-NI, Pe-DbI, Spa, Sz, Wol, b) de; -n 
[...'j...] 1. nieuwjaarskoek (Nt, Obk, Spa, 
Sz) Ni.'jjaorskooken die bin plat; io bebben 
ok nijaorsrollegies, et is otze!de baksel 
(Obk), verder in praoton over oolde tiedon 
en ni5jaorskoeken schertsend gezegd wan-
neer er vooral over vroeger wordt gepraat 
(Pe-Dbl), zo ook van oolde tiedon on 
nijaorskooken (Nbk, Obk), nut vroogero 
tiedon on nijjaorskockon id. (01-NI), 
praoten over oolde wuven en ni5jaors-
kookon over inhoudloze zaken (Bdie) 
ni'jjaorskoncert (spot.) - nieuwjaars-
koncert 
nPjjaorsloper (OS, Bdie, Dho, Np, 0p, 
Pe-Dbl, Wol) Ook ni%jaorloper (Np, Nt, 
01-NI, Pe-Dbl, WH) de; -s; -tien [...'j...] 
1. persoon die langs komt om je een 
gelukkig nieuwjaar te wensen, vaak met 
het oog op een traktatie, een paar centen of 
een dubbeltje We bebben van 'tjaor eon 
protto nijjaorlopers had (Spa), Niyjaors-
lopors winnon Jo et nijjaor of en kriegon 
daor geld your (Np) 
ni'jjaorsmorgen Voor var. z. morgan 
[...'m..., ook we! ...'j...J - nieuwjaars-
morgen 
ni'jjaorsreceptie - nieuwjaarsreceptie 
ni'jjaorsredc (spor.) - nieuwjaarsrede 
ni'jjaorsrollegien (verspr.) Ook nijjaor-
rollegien (Pe- DbI), ni'jjaorskniepergien 
(Sz) et; ...ro!!egies [...j ... ] 1. gerold knijp-
koekje, gebakken i.v.m. de jaarwisseling 
Ni7jaorsrol!ogies bakten we zels nook mit 
nijjaor, et was moor eon Drents gobruuic 
(Bu), Ni5jaorskoeken die bin plat; ie 
hebben ok ni'/jaorsro!Jogies, et is otzolde 
bate! (Obk) 
ni'jjaorsslokkicn (Nbk, Obk) et; 
...slokkies [...'j ... slokin} 1. glaasje sterke 
drank geschonken op een nieuwjaarsvisite, 
bij een feestje t.g.v. het begin van het 
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nieuwe jaar 
ni'jjaorsvesite - nieuwjaarsvisite 
ni'jjaorswaens z. ni7jaorswoons 
ni'jjaursweens (verspr.) Ook ni'jjaors-
weensk (Bdie, Ld), ni'jjaorswaens (Ld) 
- nieuwjaarswens 
ni'jjao rswcensk z. nijjaorswcens 
ni'jjaorswinner z. ni7jaorwinnor 
ni'jjaorweensken (Db, Nbk) - nieuwjaar-
wensen 
ni'jjaorwinncn zw. ww.; vooral onbep. w.; 
her n?jjaorwunnen [...j...} 1. nieuwjaar-
wensen, op bezoek gaan om de ander - als 
eerste - een gelukkig nieuwjaar toe te 
wensen, ook gezegd van kinderen die langs 
de huizen gaan (om oullokookcn on war 
drinkon d'r bij (Nbk)) en ouderen die 
vroeger langs de huizen gingen te nieuw-
jaarwensen, eveens om een traktatie, ook 
wel om enig geld (als een vorm van 
bedelen): Do nijjaorslopors gongon bij do 
huzon Jangos om to ni5jaorwinnon (Nbk), 
Zolango do ooidon d'r binnon, gaon do 
kiondor naor ze toe to nijaorwinnon 
(Nbk), Vrooger gong loden one bly do 
buren langos om to nijaorwinnen (Db), 

.gongon do kionder bi do buzon Jangos to 
niyjaorwinnon d.i. vooral om een traktatie, 
een paar centen of een dubbeltje te krijgen, 
(Dfo, Obk, 01-Ni, Sz), soms ook door 
ouderen gedaan (als vorm van bedelen) 
(Dfo, Obk, Wol): N was in maa,-t flog we! 
an ? ni'jjaorwinnon (Wol), Et nijjaor-
winnoxi an do dow-o is vourbij (Obk), Mon 
niyjaorwintnog, mar dat Juudrucbtiko is d'r 
of(s: cost.) 
ni'jjaorwinner (Bu, Nbk, Nw, Obk, 
01-NI, Spa, Ste) Ook ni'jjaonwinner 
(Dfo, Diz, Dho, Ste) [...'j...] - nieuwjaar-
wenser (kind of voiwassene), vroeger vaak 
langskomend vooral met het oog op een 
traktatie of op enig geld We bobbon van 
jaor eon protto ni'/jaorJopors  had (Spa) 
ni'jjuffer (flu, Nbk) Ook ni'jjuffrouw (Bu) 
- naaijuffrouw (die naailes geeft) 
ni'jjuffruuw z. nijjuffor 
ni'jkissicn (Nbk) et; ...kissies ['n...] 1. 
naaikistje 
ni'jldossicn (Nbk) - naaiklosje 
n!'jkoemer z. nijkommor 
ni'jkomincnd (Nw, Obk, 01-Ni, Sz) bn.; 
attr. {'ntjkori:t (Nw, Obk), 'nej... (01-NI, 
Sz) 1. (vooral van een knecht of meid) pas 

beginnend Eon ni5kommondo knecbt die 
komtpas bij do boor (Nw, Sz), We bobbon 
b-ok weer eon nikommondo knocbt krogen 
(01-Ni) 
ni'jkommer Ook ni'jkoenier (Bdie, Sz) 
['n ... komr/ ... kumc] - nieuwkomer, vooral: 
lemand die recent in het dorp, de buurt is 
Et is eon niykomnior, die buarman, hij 
komt uut do stad (Obk), Nijkommors in 
Oostorwooldo on op 'o Fochto!, daonk now 
mar niot da 'kjim p!aogon wii (1: Ow), Hier 
in do Wosthook bobbon we nogai con boo! 
nijkon,mors (Spa), We bobbon eon nii-
kommor op sohoelo (Wol) 
ni'jkörf (Db, Ma, Nbk, Obk, Ow) Ook 
ni'jkorf (Bdie, Diz, 01-NI) de; ...korven; 
-ien ['n...] 1. (vaak verkL) naaimand 
ni'jkraansien (verspr.) ['n ... krà:sin] - 
naaikransje oon nikraansion van maogios 
(Diz) 
ni'jkursus - naaikursus 
ni'jkussen (Op) ['n...] - naaikussen 
Ni'jlaemer (Dho, Nbk, 01-Ni, Op, 1) Ook 
Ni'jelaemer (Bu, 01-Ni) [ntji:mç (Dho, 
Nbk), ncj... (Op)mnijo.. (flu), ook ncj (01-
NO] 1. plaatsnaam: Nijelamer (noord. van 
Wolvogo) Et los kon nog mar not boJon 
doe zo in Ni5iaomor al eon hadriodone 
hullen (Op), Zo won on in J'Tijoiaomor 
(01-Ni) 
Ni'jlacmster I (flu, Nbk, 1), voor var. z. 
Nijlaomorde; -s; -tien [...'i...] I. inwoner 
van, iemand geboren in, afkomstig nit 
Ni!aomor 
Ni'jlaemstcr II (flu, Dho, Nbk), voor var. 
z. onder Nijiaomor bn. [...'i:mstj-] 1. van, 
met betrekking tot Ni)Jaomor, o.m. in do 
Ni5iaomstor polder (Dho) (niet gebruikt 
tussen het lidw. eon en vóôr een onzijdig 
zn.) 
ni'jlappe (Nw, Pe-Dbl) de; -n; ...iappien 
['nijiapo] 1. lap stof waarop en waaraan 
men leert naaien en evt. borduren 
ni'jles - naaiIes AJ' your It oorst miles 
krogon, moj' as eorsto workstuk can 
naodiappo makon (Spa) 
ni'jliebter z. ni)Jocbtor 
ni'jIik (WH) In.; -er, -st ['nejlok] 1. snel 
geneigd boos te worden Donk d'r ommo, 
die is eon botion nillk (Spa), Hij is wat 
ni)iik, 10 moo'n good woton waj'  togon 'in 
zoggon, want aandors wodtbi5kwaod(Sz) 
ni'jlinks - nieuwiinks 
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ni'jlochtcr (Nbk, Ow, Pe-Dbl, p, b: Im) 
Ook ni'jlicIiter (Dhau, Obk, Sz) [ntjioxtr 
I... lix ... ] - nieuwlichter: aanhanger van ten 
nieuwe leer, van een nieuwe trend Dat is 
een ocbte nilicbtor, die ]opt aJtiod vourop 
mit niffe dingon (Obk) 
ni'jlochteri'jc (Nbk) [nijloxtç'tj] - 
nieuwlichterij 
ni'jloon (Nbk) naailoon 
ni'jmaantien (verspr.) Ook ni'j,nantien 
(WH) et; ...maanties {'n...] 1. naaimand(je) 
ni'jmaegidn (Np) Ook ni'jmaegen (my.: 
Ste) et; ...maegies [n ... / ... mc:g] 1. leerling 
van de naaisehool 
ni'jmantien z. niffmaantion 
ni'jmelk z. niffmelkt 
ni'jmelkt (WS, Db, Nbk, Obk) Ook ni'j-
in elk (OS, Diz, Np) bn. ['n ... mcl(a)k(t)] 1. 
nieuwmelks, pas gekalfd hebbend Die koe 
is niffmelkt (Bdie, Bu, Diz, Nw, Obk, 
Wol), ...is krok niffmolk (Ow), Do eerste 
niffinelkte koe hobbon we al weer (Db), 
Oonze nijmolke koe geft eon 0mm or vol 
me/k (Diz), Eon niffme/kte koe moej' due 
keer me/ken (Np), In disse maonden wo 
eon protte koonon niffme/kt (Op), (zeifst.) 
We bebben aorig niffme/kton nieuwmeikse 
koeien (Spa), Hiff had zeuvon niffme/kton 
(Ste), We bobbon weer eon niffme/ke 
kregen (Np, Ow, Dhau), eon niffmo/kte 
nouze een neus die voortdurend loopt als 
gevoig van de kou (Ste) 
ni'jmesienc [n ... ] - naaimaehine 4'k de 
nijmesiene smere, dan moot de caGe in de 
smeergatties(Ste), Die vrouw die zat baost 
a/tied aachter do niffmosiono om mitjurke-
macken en jakkios maeken (of onderk/e-
ron) do kost to verdienon (Ow) 
ni'jmesiene-culie (Nbk, Ste) de ['n...] 1. 
bep. olie waarmee men de naaimachine 
sme art 
ni'jmcsjenefebriek - naaimachinefabriek 
ni'jnioderig (Db, Dhau, 01-NI, s: oost.) 
Ook ni'jmoderigs (01-NI) bn., bw. 
[...'moadçox(s)J 1. nieuwmodisch Die is 
aorig niffmoderii  an/egd (Dhau), In eon 
oolderwotso grupsta/ kuf' do koonen aorig  
beter scbonobo/en as in eon niffmodorigo 
sta/(Db), Diemoid/eup d'rargni'jmoderig 
biff (01-Ni), Wat bin jow niffmodorigs in 
do kieron! (01-NI) 
ni'jmoderigs z. niffinoder/g 
ni'jinoods (Bdie, Diz, Wol en oost.) Ook 

ni'jennooa's (Spa), nCjemoods (Obk, Ow, 
Sz) [...mo:ots/nsjr ... / ... omo:tsJ 1. (vaak 
aficeurend) nieuwmodisch, voigens de 
nieuwste mode, trend Die niffmoodso 
schi/ders k/odderon d'r mar wat op Jos 
(Nbk), W was niffmoods, biff bogon as ion 
van do oeisten mit kounstmest (Np), Dat is 
me daor eon niffmoods gedoe (El), Die 
titan is niffmoods anlegd (Bdie), Ze her eon 
niffmoodsejurk an (Op, Nbk), eon man mit 
nifformoodso idonen (Nbk, Np, Spa) 
ni'jnaaldc - naainaald 
Ni'jnedcrlaans - Nieuwnederlands 
ni'jpries (1) - nieuWprijs 
ni'jring (verspr.) - naairing, soort 
vingerhoed die aan het eind juist open is 
(zodat de zijkant de relevante fünktie 
heeft, ook door kleermakers gebruikt), 
vandaar eon eupon niffring (Dfo) 
ni'js I et [ntjs (OS, WS zuid. van de 
Len do, elders spot.), ncjs (WS mid. van de 
Lendo, eider spot.)] I. wat nieuw is M.  bin 
kwaoie maendaogen en af' zoo'n dag 
troffen, dan biff' niot go/okkig; con massa 
boeron waoron d'r vrogger die op maondag 
nooft watniffs zo//on boginnen (k: Ste), Is 
d'r nog wat niffs to be/even, van da ego? 
(Ld, Wol), D'r is gion niffs ondor do zunno 
(Nbk, Ow), ...niks niffs... (Nbk), (af-
keurend:) Weer wat niffs! hoe bestaat het, 
hij/jij komt zo vaak met weer iets anders 
aanzetten (Nbk) 2. nieuwe kleren, meube- 
len e.d. Aj'tegonwoordig wat niffsbebben 
mooten, is or vaeko eon biele uutgaove 
(Ld), 1k wi/ ok we] es con keor wat niffs in 
do homer hebben(Nbk) 3. tijding(en), 
bericht(en) over iets dat pas is gebeurd 
Hoj'nog niffs? (Nbk, Ma), I7 verte/lon me 
noga/ hicl wat niffs (p), Hij had oen hoop 
niffs to vortol/on Nbk, Db), Zo wet go- 
woon/ik oon hopon niffs (p), 1k bob good 
nJffs, ...s/ocht niffs (Nbk), Do winko/ma.n 
haddo vroeger eon boo/ niffs in do maando 
had altijd veel nieuwtjes te verteHen ais hij 
langs kwam voor de bestelling of om af te 
leveren (Sz), 1k heb d'r gien niffs an, dat 
was ik al lange (Obk), Now is zoks niks 
gion niffs (Nbk, b), Dat nis was ooldniffs 
was al lang bekend (Ow) 4. nieuws- 
berichten in de media otniffsin dokraantc, 
D'r staot vandaogo niot vale niffs in do 
kraanto, donkt miff (Obk, Nbk), ...niks gion 
niffs... (Ow), Do orkenning van et Ste/ling- 
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ni'js - ni'jszendcr 

waifs was nogal in et nijs (Nbk), On acht 
tire moe'n we 't niys allied even zien het 
televisiejournaal (01-NI), naor et nijs 
luustercn (Nbk), ..Jcieken (Nbk), et ni3is 
anzotten op het televisiejournaal afstem-
men of op de nieuwsberichten op de radio 
(Nbk), Dc omroeper mos or leste nijs 
omineroepen (Pc- DbI) 5. de opwinding, 
interesse die men heeft door nieuws of 
doordat men jets nieuw of pas heeft 
gekregen, in (Nbk, Np) Et ni5s was d'r al 
weer een betien of (Nbk, Np) 6. in 'tZal 
me nijs doei, hetz. als ni5doen, z. aldaar 
(s: oost.) 7. in van nis van nieuws, 
opnieuw (Dhau, Ow, Fe- Db1): van nijs 
beginnen (Dhau, Pe-DbI, Ow), verder in 
van nis of an opnieuw, van nieuws 
(versprj: Dan kuf' van nis of an opni5 
beginnen (Dho, Nbk, Obk), Jo moe'n weer 
van nijs of an beginnen (N w), ... van nijs 
op an... (Dho, Ld, Obk, 01-NI, Op) 
ni'js II (Ld, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, p) 
bw. [ntis (Ld, Nbk, Obk, Ow)/n€js (Np, 
Op, Ow)] 1. zojuist 'k Had etniysnogin 
do buse 'k had het daarnet nog in mijn 
broekzak (Nbk), Dat bebben we nijs lack 
daon (Ow), Nijs vertelde hiy miy nog dat 
th d'rgien tied veurhadde! (Op), Zoos we 
nijs zeden (..) (p) 
ni'jsagentschop (1) - nieuwsagentschap 
ni'jsbericht et; -en; ...berichien ['n...} 1. 
nieuwsbericht in een krant 2. (my.) 
radionieuws 
ni'jsblad et; ...bjaeden; ...blattien ['n ... ] 1. 
nieuwsblad Et is een nis- on adverteen-
sieblad (Nbk), 't Ni5sbiad van or Noorden 
het Nieuwsblad van het Noorden (Ow) 2. 
(schertsend) iemand die veel kietst, veel 
weet en doorvertelt (Bu, Ste) 
ni'jsbrief (1) - nieuwsbrief 
ni'jschoele - naaischool 
ni'jsdienst - nieuwsdienst 
ni'jsel (Nbk) ['ntis!] - naaisel: naaiwerk Ic 
njoe'n at nisei mar even oprwnen (Nbk) 
ni'jscnd (Nbk, b) Ook flees (Nbk) bw. 
['ntjs4tlnt:s] 1. zopas It zeden ommes 
ni9sendnog, daj'(.) (b) 
ni'jstlits (1) - nieuwsflits 
ui'jsfoto (spor.) - nieuwsfoto 
ni'jsgier (Obk) de, in eon ooide nisgier 
iemand die altijd zeer nieuwsgierig is 
(Obk) 
ni'jsgierig bn.; -er, -at [...'sxi:orox, 

...'sk..., veelal (ook) no'ski;arox, ...sx ... ] 1. 
nieuwsgierig: graag nieuws wetend, be- 
nieuwd, ook: to sterk geneigd om to weten 
te komen Hij is d'r msgienj nao (Ma, 
Nbk, Ow), Die is nib nicE niysgierig, mar 
wil we] graeg ailes weten (Nbk, Ow), eon 
nijsgicrAg aagje (Nbk), een nijsgierig 
aogien een nieuwsgierig aagj e (Bu), Eon 
meenske is nargens nisgierier naor as 
naor war biy nog met Zion bet (b) 2. 
mopperig, chagrijnig, nurks (OS, Bu, Dho, 
Np, Nt, b: Im) Door hoof' niet nisgieri 
over it wezen (Nbk), Die is met botte 
vrundelik, die kikt allied zo ni5sgierig! 
(Db, El, Obk), eon nisgierig kring een 
chagrijnige, vinnige, kwaaie vrouw (Nbk), 
War lcikt die man aided ni5sgieri toe 
(IA), .zo nijsgierig as een varken (Ow) 3. 
verdrietig (b: In) 4. moeilijlc, lastig (Nbk, 
Np), in Dot isnijsgien wark(Nbk, Np) 
ni'jsgierigerd (Obk) [...'ski:ongt] - 
nieuwsgierigaard Dat is eon nijsgierigerd 
(Obk) 
ni'jsgierighied Voor -heid z. -hied de 
[...'sk .... .... sx ... ] 1. het nijsgierig zijn (in 
alIe bet.) El was moer wit niysgieribied 
door het benieuwd zijn naar (j) 
ni'jsies (OS, Bu, Oho, Diz, Np, 01-NI, 
Pe-DbI, Ste, Wol b:Im) Ook nesies (Ld, 
Nbk) bw. f'ntjsis (OS, Bu, Dho, Pe-DbI, 
Ste), ncj... (Diz, Np, 01-Ni, WoI)/nt:sisj I. 
zopas, daarnet 'k Heb d'r ni5sies krek nog 
west (Nbk) 
ni'jskraante (Obk) de; -n ['n ... J 1. iemand 
die alle nieuwtjes altijd als eerste weet to 
vertellen Dat is zoeti niskraante, die mag 
graeg mit aile ni)ies hior on daor staon to 
teuten (Obk) 
ni'jslczer - nieuwslezer 
Ni'jsliek (Bu) Ook Ni7esiiek (Nw, d) et 
['nij(o)sli(:)k] 1. plaatsnaam: Nijensleek 
(tussen Viedderen Stienwiek) 
ni'jsovcrzicht - nieuwsoverzicht 
ni'jsrcbriek - nieuwsrubriek 
nijsteck (Pe-Dbl, Wol) - naaisteek 
ni'jster (verspr.) - naaister (die beroeps-
matig kieren naait voor een ander) Vroeger 
kwam denister an butis (El), Vroegcr bar 
mom ions in do veertien daegen eon ni5stor 
(Db), We friegen morgen do nister (Nbk) 
ni'jsuufzcnding - nieuwsuitzending 
ni'jswcerde (spor.) - nieuwswaarde 
ni'jszendcr (spor.) - nieuwszender 
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ni'jtaofel - Mere 

ni'jtaofel (Nbk) - naaitafel: tafel voor 
naaiwerk 
Ni'jtriene (Eu, Nbk, Nt, 1) OokNi'jetriene 
(Nt, Spa) et [...'trino] 1. plaatsnaam: 
Nijetrijne (west. in West-Stellingwart) We 
won en in Niotrieno (Nt) 
Ni'jtricnster I (Bu, Dho, Nt) Ook Ni'je-
trienster (Nt) do; -s [ ... (o)'trinstç] 1. 
iemand nit Nitriene, vgl. etmerendeel van 
do Nijtricasters (Nt) 
Ni'jtrienstcr II (Nbk, Nt) Ook 
Ni'jetrienster (Nt) bn.; attr. 1. van, met 
betrekking tot Nitriene 
ni'jvak et (Obk) ['n ... J 1. naaldvakken op 
school 
ni'jwaark z. niwairk 
ni'jwark (verspr.) Ook ni'jwaark (Dho, 
Wol) - naaiwerk 
ni'jweerde (spar.) - nieuwwaarde 
ni'jweidc (Bdie, Nbk, Np, Nw, Ste) de 
['n...] i. naweide, nagras Do ko en en 
kommon in de niwoide; dat is nao et 
mijen (Nbk), As ze naor do nijweide gaon 
(..) (Nbk), Die is ok in do niyweido die 
persoon heeft op oudere leeftijd verkering 
gekregen (Np), in do niweide lopen er 
heel gezond uit zien, weldoorvoed (Np) 
ni'jziede (Obk) ['n...] - naaizijde 
nicht z. nicbte 
nichte (Bu, Dho, El, Ma, Nbk, Np, Op, 
Ow, Ste, j) Ook nicht (verspr.) do; -n; 
nichien ['nt:xt(a)] 1. nicht: dochter van 
lemands broer, zus, corn, tante, ook: 
afstammelinge van zo'n dochter Zi5 is eon 
nicbto van mien moeder (Np), eon vow 
nicht, In do veerte is ze nog eon nicht van 
me (Nbk) 
nichtcnkiender z. onder noel- en nichEs-
kiender 
nichtskiend (Db, El, Obk, Op, Pe-Dbl, 
Sz), z. ook noel'- en nicbtskiender et; -er 
[ntxtskint] 1. kind van iemands nicht Zion 
vrouw is eon nichte van mi) this is zion 
docbtertien van mi5 eon nicbtskiond (Op), 
Do nicbtskiender speuldon eon protte mit 
oonze kiendor (Db) 
nichtsneefskiend (Ste) et; -er ['n...J 1. 
kind van een neef of nicht Et kiend van 
eon noel on et kiend van eon nicht bin 
nicbtnoelskiender (Ste) 
Wed (spar.) [nit], inhaat en vied bast en 
nijd 
niedig ['nidox] - nijdig: kwaad, vinnig Hi)' 

was aorig niedig (Nbk), Da's we] zoe'n 
niedig keroltien (Np, Spa), Jo moe'n je nicE 
zo niethg macken, dat is nargons good vent 
(Ow, Dhau), Jo zollen d'r niedig omme 
wodden (Obk), N is niodig op mi)' (Ow), 
As do kiondor zo an 't mioron binnon, kun 
ze me knap niedig kriegen (Db), HI)' 
woddo zo niedig as eon spinne (Db, Dfo, 
Np) 
niedigens (Sz) de ['nidogs] 1. nijd Hi)' is 
wit van niedigens (Sz) 
niedigheid (Edie, Spa), voor -heid z. - 
hied de ['nidax ... ] 1. het nijdig, boos zijn 
wit van niodighied (B die, Spa) 
niefelder (Obk) de; -s ['nifjdç] 1. iemand 
die voortdurend knutselt, priegelig werk 
doet 
niefelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
niefelde, het niefeld ['nifli] i. bezig zijn 
met niefolwark, z. aldaar 
niefeiwark (Bu, Nbk, Obk, 01-NI) Oak 
niepeiwark (Wol), niffeiwark (Bu) et; - ien 
['nifjw..,/'nipJ ... /'ntfl ... ] 1. klein, fijn werk 
waarbij men precies en steeds voorzichtig 
moot zijn Aj'doplinten varvon mooten is 
dat nogal niefolwarlc (Obk), niefelwarkies 
doon info vrie tied (01-NI, Obk), Zoo'n 
11ev kletion baokon is niefelwark (Bu, 
01-NI) 
niemendal (Op) [nimn'da1], in Et gong 
haost allomaolo your niks en niemendal 
van de haandvoor zo goed als niets, bijna 
gratis (Op) 
niengendattig z. negonendattig 
niengentwintig z. nogenentwintig 
niengtien z. negentien 
niengtig z. negenti 
niepeiwark z. niefolwark 
niepen (Ma) onbep. w. ['nipip] 1. nijpen: 
moeilijk, beangstigend, nijpend zijn door 
do omstandigheden Et kan nog wol es 
niepen nijpen (Ma) 
nieperd (Dhau, Nbk, Obk, b: Im) Ook 
neperd (p. b: Im) de; -s; niepertien 
['ni:prt/'n.. ... ] 1. gierig iemand Dat is we] 
zoe'n nieperd, die hot naargens wat your 
over (Obk) 
nierbekken (spar.) - nierbekken 
nierbroud (Bu) - nierbrood 
there de; -n; niertien ['ni:oro] 1. bep. 
Iichaamsdeel: nier Hi)' bet last van de 
nieren (Ma), Hi)' hot et an do nieren (Np), 
Thy hot eon slecbte more (Spa), Hi)' is ione 
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nicreuperaosic - niet 

n/crc tv/ct (Ow, Ste), ..mos eon more 
tv/ct (Nt, Wol), Dc /enc nicre waarkt n/ct 
moor (Dho), Tegenworig kim ze ccii more 
.ovcrbrcngcn transpianteren (Obk), con 
Jopcnde more eon flier die niet meer op de 
juiste plaats zit (Ow, Wol), Ze hebben 'm 
eon niere ontneuzncn, now moor bij op 
/enc vcerdcrlcvcn (Op, Nbk), Hi5mos eon 
n/crc kw/et (Wol), Ic kim best no /ene 
n/cre leven (Sz), Hij bet eon st/en in de 
n/crc een niersteen (Np), De nicren 
zwcmmcn in 't vet zitten in het vet (Dho), 
in battc on nieren door en door, geheel 
naar de aard en/of aflcomst: We bin 
Stellingwarvcrs in bat on nicren (Pe- Dbl), 
We bin boor in bat on nicren (Spa) 
niereuperaosie z. nieroppera os/c 
ñiergruus (Bu, Db) et ['n ... grys] 1. gruis 
van niersteen 
nierkwaole (Db) - nierkwaal 
nierontsteking ['ni:orontstt:kuj, ...stt:k0] - 
nierontsteking 
nieropperaosie (Nbk, Np) Ook flier-
euperaosie (Nbk, Np) - nieroperatie 
nierpesjent - nierpatiënt 
nierstailen (Ste) my. ['ni:orstali7] 1. reuzel 
van varkens 
niersteen z. n/erstien 
nierstien Ook niersteen (WH) - niersteen 
(ook als aandoening) H/j bet last van ccii 
n/crst/en (Dho), ...van nierstien en (Diz, 
Ma), N/erst/enen kim je good p/a ogen 
(Dhau), Ze bcbben mein 'tz/ekenbuus ccv 
n/ersticn ant/meld, zo groot wel haost as 
ecn doevcë/ (Op), Nicrst/cn is ccv 
verve/end geval (El), N/erst/cn is slim 
pion/it (NO 
nierstiengruus (Db) et ['n...] 1. gruis van 
niersteen 
nierstienvergruzer (1) [ ... fogry:z] - nier-
steenvergruizer 
niervergiftiging (spor.) - niervergiftiging 
niervet (Bu, El, Nbk, Obk, 01-NI, Ste, 
Wol) - niervet Et niervet was n/ct or beste 
vet, wiy nuumden et plokvct (Obk) 
nierzickte - nierziekte 
niet I et [nit] 1. het niets, in verb.: in et 
n/ct va/en: Aj' vcrgdicken m/t wat die vein-
cen buus bouwd bet, dan vaaltjowcs in or 
met! (Nbk) 
niet II de; -en 1. nummer waarop geen 
prijs valt (in een loterij) It bad cen met in 
dc Jotter/ye (Op, Nbk) 2. z. n/etc 

niet III bw. [nit] I. niet (het tegengestelde 
van wcJ Dat tan n/ct (Ow), Hi)' wol dat 
n/ct Nbk), We konnen n/ct best wecroin-
mcvercn (j), Et feest ton n/ct dcurgaon 
(Op, Nbk), Et acnde was te lang on n/ct 
even an to st/kkcn 0), Naargcns omnic, 
mar wij gaon n/ct m/t(Obk), Met dat ikjc 
n/ct gcicuve, mar (..) (Nbk), Aj' m/t eon 
kn/ephaand de kiepen voeren, dan kr/cgcn 
zc n/ct to vu/c (El), It zol n/ct graeg in 
z/cn scbocncn staon, dat n/ct (Nbk), Hi 
Jaceg eon ba//c tcgcn z/cn gemak, datjokte 
met! (Nbk), Ze wus ok n/ct beter dacht 
dat het zo was, wist er niets van (Nbk, j), 
As we daor es vreugen, dat zol nog n/ct zo 
get wczcn dat zou goed zijn (Nbk), Dat 
vul me n/ct nit, (gezegd n.a.v. iemands 
goede prestaties:) Ic kun kdrThallcn of /c 
kim 'tmet! (Nbk), War bc'k n/ct vacke an 
oons oolde buus docbt ik heb veel aan ons 
oude huis gedacht (Nbk), Hoe vacke hc'k 
et now n/ct zcgd, en nog kick Jo n/ct good 
uut m/t overst/kkcn heel vaak heb ik het 
gezegd (Nbk), Wat zuilen dc meensken wel 
n/ct zcggcn de mensen zullen erg veel 
kommentaar hebben, er sehande van spre-
ken (b), Zo is 't now ok weer n/ct Nbk), 
Dat is 't ok weer n/ct dat is de andere 
mogelijkheid en die zie ik eigenlijk ook 
niet zitten (Nbk), Of n/ct ('dan)! zo is het 
toch Nbk), Is 't met zo? nietwaar?, is het 
niet?, j  toch? (Nbk, Np), n/ct iens(vnh. Ze 
wussen ct met ions (b), (..) en now kick /e 
n/ct /cnscn (b), ook ions n/ct (Dmi, Nbk, 
Nw, b): En now kick /e lens n/ct (Dmi, 
Nbk), WI)' k/eke,, ions n/ct naor de pr/es 
(b), Hi)' twain ions n/ct opdaegen (Nbk), 
D'r staon eon belcboel uutdrukk/ngs in de 
kraantc die we aa/t/cd n/ct bcgr/cpen 
(Pe-Dbl), Daor n/ct om, mar 't gict deur 
(Ow), flat woIN. n/ct bcbben dat wilde hij 
niet hebben, krijgen, ook: dat moeht niet 
van N. (Nbk, j), (met dubbele ontkenning:) 
Hi)' zegt nook n/ct zo vu/c, mar b/y kan zo 
stiekcm zitten tcgn/ffcicn (Nbk, Ste, Obk), 
Et loaM is n/ks n/ct holder (Dho), Dat zal 
me noo/t n/ct gebcurcn (Diz), Ic kim noo/t 
n/ct es wcten (Np), Now n/ct on noo/t n/ct! 
nimmer (Nbk, Ste), H/)' woJ 't lang n't 
licdcn ([Iap:t]) (Nbk), Och her/ok/es nag 
toe, wat Is 't koold vanaovend, met? ja, 
toch? (Dfo), War is dat eon montcr 
mccnskc, met! (Nw) 2. z. n/etc * As or n/ct 
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niet - nieten 

Iran, dan kan et nict (Nit, Op), War niet 
Iran is nog nook gobourd (Nbk) 
niet IV onbep. vn. [nit] 1. niet jets, in 
verb.: Ft is ok niet moor as eon 
woordspouling, mack je d'r niet zo ]elk 
onvno (Nbk) * Daor niot is, daor her do 
keizor zion rocbt verlouren bij wie niets 
heeft, vait ook geen geld te halen (Ste), As 
niot komt tot lot, is et aanderma'a,)ns 
vordriet (Nbk) 
niet- - niet-, in samensteilingen als niet-
bestaond, niot-roker ze zijn in dit woor-
denboek niet alle opgesomd 
niet-gebunnen (1) bn.; attr. ['nitxgbAn:] - 
niet- gebonden, in niot-gobunnen lanen e.d 
(1) 
niet-inwonend [aks. wisselt] - niet- in-
wonend 
niet-joodverklauring (spor.) - niet-jood-
verklaring 
niet-kommercieel (spor.) [nitkomrsjt:1; 
aks. wisselt] - niet-commercieel 
niet-konfessioneel [aks. wisselt] - 
niet- confessioneel 
niet-ontvankelik (1) - niet-ontvankelijk 
niet-roker (spor.) - niet-roker 
niet-verbienend (1) - niet-verbindend 
niet-verbienendverklao ring (1) - niet-
verbindendverkiaring 
nietapperaot (verspr.) - nietapparaat 
niete I (ZW, Bu, Dhau, El, Ma, Nbk, Nw, 
Obk, 01-NI, Op, Ow) Ook niet (Db, Ste), 
note (Bdie, Bu, Db, Dfo, Np, Obk, Op, 
Ow, Spa, Sz, Wol), neet (Bdie, Dfo, Nbk, 
Obk, 01-Ni, Ow) de; -n; nietien ['ni:to/ 
'nt:t(o)] 1. boutje, speciaai: dat de beide 
helften van eon schaar bijeenhoudt (Bu, 
Nbk, Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Ste, Sz) 
D'r zit eon nioto in do schoro, die woof 
vaasteklinken (Ste), Do scbero wodt bij  
mokaer bill/en deur oen niete (01-Ni), 1k 
moot eon ni5o mete in do sobore hobbon, 
do scborosliopor moot 'in mar even nioten 
(Sz), Dat mos is room in de nieto, et moot 
oven anklonken wooden (01-Ni) 2. eitje 
van een luis 1k hebbo die bond eon note 
oThaold (Np), Van thee kriej' nieten in do 
hozen (Bu), meer last van do nieton as van 
do dikkon hobben meer last hebben van 
gewone mensen, mensen die laag zitten in 
de hiërarchie dan van beiangrijke en/of 
goede personen die hoger zijn geplaatst 
(bi), zo ook Do noton doon in 't algemoen 

moor kwaod as do luzon (Sz), Jo bob/rn 
(soms) moor last van do nioton as van do 
luzen (Obk, Pe-Dbl, Wol, Ma), Do neton 
plaogonjo soms nog moor as do luzon (Db) 
en 'k Hob moor last van do nioton as van 
do luzon (Nbk, Nw), d.i. ook: ik heb heel 
wat meer last van een ander dan van 
mezeif (Nw), eon kaolo note iemand zonder 
geld of ander bezit (Bdie), Hiy was zo 
gicrig as do noton (Wol) 3. z. niotes * Mon 
hot moor last van do noton as van do luzon 
z. hiervoor, ...as van do thkkon id. (Nbk), 
As do luzon wog binnon, dan kriej' do 
nioton nog als de moeiijjkheden opgelost 
zijn doen zich toch nog wel weer lastige 
zaken voor (Ow, Dfo), als jets bekend is, 
komt er vaak nog weer jets achteraan, 
wordt or moor bekend (Dho) 
nicte II (Nbk, Op) bw. [nito] 1. nietes 
(vaak gebruikt door kinderen) Niote, dat 
bo'k niet daon (Nbk, Op), Nioto! nietwaar, 
vs. Wollos! (Nbk) 
nietebiet (b: In) bw. [nitobit] 1. niets: 
aanduiding bij een bep. doppelspel: wierp 
men niotobiet dan kreeg men niets uit de 
pot (men dobbeide nI. met een vierkant 
stukje hout als eon soort dobbeisteen bij 
een bep. dobbelspel, met op de viakken 
één der voigende aanduidingen: L (d.i. 'leg 
er één bij'), K ('krijg één nit depot'), A 
('alles nit de pot nemen') en N (niotobiot, 
d.i. niets) (b: In) 
nietekaome (Ste) ['ni:to...] - luizenkam 
nietel z. niotelig 
nietelig (Dhau, Nbk, Ow) Ook nine! (bet. 
1: Nbk), nietig (bet. 1: Db, Dhau), net elig 
(Db, Dfo, Ow, Pe-Dbl, Ste) bn.; -er, -st 
[ni:tlox/'ni:tl/'ni:bx/'nt:tJox] 1. geprikkeld, 
nijdig, vinnig As et dat mannogion niet 
naor et zin gaot of zo plaogen bith wat, 
dan wodt bi] good nietolig (Ow), HiJ is zo 
notofig, hi Iran niks volon (Ow), As do 
kiondor zo an 't miorkon binnon, kun zo me 
knap niotig kriogon (Db), Hiy Iran niot vulo 
volen, dan wodt hi5 a! noteh (Ste), 't Is 
aonhk wat eon niotolig mannogion; thy wet 
ages betor en bet ovoral opmarkings over 
(Ow) 
nieten ['ni:ti (Bu, Nw, Sz), ook 'nitl2 
(verspr.)] - nieten: met nietjes, klinknagels 
e.d. an mokoer nieten (Nw), 1k moot oen 
niyo nioto in do sob ero bebbon, do schore-
s/loper moot 'in mar oven nieten (Sz) 
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flitter (Nw) ['ni:tr] - nieter, nietmachine 
nieterig (Bu) bn.; -er, -st ['nitpx] 1. (van 
personen, dieren) mager 
nietes ['nitas] - nietes: sterke ontkenning 
Metes! [met als mogelijke reaktie:] 
Welles! (Nbk) 
nietien [ni:tin (Bu, Nw)], ook nitin 
(versprj] - nietje argens eon nietion in 
s/a on (Np), mit ccii nietien an mekaander 
zetten (Bdie) 
nietig (Nbk) bn.; -er, -st ['nitox] 1. klein, 
bnbeduidend (Nbk) cen nictig wezention, 
Af' dan naor de maone en de steems veer 
vat kieken, beset Jo weer hoe nietig af' 
bunnen (Nbk) 2. z. nietolig 
ñietmesiene - nietmachine 
nietoor (Bdie, Dho, Nw, Obk) Ook 
neetoor (Sz) de; ...oren ['ni:to:ar/'ni:t ... } 1. 
iemand die niet bep. scheutig is (Bdie, 
Dho, Nw, Obk, Si) 2. vervelende, vitzieke 
vent (Bdie) 
niettegcnstaonde (p) ['niti:gjjst5: 5ndo] - 
niettegenstaande Niettegenstaonde do 
spann en do tied (p) 
nietwaor tw. ['nit ... J 1. nietwaar 
Oiffelwark z. niefel war/c 
Nigeria (1) [ni'gt:rija] - Nigeria 
Nigeriaan (1) [nigt:ri'jâ:n] - Nigeriaan 
Nigeriaans (1) [nigt:ri'jA:s] - Nigeriaans 
niggende z. negende 
niggentien z. negentien 
niggentig z. ncgcntig 
Niji - Niji 
nijipeerd - nijlpaard Zoe'n njjlpeerdis ccii 
dikke kJobbe om to zion (Db) 
Nijmeegs ['nejmi:xs] - Nijmeegs do Nif-
meegse vierdacgse (spor.) 
ñijverhiedsonderwies (1) ['nc:wrhits 
Ondçwis, •r] - nijverheidsonderwijs, 
ook in midde/baor buushoo/d- on n5ver-
hiedsonderwies 
nik (Nbk, vo) de; -ken; -kien [ntk] 1. 
knikkende beweging met her hoofd, ter 
begroeting of instemming, ook knilç vgl. 
Jaw hebben can gocie verploegstor /iekt 
me toe, zee bij tegen Maaticn, en Ge/ske 
krocg eon vrun dc/i/c nikkion mit, doe ze 
mit con k/our weer vat gong (vo) 
nikkebollen (Nt) zw. ww.; onoverg.; 
nikkebolde, bet nikkebold ['n...] 1. hetz. als 
knikkebo)Icn, z. aldaar Webadden vrocger 
con peerd, as dat trek/con mos, /eup biy 
a/tied to uk/cobol/en (Nt) 

nikkel et ['ntkj] 1. nikkel Alle ni/c/cal gaot 
van mien veIling of(Wol), Etnikkcl begint 
al to roesten (Dho), Dc kop van do oo/de 
bckkieskacbe/ was vroeger van ni/c/ce) 
(Obk), ni/c/ce) invetten tega'i roost (Nt), 
Eon munt kan ok we/ van nikkel wezen, en 
in do oorlog van zunk (Op), Vroeger haf' 
stuverties die van nikkel maekt wacren 
(01-NI), Bij onweer mos d'r vroeger con 
zak over at nikkel (Db), Et glimt as uk/cd 
(Bdie) 
nikkelen ['ntkjn] - nikkelen D'r zatten 
nikkelen velgen om die Hots (Pc- Dbl, Ld), 
De k/ompkach of is eon soon allosbran or 
mit eon nikkelen kop; onder zat ok eon 
nikkelen raand, et was eon rondo kaobo/ 
(Ste), eon nikko/en ge/asic (Np, Ma, Si, 
Wol), con nikkelen horlosieketting (Op), 
eon nikkelen trekpot (El, Nbk, Obk, Op), 

teba/csdouze (Spa) 
nikken z. knikken 
nikkcr ['ntkr] - nikker: neger 
nikkoppen (Bu, Dhau, Np, Obk, Ow) Ook 
knikkoppen (bet. 1: Si) zw. ww.; 
onoverg.; nikkopte, bet nikkopt ['ntkDprpl 
'knik ... ] 1. ja knikken (Bu, Np) Thy 
nikkopte, hij was 't d'r mit ions (Bu), Bi 
die verkopung hot bij tot at )aeste toe 
nikkopt ja zitten knikken (Np) 2. 
knikkebollen (Bu, Dhau, Ow) lone die in 
s)aop vaa/t, zit to nikkoppcn (Dhau), 
Nikkoppen doej aj' s/aoperik woddon in 
eon stoe/ (Ow) 
niknakker (Bu) de; -s ['ntknak1] 1. 
vreemd iemand, eigenaardige persoon 
nikotine [niko(:o)'tino] - nicotine 
nikotine-aarm (spor.) - nicotinearm 
nikotinevergiftiging (spor.) [...'t...] - ni-
cotinevergiftiging 
nikotinevri'j (spor.) - nicotinevrij 
niks I bw. [niks] 1. (ter versterking van de 
ontkenning:) in 't geheel (niet/geen), 
absoluut (niet/geen) H bar niks gien zun 
om naor butts to gaon (Db), 1k bin op 't 
ogcnb/ik aorig annijd [heb ongeveer alle 
naaiwerk gedaan], ikbeb ni/cs gien nijgocd 
moor /iggon (Db), Dat zaekicn mokeert van 
al/es en nog wat an, d'r is baost niks gien 
goods bi (Ow), Die bet ok niks gien 
vcrstaand! (Nw), I/c bob inks gien bonger 
(Np), Mack mar ni/cs gien drokte (b), Et is 
niks met koo/d (Ste, Ow), 't Is niks gien 
mooi weer vandaege (Nbk, Nw), Do /ocbt 
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is niks n/ct holder (Dho), 'Ic Bin niks niet 
dronken, 1k lope nog koersrecht (Wol), 1k 
zol or niks n/ct slim vienen (b), 'k ifeb d'r 
niks glen last van had (Nkb), 1k bin niks 
n/ct lekker (Ma, Ste, Nbk), 1k bin niks niot 
to good now 1k zo verkolen bin en 
grieperig (El, Obk), zo ook 1k bin niks n/ct 
to lekker (Np, Ow), (schertsend:) MY is 
niks niet n/sg/orig, mar wil graeg a/los 
weten (Nbk, Ow), Daor bin 4 niks niot to 
good your waarom zou ik dat niet kunnen/ 
wii!en doen (Wol) 2. in het geheel niet We 
hadden or niks koold op 'a fiets, dew-dat do 
wiond wat zaachter woddo on do zunne 
good scheon (Np, Obk), It Is niks koold 
(El, Nbk, Pe-Dbi), Ft eton smaekte me 
inks vandacge (Db), Do pr/es die jow vow-
die koe vraogen, is naor mien donkon mks 
tevule is nogal weinig (Op), Et is niks 
tevule weerd (Ste), niks tevule kleren 
hebben (Nw), 1k bob okn/ks tevule kregon 
eigenlijk te weinig, nogal wat te weinig 
(Bu, Nbk), 1k was your/go woke niks to 
good! Overgeven, n/ct moo/ moor! (Dfo, 
Dho, Sz), Die koe is nog niks to good 
klaor, die moot nog eon bet/en anmost 
wodden (Wol), Daor bin io niks to good 
vow-! dat kunje best doen, wat denk je we! 
(Wol, Bdie), 1k bin niks lokker voei me 
niet zo iekker (Diz, Nbk), .. yule me niks 
lekkor (Sz), Et wodt niks betor, jong (b), 
Et is nog niks to waazin nog niet erg warm 
(Obk, Wol, Ste) 
niks II onbep. vn [niks] i. niks, niets, 
geen enkel ding MY is niks nut, hij maokt 
alles stokkend niets is aan hem besteed, hij 
maakt hot toch kapot (Diz), 't Is n/ct best 
as we yolk kr/egon, want 1k bob niks moor 
in buus di. koek enz. om  do gaston aan te 
bieden (Dhau), Mar ze badden nog niks on 
N vorlangde zo naor eon k/end (fl, Daor 
goof 1k niks your daar heb ik niets voor 
over (El, Nbk), ook: dat komt vast niet 
good, dat loopt helemaal op niets nit 
(Nbk), Ft lopt op niks nut (Nbk), Et drit 
op niks nut het !oopt op niets nit, er komt 
niets van terecht Nbk, Np), Dat wodt n/ks 
id. (v, Nbk), H/y wet van niks, Dat is niks 
your him, zokko grauwo woordon to bruken 
(Nbk), Eon omm eloper is vanzels ieno die 
alt/ed do kaantios d'r of ]opt; niks an 
gelogon iemand om zich niet mee in to 
laten, van generlei waarde (Ow), zo ook in 

Dat sehorom is niks an gelegen, daor kuj' 
glen gedoonto mit hebben (Diz), Zo go/I d'r 
niks omme ze vindt or niets aan (hi), ook: 
is or niet bang voor (bi), d'r niks an doen 
kunnen het niet kunnen he!pen, ook: hot 
niet ten positieve kunnen veranderen, d'r 
niks an v/on on, 1k bob niks mit die malle 
kerel nut to staon niets met hem te maken 
(Nbk, Np), Hij wits niks aandors to utoron 
(b), Mooie praot/os ho'k nib an (Ow), 
Daor bob ik niks mit no daar moot ik niets 
van hebben (Nbk, Bdie), Ft doe me niks ik 
b!eef er onbewogen onder, het raakte me 
niet (Nbk, Np), 1k were van n/ks(bl), Daor 
wi'k niks van woton dat wil ik absoluut 
niet (Nbk, Diz), D'r bin op 't ogcnblik eon 
hoop moensken die niks doen now d'rgien 
wark is (Ld), niks om banen hebben (Db), 
Daor is niks b/ dat is niets bijzonders, het 
is gemakke!ijk, or zit niets achter (Nbk, b), 
D'r is him niks tevule niets is hem tevee!, 
hij kan ai!es aan, wil ailes wel doen (Ste), 
It Is n/ct vow- niks dat zo him in do gaton 
holen niet zonder reden (Nbk), Zo bin niks 
hebben geen bep. kerkeiijke gezindte 
(Nbk), 1k hob d'r niks van overbu/len goon 
b!ijvend gebrek (ais gevo!g van ziekte of 
ongeva!) (Nbk), Hiy hot niks op zion 
gewoton heeft niets fonts gedaan (alg.), 
ook: heeft geen cent (Nbk, Np), Die hot ok 
niks om 't gat heeft erg weinig kieren 
(Nw), Die bet now belomaole niks bezit 
werkelijk niets (Spa), H/5 is mit niks 
begonnon on toch is Ji/5 good to lane 
kommen hij bezat eerst niets, en toch is hij 
good terecht gekomen (Obk), Niks hebben 
Jo al on misschien kuJ' nog wat la-iogon je 
kunt het a!tij d proberen (Op), /ene mit n/ks 
ofschepen (Op), N/ks is we] eon heel klein 
bet/on (Op), Dat praot hot niks om hat/con 
steit niets voor (Ld), 't Her niks om 't 1/of 
id. (Ld), I/over niks doen as eon bet/en erg 
!ui zijn (Nbk), Ze bin van niks niot to veer 
kommon, want ze hebben heel wat b/ 
mekaer klauwd niet zomaar, nI. door hard 
to werken en zuinig te zijn (Np), 't Is niks 
as anstcllor/yo hot is pure aanstel!erij (b!), 
Da 's niks asmooioraoteno van 'in hij zegt 
dat aI!een maar om to vleien (01-Ni), Ze 
doen niks sanders as tegenwarken ze 
werken aileen maar tegen (Nbk, Np), Hij 
dot niks as ofscbicten, hij bet zekor brune 
bonen bad hij iaat voortdurend winden 
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(Ste) 2. goon geld Et vee her niks opbrocbt 
is voor woinig geld verkocht, heeft geen 
winst opgoleverd (Obk), 1k hoef d'r niks 
yew- to bebben ik doe/goof hot gratis (Ow), 
veurniks voor niets, gratis, tevorgeefs: Dat 
b-cog h/f your niks van N. 	Veur niks 
gaot de zunne op (Nbk), Et kan ok n/ct 
gauw winder wezen aj' haost your niks in 
do baggelbak staon (j), Mr wadE n/ct veur 
niks zovule wark op daon (b), 1k kan et 
we] over doen, /k bob or bielemaole year 
niks daon (Nbk), Zol of/es now vow- ni/cs 
west hebbcn? (b), Et gong haost allemaole 
vow- niks en nietnendal van dobaand(Op), 
't Is net of 't niks kost zo goven maar uit, 
alsof hot zo maar kan (Nbk, Spa), 1k heb 
d'r niks an ovorhullen goon geld aan 
vordiond (Diz, Nbk) 3. goon waarde, goon 
betekenis n/ct vein-n/ks, Et/s nog niks mit 
de titan, want et vröstnaacbts nog toveule 
hot is nog niets waard, nog niets godaan 
(Obk), Die winter was niks veur de 
hadr/eders niet bop. geschikt, niet bep. 
good uitpakkend (Db), Daor mocJ'Jc n/ct 
drokomme macken, dat is niks, Jet is niet 
erg, 't is maar een kleinigheid (Nbk), D/t 
l/ekt op niks! lijkt norgens naar, zo kan hot 
niet (b), Vrooger was ? niks mit w, mar 
now doet h/f wat h/f w/l vrooger steldo hij 
niets voor (Sz, Et is weer niks mit hour, It 
L/ekt heel wat, war et is niks (Bdio, Wol), 
'Us (me) niks mit niks hot stolt niets voor, 
1k vind hot maar niks (Db, Dho, Diz, Nbk, 
Np), Et is rn/f ailernaol niks id. (Nbk, Np), 
ook: ik doe altos met hot grootste gomak 
(Nbk, Np), 't Is allewaole niks wat de 
ldokke slat hot is allemaal maar niets, hot 
stolt werkolijk holomaal niets voor (Sz), 

van niks waardeloos, slecht: Dat is 
praot van niks dat slaat norgons op, het is 
onbohoorlijk wat or gezogd wordt (Bu, 
Nbk), 't Is een omnieloper, et is /one van 
niks eon waardolozo porsoon (Nbk), Et was 
eon leven van niks, want as h/f aovens 
a/licn/g in do grote veurka ow or zat to 
lezen, was 't d'r zo stile as wat ), yolk 
van niks sehorromorrie (Dho), con vent 
van niks (alg.), (van ononighoid die 
oigenlijk over eon kleinigheid gaat:) Zo 
haddcn rug/c ow niks (bI), Et was soul ow 
niks ruzie om niets Nbk), It Was de heM 
w/ddag k/bbclder/je om n/ks (Po-Dbl), t 
Had niks ow do hakkon hot steldo niets  

voor (Pe-DbI), Ow /eno de boel to 
vcrknoc/cn is niks is eon kleinigheid, eon 
zeer geringe moeito (Np), 't Is w/f ok nog 
war niks t is me ook nog maar eon 
kleinigheid (Ste, Nbk), It Is b-ok [of: net] 
of 't (mar) niks is alsof hot niots voorstolt, 
maar eon kleinigheid is (Dhau, El, Np, 
Nbk): Hij goo/t aorig mit 't geld owmo, It 
is b-ok of? niks is (Dhau), zo ook (war) 
net [ of. krek] doen of 't niks is (Dfo, Ow, 
Spa, Pe-Dbl): Hi7 doe war net of 't niks 
was, mar 't was nog een h/cl wark ow et 
allewaole daon to kr/egen (Dfo), Dat is 
n/ct niks dat is heel wat 4. niots van alles, 
wat dan ook 1k w/l niks b/f hour aach - 
tcrstaon (Np), N/ks kan we tegenholen 
(Nbk), War die kcrelzcgt, door/sniks van 
an daar is niets van waar (Nbk, Np), D'r 
gaot (me) niks boven (1) (Nbk, b), d'r 
niks van hebbon moeten lots holemaal niet 
zion zitton: Al die n/fe keunsten, /k moet 
d'r niks van bebben (b), Mit die aandor 
wodde et niks ging do vorhouding niot 
door, raakto do verkoring uit U) Mks d'i-
van daar komt niets van in, zo ook N/ks 
van dat al/es (b), Ikdocbt dat zc we/b/f 
oons groep/en wol, war niks hour! niks 
hoor, niets van dat altos, goon sprake van 
a Nbk), 't Is daor niks as wactor alloon 
maar water vind Jo daar (Nbk, b), Et is 
niks as ofgeunst hot is alloen maar afgunst 
(Nbk) * Alles/s dan nog beteras niks als 
or dan tonslotte toch maar iots gobourt, dat 
is betor dan holemaal niets (Op), Vow-n/ks 
gaot de zunne op, le bobbon niks yew- niks 
as bank haor en di/cko luzen voor niets 
gaat do zon op, altos kost jots (Np), 
(gezegd als roaktio op iomand die bedankt 
voor do koffie, thee onz. die wordt 
aangobodon met zinnotJes als 1k hoc!n/ks.) 
Mks bebbon we n/ct d.i. Jo moot toch iots 
nomon, hoor (Ste), Mks is al to yule in It 
ogo hot oog is erg govoolig (Ste), ook: eon 
mons vordraagt niet vool (Ste), N/ks is 
good in de ogen niets (hebbon) is alleen 
maar good voor zovor dat in do ogen is: 
vooral gezogd als roaktio op uitingon als 1k 
w/l niks bebben!, vgl. Ae noew toch wat 
Jo, niks is good in de ogen! (Nbk), Mks 
wozen en niks 1/oken, dan is 't b/elemaole 
niks als men niet vool gold en goodoren 
heeft on or ook nog niks van probeert to 
maken, stelt hot holomaal niets voor (Db, 
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Dfo, Nbk, Ow, Pe-Dbl), zo ook Af' n/ks 
b/nnen on n/ks lie/con is at be/ama ole n/ks 
(Sz), As 't n/ks is en etl/ektni/cs, dan/set 
(ok) belomaole ni/cs (01-NI, Spa, Ste) en 
Ni/cs wozan en ni/cs lie/can gaot niet 
saamen (Wol), ...dan is 't biolemaole ni/cs 
(Obk), N//cs wezan is ok eon ambacbt 
(Ow), Ni/cs /5 niet vu/c is niet erg veel 
(Edie), Waor niks is, kuf' o/c ni/cs baelon 
waar niets is valt niets te verdienen of to 
krijgen (Op), K/c/con /cost ni/cs (Diz), 
Zeggen is n/ks, mar doen /5 eon ding het 
gaat om do daden, niet om de woorden (b) 
niksdoen (Nbk, Np) onbep. w. ['ntgzdfl:nJ 
1. fiats uitvoeren, niksen H/f zit daor mar 
wat te ni/csdoon (Nbk, Np) 
niksen ['ntksii] - niksen H/ zit mar wat to 
niksen (Nbk, Np), H/y /can baost al/as 
B/csan, mar 't b//ft o/c wel as niksen! (Op) 
niksnut - nietsnut Die niksnut is n//cs an 
gelagen (Spa), 'tls can grote niksnut (Db) 
niksnutter (Dfo, Dho, El, Ld, Np, Obk, 
Op, b) do; -s; -tien ['nksnAtrJ  1. niksnut, 
flierefluiter Die n//csnutter bar over de 
/cn/5e moaten in plaets dat b/y wat om do 
kin sb-c/can wodde (b), Dat is wel zoe'n 
n//csn utter! Die bet nog nook wat uut 
aende zet! (Ld) 
nimmenaosie z. nomrnenaos/e 
nimmer bw. [ntmr}  1. nooit, nimmer, in 
Dat overkomt m/j n/miner weer (01-NI), 
overigens all, in verb.: Alt/cd zie/c en 
n/miner doodgezegd van mensen die veel 
klagen, met name over ongemak of ziekte 
(Sz), noo/t en to n/miner (Bu, Nbk), Nooit 
ofta n/mmer za '/c dat doan (El, Ma, Np, 
Op, Pe-Dbl, Spa, Ste, Ow), N/miner of 
noo/t wat van beurd! (Diz, El) 
ningendattig z. neganendaW 
ningentwintig z. negenantw/nt/g 
ningtien z. negentian 
ningtig Z. nagent/g 
nip (Dfo) do [nip] 1. in op 'a nip op hot 
nippertje Dat was op 'e mjo, i/c /con nog 
/crck op 'e tied wegspr/ngen (Dfo) 
nippel do; -s; -tion ['nipj] 1. vetnippel, 
smeernippel (8db, Dfo, Dho, El, Nbk, Nt, 
Nw, Obk, Wol) We inossen d'r eon n/ye 
nü,pel op zetten; die zit op 'e assa van do 
Bets, daor kuf' dan cu//espy/tan op zatten, 
dan gaot et vet d'r vanzels in (Nbk), Af' 
dat niopelt/an eupenboegen kuf' do Bets 
smaran (Wol), De nopels bin wel gauw es 

verstopt (Nt) 2. spaaknippol (Nw) Dc 
niopal van de so/eke van do Bets daor 
wodt de sp/a/ce m/t vaastezot an de velg 
(Nw) 3. buisjo met schroefdraad (die 
afgesloten kan worden) (El, Ste), vgl. An 
do Betspompa zit can nijopel (El), Dc 
ni),pel zit in con baand, die wodt in do 
baanddrid(Sto) 4. malie, nestel (van een 
veter) (Db, Dho, Ld, Nbk, Obk, 01-NI, 
Po-Dbl, Wol) As do nij,pol d'r of is, kuf' 
de voter min dour ot oge van do scboe 
/cr/cgan (Wol), It Is tcganworr/g zo: b/y do 
/one voter z/t wel eon niopel en b/y do 
aandere n/at (01-NI) 
nippen zw. ww.; overg., onoverg.; nipte, 
het nipt ['ntprp] 1. (onoverg.) nippen, met 
een klein teugje drinkon As otm/5 to stark 
/s, dan nip i/c even (Nbk), an 't glass/en 
nippen, Oolde J hid van eon borrelt/an, 
wat kon h/y daor seins la/c/car an nippen 
(Op) 2. wegschieten van eon knikker die 
tussen duim en wijsvinger wordt gehoudon 
(Db, Wol) Biy et /cn//c/coron /connon do 
jonges vroegar h/cl bandig m),pon mit eon 
hi//c/car, et was dan vaeke do bedocl/ng ow 
eon h/ole r/agol /cniklccrs die opzct was, to 
rae/can (Db), Mit do m/ddelv/ngar mossen 
Jo dekn//c/cer in ct/coo/ag/on nippen (Wol) 
nippertien ['ntpçtin] - nippertje It Was op 
't nijopertian, ook gevolgd door ...f (..) 
(Bu, Ma, Nbk, Obk): Ft was op 't 
n/ppert/on of b/5 was me ont/commen 
(Nbk) 
nippien (Nbk, Nw) ['nipin] - nipje, teugje 
door te nippen (Nw) oven eon ni),p/en 
namon (Nw) 
nis (spot.) do; -sen; -sien [nis] 1. nis (in 
een wand) 
nistel z. nostel 
nitraot (I) [ni'tro:.ot] - nitraat 
nitriet (spot.) - nitriet 
nivellering (spot.) [nifj't:oru)] - nivel-
lering 
nivo [ni'fcv....'foht] - niveau (fig.): peil 
van ontwikkeling, bevoegdheid enz. qo 
wat veur nivo zitton die studontan now? 
(1), Ft nivo van die oolde stammen was 
toch boger as we docbt baddan (1), Die 
praot/os weron n/at van boog nivo (1), op 
gom/antol//c nivo, As za ma g/on gel/a/c 
goven, gao '/c /claogen op et hoogste nivo 
(1), Die bet nivo van hoog niveau (I) 
nivoversehil (1) - (fig.) niveauverschil 
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NL - nochteren 

NL - Neder!aand (autokenteken) 
ni. - afkorting van naemelik 
Nm. - Numeri (bijbelboek) 
no-claimkotting [no:'kli:mk..., nom...] - 
no- claimkorting 
no-iron (spor.) - no-iron 
no. - aficorting van nommer 
Noach Ook Noe ['no:ax/'no:Mt:] - Noach 
de ark van Noach (verspr.), (gezegd bijv. 
van een oud stuk gereedschap:) Et is zo 
ook!, et kon we! b15 Noe in de ark west 
hebben (Ste) 
nobben (Ste) onbep. w. ['nobip] 1. zuigen 
bij het moederdier Dc biggen liggen b15 de 
matte to nabben (Ste) 
Nobeipries - Nobelprijs 
Nobelprieswinner - Nobelprijswinnaar 
noch aaneenschakelend voegw. [nx] 1. 
(weinig gebruikt) en ook niet Zion sebellen 
haip niet, noch zien smeken (Nbk, b), H15 
kreeg rust noch duur (Nbk), kiend noch 
kri5e hebben (Dhau, Nbk), De oo!dste, 
noch deJongst4 noch len aandcr meenske 
kan et op 'e daur zonder die nugende 
stemme (..) stellen (b) 
nocht Ook nucist (Sz) et [noxtlnAxt] 1. 
genoegen, plezier Ze had d'r zuver nocht 
an plezier, pret om, 1k bet' d'r mit nocht 
naorkeken (Nbk), Zebadden d'reenprotte 
nocht an om de kaorties in te vuihin 
(01-NI), d'r nocht an Ja-iegen (b), Zie 
kwani daor zo fris en sch one anlopen, dat 
deud m15 nocht, hear (Mun), 1k heb at 
nocht d'r of ik vind er niets meer aan, heb 
er genoeg van, mit nocht en mit vliet (bi) 
2. zin, motivatie om iets te doen d'r glen 
nocht an hebben, Aj' zo hangerij binnen, 
dan beJ'nargens nocht an geen zin om ook 
maar lets te doen, te ondernemen (Bu), 
(met dubbele ontkenning:) le hebben zeker 
nargens glen nocht an id. (Nbk, Ma, Nw): 
Hl5 bet nargens glen nocht an, et wark 
gaot bly et Kest vat de wege (Obk), ff15 
bet niks glen nocht om (..), 1k had d'r 
zoe'n nocht an am nog es ten ni5e fiets te 
hebben het leek me geweldig (Np), Die bet 
niet vale nocht an 't wark (Np, Dhau), 1k 
bebbe ak thkke mien nocht omja en amen 
te zeggen, a'k nee miene ik heb er meer 
dan genoeg van (vo), zo ook Daor ba'k 
seboon mien nucht van (Sz) 
nochter Ook nucliter (WH, elders spor.; in 
bet. verspr.); z. ook nochteren bn.; -der, 

-st ['noxtr (Bdie, Dho, Diz, Ma, Nbk, Nw, 
Obk, 01-NI, Ow, Ste, Wol; bet. 1: Dhau), 
ook 'noxtç (Bu, Db, Dfo, Ld, Nbk, Nt, 
Obk)/'a&xtrl 1. 's ochtends nog niets 
gegeten of gedronken hebbend, vooral in 
op 'e nochterc macge, et op 'e nocbtere 
maege innemen (spor.) 2. gespeend van 
voedsel, lekkernijen of andere begerens-
waardige zaken (b, d) Daor [nl. van die 
appels] zol hi) dommiet in de stad we! 
nochter van b!Ieven (b), Daor zollen Jim 
op Lombok we! nochter van b!ieven (d), 
Wi)' b!even nochter van de knollen (b) 3. 
vroeg op de ochtend (Dfo) Et is nag zo 
nochter (Dfo) 4. in ten nochter ka!f(ien) 
(Db, Diz, Spa, Op, Ste), denachterekalver 
(Op), verder in 'tKalfJen is nog zo nochter 
as war (01-NI), Hi)' is nog zo nochter 
pasgeboren (Sz) 5. pril, met weinig erva-
ring, nalef Dat stellegien Is nag zo nochter, 
15 kim we! zien dat ze nag slim jong 
binnen (Db), Hi)' is wel zo nochter en 
onneuzel (Sz), Hi)' is nag wat nochter 
(Ow), Die nocbtere praoties van 'm daar 
bool ik niet van (0p), Hi)' dot war nochter 
an mar boa! 'm in de gaten enigszins 
onnozel (Ste), Dat is we! zoe'n nuchtere 
vent een naIeve vent (Diz, Spa) 6. helder 
van geest, eenvoudig maar task denkend, 
formulerend, typerend I'Jmoe'n vaeke am 
bàn !achten, hi)' kan d'r zo nochter Il)' 
kommen (Bu, Oho, Nw, Db), Die is niet 
goad nochter enigszins onnozel (Dfo), Thj 
bekiekt etnagalnochter(0l-Nl), Ze weren 
war nochter weinig ophef makend, niet 
overdreven, niet gauw enthousiast Nbk), 
MY reageert d'r nogal nochter op zich tot 
de kern beperkend en zonder ophef, en-
thousiasme enz. (Op), Th71 is nochter, hear 
helder, bij de tijd (Ste), ...is nag goad 
nochter is nog behoorlijk helder van geest 
(ondanks zn ouderdom of ziekte) (Nbk), 
Die is good nochter, die mack it niks wies 
(Bu, Ow) 7. niet of niet merkbaar onder 
invloed van alkohol Die is nag good 
nochter (Nw, Ste), Th5 is nag aorig 
nuchter vanaovend (Spa), Doe hi)' van de 
mark kwanz was hi)' niet nochter meer 
(Bdie, Nw, Obk), Ze mossen goed nochter 
blieven mit al dat geveerlike work (j) 
nochteren Ook nuchieren (WH) bn. 
Fnoxtri (Bu, Ma, Nbk, Np, Nt, Ow), 
noxtpi (Bdie, Diz, Nbk, Nw, Ste)/'nAxtp?] 

-447- 



nocliterhied - noesterig 

1. in de nochteren macge do nuchtere 
maag: op 'c nochteren macge voordat men 
jets gegeten of gedronken heeft (Bu, Db, 
Dhau, Nbk, Nw, Ste), WI'/ mufken mit de 
nochteren macge (Nbk), nochteren spi5e 
hot speeksol dat men 's morgens vroeg in 
de mond heeft (Ste): Eon betlen nochteren 
spije op eon wratte doen, dat be/pt, wodde 
zegd(Sto), MIt nochteren spIjekuj'Jlemen 
(Ste) 2. in ccii nochteren ka/f(ien) een 
nuchter kaif(,je) (Iett.) (verspr., Ow), ook 
fig.: eon jongon die graag groot wil Iijken 
maar het duideiijk nog niet is, z. ook bet. 
3 (Np), een nochteren bolle eon nuchter 
stierkalf (Nbk, Np): Ben boflekorl daor 
kwaznmen de nochteren bol/en In, die bly 
de boor opbacld wodden (Np), eon noch- 
teren veerskaifien eon nuchter vaarska1fe 
(Np), verder in Dat kalfien Is nog 
nochteren is nog nuchter (Pe-Dbi, Wol) 3. 
pas komendo kijkon, nog een beetjo 
onnozel, pril, onvolgroeid een nochteren 
macglen (Ste), ccii nochteren ste/iegien 
(Nw), Die is nog wat nochteren (Po-Dbl, 
Nbk), Et ding is nog zo nochteren (Nbk), 
0th macglen, Ic bin nog zo nochteren 
(Nbk), ccxi nochteren ventien (Nt), 
...maegien (Ste), ...stclleglen (Nw), Die 
komt d'r ok aorig nochteren bij doet put, 
onnozel (Np), Die n,eldiszoc'n nochteren 
blc4 die hot van die onneuzele praot 
(Dhau, 01-Ni, Obk), Die is zo nocbteren, 
die het ze mar krek op 'e riegel (Ow), (zo) 
nochteren as eon kall (Obk, Nbk) 4. 
nuchter, holder van geest (Pe- Dbl, Sz) Th3/ 
isgoednothteren is helder van geost, heeft 
zn hoofd er good bij (Pe-Dbi), in 
ontkenning: onder invloed van alkohol 
(Np, Sz), As I beglnt to goechelen, dan Is 
as regel glen lone meer nucbtcren (Sz), Die 
Is ok lange met nothteren (Np) 
noebterhied (Nbk) de ['n... 1. het nuchter 
zijn 
nodden (Np) ['nodiJ, in even /igen to 
nodden eon middagdutje doen (Np) 
nodeloos (verspr. Sz, Wol) ['no:odlo:os] - 
nodeloos Et Is nodeloos om daor to 
beghnnen, want d'r is glen zaive an to 
stricken (Nw), fe moeten him niet 
nodeloos lastig va/en (Wol), 1k vlen It 
nodeloos wait werk dat niots helpt (Ste) 
nodig z. neudlg 
nodigen z. nugon 

nodriepe z. noodriepe 
Noë z. Noacb 
noed (WS verspr. noord. van do Lende, 
Dfo, Ow) Ook nood (Nbk) do [nu:tJno:t] 
1. risico om verlies to hjden, om in 
materielo of financiele problemen to komen 
We bebben de oolde auto mar votdaon, 
want do noed wodt oons to grout (Diz), 
Dan hej' de noed d'r ok (nlet) van hot 
risico (Nbk, 01-Ni, Ow, Wol), In de nood 
zitten in de ellende, in de probiemen 
(01-NI, j), Hoed, noed on rlsiko Is vanof 
do betaling veur rekenung van de koper 
bep. konditio van de notaris bij verkoop 
van vee: alie zorg en risico (Sz) * Wie (ot) 
vee bet, bet de noed ok van levende have 
kan men voordeel hebben, maar men kan 
ook schade of veriies iijden (Diz, Nt, Spa, 
Wol) 
noedelik (Spa) bn.; -er, -st ['nu:djok] 1. 
(van personen) snel boos 
noemen z. nunjen 
noemensweerd(ig) z. numensweerd(g 
noemer do; -s ['nfinir} 1. noomer (van eon 
breuk) 2. z. nommor 
noemeren z. nommeren 
noemerpaol z. nommerpao/ 
noeminaosie z. nommenaosie 
noest (Db, Ld) bn. [nust] 1. noest, 
toegowij d, in con noeste warker (Db, Ld) 
2. z. noeste 
noeste Ook noon (Ow) de; -n; noesien 
['nusto, ook 'nu:sta (Nw, Ow)] 1. (z. ook 
knoeste) kwast, noest in hout DIe plaanke 
zit vol noesten (Ma), In k/ompehoolt 
bewwe liever glen noesten in (Dho), Daor 
zitten aorij noesten in (Bu), Wat 'ii perti 
noesten! wat zitten er veel noesten in dat 
hout (Ste), Dissop/aanken bebbe i/c /ievcr 
met, et binja a//emao/e noesten (Op), Do 
noeste is uut de p/aanke va/en (Ow), Hiy 
bet con noeste in do kop hij heeft een 
siecht burnout, is wrovelig (Dho, Nt), Dat 
peerd bet eon noeste in do kop id. (Nt), 
een oo/denoeste iemand die bep. weet wat 
hij wil (Ste) * (lett. op to vatten:) Eon 
boom mit knoesten geff ccii plaanke mit 
noesten (Ow) 
noesterig (ZW, Dfo, Diz, Nbk, Np, Op, 
Ow, Wol) bn.; -or, -st ['nustçax, ook 'nu:... 
(Nw, Obk)/ ... ] 1. (van gozaagd hout, met 
name planken; z. ook knoesteri) nogal 
wat kwasten bevattend Disse p/aanken 
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noestig - flog 

hebbo ik !iever niet, die bin mi5 veill to 
noesterig (Op), Oonze nije veonstorbaank 
is shth noesterig (Db) 2. kortaf, wrevelig 
(Wol), in noesterig in dekop wozen (Wol) 
noestig (Diz) bn.; -or; -st ['nustox] 1. 
stork, in verb. als eon noestige koro! (Diz) 
noet (Obk, be: Np) de; -jell [nu:t] 1. 
benaming voor een geit of schaap, die met 
dit woord wordt gelokt, vgl. Noet, waor 
bi' dan? (Obk), Noetien, noetien... met 
name geroepen om schapen to lokken die 
gemolken moesten worden (bo: Np) 
noetien z. fact 
noffelik z. no/Ilk 
noflik (verspr.) Ook noffelik (Np, Obk, 
Op) bn., bw.; -er, -at ['noflakl'nofjok] 1. 
prettig, aangenaam Mien buurman staot do 
godgansoliko dag to boutk!cu von, aJlomaole 
vow vandewinter om wat no/likor in 't 
werkh ok/ce to verkeren (Sz), Fiot an de 
vingor is niot zo no/Ilk is bep. onprettig 
(Dho), Et was eon noffelike aovend (Np), 
Depeorden gnobben mekoer [bijten elkaar 
speels], dat geft hew can noflik gevuu! 
(Bu), Do hole dag hot de zunne an do locht 
staan to blaekeren, on dan is et we! 
noffelik dat we wat bomorie biy buus 
bebben (Op), Et was d'r noflik om to 
wezen U), As de motto begint to voeren, 
beginnen do biggies hie] noflik to drinkon 
(Dfo), Bij 't winter is et noflik as ot bedde 
waarm is, dan ku/jo d'r !ekker in nussolen 
(Dhau) 
flog bw. [lox, ook wel no (in snelle 
spraak)] 1. nu, op dit moment Weej' nag 
wel da wwo daor tegere langes leupen? 
(Nbk), 'le Zie mien beit nog staon daor in 
do gang MY  meoster N nu nog steeds 
(hoewel hot lang geleden is) (Nbk), zo ook 
1k zie zo nag zitten ni. zoals ze daar zat 
(Nbk, Np), A  daor nog an daenke (..) 
(b), Oonze heft moot ok (..) mit en die is 
nag krapan k!aor (b), Nag duste hi)' or 
baastniet an nog steeds niet U) Nag leven 
zion verhaden in de femilie dour nog 
steeds Q), Et is nag glen zoemertot nu toe 
(Spa), zo ook in Et is nog niot zeker 
(Bdie), 1k weto nog niet wanneer of 1k 
daar naor toe gaon zal (Dfo), Nog is alle 
hoop niet verleuren (Op) en in Able hoop 
dat et tach nag overgaot, is nog niet 
vor!euren (Op), Et is nag niet to laeto 
(Wol) 2. (ter versterking van hetgeen 

gezegd wordt) zeker, beslist, zelfs Dat was 
nognietzoe'ngekideo(Nbk), 't Is now ok 
al niet vu!e boter, as It bijtieden nog niet 
mindor is (b), It Was nag minder as eerst 
(Nbk, Np), Doe hi)' 't oo!derliko buus nag 
mar in de voerte zion kon, zag Zion heft 
him a! ankommen (b), Et kon nag zoo'n 
weer wezen of nog zo !aoto in do naacht, 
MY was altioten op pad U) J. kocht in 
Zuudlaoren een peer4 eon mooio, zwaite 
mere, veur nag gien duzend gulden (Op), 
Et was nag gien shiver woerd (b), Hij. 
mach nag b!iede wezon dat hi)' d'r zo of 
kwani (b), Dan was ot nag to waogon (b), 
Mft et kastfoest was de karko zo vol, dat 
de meonsken nag op de kra eke stonnen 
(Op) 3. in nag a!tiednog steeds: Gaoj'nog 
a!tied mit die meld? (Nbk), Vremde woor-
den gebrulcen is nag a/tied gien token van 
geloerdhied is niet steeds, hoeft geen ( ... ) 
(Op) 4. spijtig genoeg i.v.m. wat men 
hoopt, verwacht 1k had bin, nag zo 
waorschouwd, en toeb is hi)' dear die vent 
ot verkeerde pad op raekt (Nbk) 5. met 
extra tijd, iets langer durend Koj'nog oven 
bi)' de kiender om ze year to lozen?(Nbk), 
1k maek nag oven dit stokkien of (Nbk) 6. 
in a! is [liekt enz.] et/hi'j/zi)' (ok) nag zo 
(...,k A! is/liekt or weer aknog zo mool ie 
lean d'r mar niet zomar zonder jasse uut 
gaon (Nbk), Al bin/doon ze ok nag zo 
aorig, io lean vremden zo mar niet 
vertrouwon (Nbk) 7. meer, in hogere graad 
We gongen nag hager do bargen in (Nbk), 
nog moor, nag aekeliker enz. • Now nag 
mooier. hoe bestaat het, potverdrie (Nbk, 
b) 8. nogmaals, erbjj Ik!euve, dat bier nag 
ione zit nog een exemp!aar (ba, b), Zog et 
nag es, Hi)' zee or nag es on nag es (Nbk), 
Nee, nee, on nag es nee! (Nbk), nog eon 
keer zo groat, Duzen don on nag es 
duzenden gulden hot hi)' op die meniore 
vorspou!d (Nbk), Nag den tree, dan was 
hi)' aachtor do pollen (v), Waj'nag koffie? 
nog eon kop koffie, Oonze belt moot ok 
nogmit, on die is (...)krapank!aar(b), En 
zo kwan, d'r nog wel es eon inke!d moons 
U) 9. ooit, op zeker moment in do toe-
komst Et kamt nag een keer zo veer dat 
(..) (Nbk) 10. tech we! Hi)' had d'r nag 
wol over docbt, mar hi)' kwam d'r niet an 
toe (Nbk) 11. in nag toe!, gezegd/geroepen 
om verbazing of opwinding nit to drukken, 

-449- 



noga - nomade 

vgl. Goj nog toe, hoe kan cat now weer 
(Dhau), Gut nog an too, o/c dat nog (Op), 
Gut nog 's too! (Nbk), Jandorie nog toe! 
(Dfo) 
noga ['no:ga] - noga (hop. zoete lekkernij) 
nogablok - nogablok 
nogakockien (spor.) - nogakoekje 
nogal [nogal; aks. wisselt] - nogal Die 
gaot nogal as vot (Np), Zo hebben nogal 
even praot (b), Hobben ze nog even 
dowpraot? [met als antwoord:] Now, 
nogal! (Nbk), D'r stonnon nogal wat 
boepios in ? void (b), Hij befnogai es last 
van koozepiene (Bdie) 
noh (Nbk, Obk, Wol) tw. [no, ook we! 113] 
1. uitroep van verbazing, ter kalmering 
Nob, war mekeert die vent dan! (Nbk), 
Nob, nob, nob, now kay It ok we] weer 
met? (Nbk) 
nok z. no/c/ce 
nokas (Db) [n3kas] - nokkenas 
nokbalke z. nokkobalke 
nokgodding (verspr.) - nokgording 
nokke Ook nok (Bdie, Db, Spa) de; -n; 
nokkion {'nok(o)} 1. bovenste liggende 
balk, lijn in eon gebouw .thioup over do 
no/c/ce van do boerdene (Wol), Do 
vostpannon /igen ho von op 'a no/c/ce (Dfo) 
2. do ruimte direkt onder do hoogste balk 
of punt van eon ruimte met eon dak (vooral 
van boerderijen) Soms haj' twie on ok we] 
dna hujvakken, waor or wintervoor was 
huj on roggestro on ha ever in oploegd 
woddo your do winter, soms an do no/c/ce 
toe vol (j), Et huf zat tot in do no/c/ce (El), 
Et ho/c/ce zit an do no/c/ce toe vol mit hooft 
(Spa, Ow), Hij bong in de no/c/ce van 't 
circus (Oho) 3. pen, staaf voor hop. 
bevestigingen (Ow, Sz), vgl. do no/c/ce an 
do kaant van de wagon om at loidsel op to 
hangen (Sz), do no/c/con van do ziedlodders 
waor et sluuthoolt op paste d.i. aan de 
boerenwagen (Ow) 4. gebogen uiteinde aan 
arend van hot zeishlad (Db, El, Np, 01-NI, 
Pe-Dbl) Do no/c/co van cit ho/cal van de 
zondo past met good in do zondeboom 
(Np), As de no/c/ce van do bo/cel van do 
zendo of is, dan /crieg io die niot moor 
vaaste an do zendoboom (El, Pe-Dbl) 5. 
schroefkalkoen in eon hoefijzer, als 
winterbeslag (Db, El, Obk, Pe-Dbl) Mit 
do no/c/con an de hoefiozors can glidt et 
peord niot zo gauw uut as at glad is 

(Po-Dbl), Et zal nog wel even glad 
blioven, d'r moo'n mar no/c/con ondor in 
p/acts van iosnaogols (Db), Do winter-
hoofiozers s/tEen no/c/con an (El) 
nokkcbalke (Dfo) Ook nokbalke (spor.) - 
nokbalk 
nokken I (Dho, Nbk, Np, El, Ste) Ook 
nukken my. ['nokj]/'atk] i. nukken, kuren 
Die vent hot nuvere nuk/con, ie woten soms 
n/ct waj' an him bebbon (Dfo), Van die 
vremdo no/c/con bet bij(N'ok), Dat maegion 
had na/c/con, zo wol niot naor scboelo toe 
(Bdie, Pe-Dbl), Die hot o/c aorigc na/c/con 
eigenaardige kuren (Spa), Die hot roro 
no/c/con (Dho), Die bet o/c nok/con! id., 
ook: veel nukken (Np), Hi5 bet weer Zion 
nukken z'n bekonde grillen, kuren (Nt), 
Die hot raoro no/c/con (Dho), Th3f  spraic do 
belo tied mit na/c/can kortaf, korzelig 
(01-NI) 
nokken II (Bu) onbep. w. [nokp] I. 
pruilen, mokken Die zit aonig to no/c/con 
(Bu) 
nokkercn (Np, Nbk, Obk, Wol, b: lm) Ook 
nukkeren (Dfo, b: Im) [nokri2/'n&kr4] 1. 
op enigszins hikkende of stiekeme wijze 
lachen Th3 nok/corde mar war,-  ie /crogcn d'r 
gion goad boogto van as biy at mient 
(Nbk), Stao met zo to no/c/coron (Nbk), Et 
/cloino /ciond lag nog oven to no/c/coren on 
doe vul et in do slaop to hikken (Obk) 2. 
(van paarden:) een verlangend geluid doen 
horen (Dfo, Wol) Eon peord staot we] vow-  
do ho/c/con as hi graeg op stal wil, on dan 
nuic/coron ze vae/co (Dfo) 
nokkig (Bdie, El, Ld, Np, Nw, Obk, 
01-NI, Op, Ow, Ste, b) Ook nukkig 
(verspr.) bn., bw.; -or, -st ['nokox/'n&kox] 
1. nukkig, nukken hebbend Die vent was 
zo no/clue as wat (Np), Hiy is weer nu/c/cig 
van da age (Wol), Die hot con nuk/cige buie, 
vanmorgen (Spa) 
nokpanne (Obk, Ow) ['nokpano] - vorst-
pan 
nokplagge (Ow) de; -n ['n3kp!ago] 1. elk 
der plaggen op de nok van eon dak (met de 
fiinktie van vorstpan; met name op do nok 
van eon hok, ook op oen hoop, berg die 
afgedekt is met plaggon) 
nokstuk (Spa) et; -ken ['nokstAk] I. stuk, 
deel bij, op do nok (van oen dak van 
go!fp!aten) 
nomade (spor.) do; -n [nô(:)'ma:cb} 1. 
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nomade, zwervende steppebewoner 
nomadcbestaon (1) - nomadenbestaan 
nomadeleven (spor.) - nomadenleven 
nomadestam(mc) (1) - nomadenstam 
nomadevolk (spor.) - nomadenvolk 
nojnenaosie z. nommenaosic 
nomenasie z. nommenaosie 
nominaosie z. nommenaosie 
nommenaosie (Bu, Diz, El, Ma, Np, Obk, 
?e-Dbl, v) Ook nomenansie (Edie, Nbk, 
Nt), nominaosie (Dhau, 01-Ni), noemi-
naosie (Op, Wol), nomenasie (Ow, Spa, 
Sz), nuznnaenaosie (Bu, Ste), nimmenaosie 
(Nw, Ow) [nom'no:osi/nö: ömo'n ... / 
... mi'n ... /numi'n ... /nö:  ... /n.&m ... /nimo ... ] 1. 
nominatie, voordracht van personen, ook 
ruimer: de kans die men heeft, loopt cm te 
ondergaan Hi5 stiot op nomcnaosie veelal: 
als tweede of derde in een reeks van 
voorgedragen personen (Nbk), H,staot op 
nommenaosie your bw-gemeester (Obk), 1k 
stan op nommenaosie mar ik heb et met 
krogcn (Diz), Hi)' staot op c/c nomenaosie 
(Ma, Edie), Hij stan op nomenasie am 
keuzen to wodden (Ow), Hi)' stan op 
nimmonaosie om d'r wit gooid to wooden 
(Ow), Ze hadden 'm al lange op nommo-
nasie (Sz), Th3 staot op noomenaosie am 
baos van do fobriek to wooden (Wol), (van 
iemand die erg oud is:) Hi)' staot okbaost 
op nominaosie nI. om te sterven (01-NI), 
op nimmonaosie bijna, net niet helemaal 
(Nw) 
nommer (verspr., b, v, j) Ook nummer 
(verspr.), noemer (Np, 01-NI) et; -s; -tien 
['nomrJ'nitrrq/'niim] 1. cijfer(kombinatie) 
die de plaats in een reeks aangeeft et 
nommer van oons buys (Nbk), Mit tugen 
wo 'n do peerdon opstold, dan kommen ze 
op nommer to staon geordend volgens 
nummering (Np), Hi)' kwam your zion 
nommer op (aig., Np), vandaar 1k moot 
your mien nonzznor in dienst (Nw), vgl. 
ook Af' eon i-Joke boorozeune weren of 
aanders van goeio kamof(..) dan koj' vein-
jow nommer iene kopon d.i. iemand die de 
verplichting cm in militaire dienst te gaan 
tegen betaling overnam (j), nummer nul 
aanduiding van een bep. soort hagel 
(munitie) (b), Die moo'n ze mar esgood op 
hew-  nommer zetten (alg., Ow) 2. door een 
rangnummer aangeduide persoon of zaak, 
ook: een door een rangnummer gemerkte 

aflevering van een tijdschrift of krant Wic 
is do nommer twiejo op 'a list van oonze 
perti)'? (Nbk), Ic bin in oonze tied met 
mcci-  as con nommer er is geen aandacht 
veer iemands persoonlijke situatie, bele-
ving, men heeft gewoon maar mee te 
draaien in de maatschappij, eon nommer 
dri)'on d.i. iemands telefoonnummer, Jo 
gezondhiod is nommer Jane (Nbk), Howwo 
et laesto nommer aenlik wel kregen? van 
een tijdschrift e.d. (Nbk) 3. eigenaardige, 
vooral: grappige persoon (Nbk, Wol) Die 
vent cia's eon mooi nummer (Wol) 4. 
briefje, kaartje met een getal gemerkt Bi)' 
de baidoer macf' een nummer trekkon nI. 
cm aan beurt te zijn wanneer het des-
betreffende getal bekend wordt gemaakt 
(Wol) 5. afzonderlijk deel van een pro-
gramma, van een muziekuitvoering enz., 
liedje nit een bep. reeks Zol do band nag 
eon nummertion spoulon? (Nbk) , Haost ale 
nomners kwammon op oonzo ad. (Nbk) 6. 
in eon nommortien macken copuleren 
(spor.) 
nommeren (verspr.) Ook nununeren 
(verspr.), noemeren (Np, 01-NI) ['nomI 
nAm ... ..num ... ] - nummeren, van een 
nummer voorzien: Ic moo'n die schrifton 
even nommoron, zo kof' d'r in omme 
(Nbk), 1k zai do nj even nuinmeron (Wol), 
Now moe'n ze allo gebroion good vanao-
vend nag nwnmoren (Sz), do kieron 
nwnmoren (Spa), ook doer tatouage e.d. 
van een nummer voorzien: Ze nummoron 
do pinko,, we! mit een nummor in at oar, 
vein-dat ze do weide in gaon (Obk), 
knionon nommoron (Spa, Nbk), biggon 
nummeren ni. vooral in W.O. II (Nbk), 
koenon nommoren (Nw, Ow) 
nommerpaol (verspr.) Ook nummerpaol 
(verspr), noemerpaol (Diz, Np, 01-NI) - 
(vaak verkL) nummerpaaltje: elk der 
paaltjes met nummer(s) die een bep. 
ordening, onderlinge afstand enz. aangeven 
Nummerpaolties stonnen mit eon vorkoping 
we! in 't hand am do percolen an to dudon 
(01-NI), £o iodcre kavel staot oon nun-
morpaoltien (Spa), Bi)' proofvcltios bof' 
nummerpaolties on ok langs do kaante van 
do dick (WoI) 
nommersiot (I) - nummerslct 
nommerwjsselder (Bu) de; -s ['nomr 
wisidi] I. remplaçant die één keer de 
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dienstplicht vervult voor een ander (en dus 
niet zeif in dienst gaat) 
non do; -non; nonnegien [non] 1. non, 
kloosterzuster Zi'J is kloosterzuster bi do 
nonnen (Ste), non wodden (Ste) 
non- - non-: eerste lid in woorden als 
non-konformist, non-aktie4 ze zijn niet 
alle in dit woordenboek opgesomd 
non-aktief - non-aktief, in op non-aktief 
staon (spor.), ... wozen (spor.) 
non-figuratief (1) [nôfigyra'tif] - non-
figuratief 
non-konformisine [noköfor'msma] - 
non-konformisme: levenshouding waarbij 
men zoveel mogelijk handelt, redeneert 
naar eigen inzicht 
non-konformist (spar.) de; -en [...'m...] 1. 
iemand die zelf het non-koaformismo als 
levenhouding nastreeft 
non-konformistisch (spor.) - non-kon-
formistisch: met do levenshouding van hot 
non-konformisme 
nonnegien et; nonnegies ['nonoxin] 1. 
kleine non 2. punaise (Dhau) 3. hop. klein 
schelpdier (Nbk) 
nonneklooster (spar.) ['nono...] - 
no nnenk Ia a ster 
nonnekoor (spar.) - nonnenkoor (zang-
koor van nonnen) 
nonneleven (spar.) ['nono...] - nonnen-
1ev en 
nood de; noden ['no:od] 1. omstandigheid 
die noodzaakt, noodzakelijkheid uut nood 
als het niet anders kan: Uut nood mos ik 
mien zwa Ito rokkien antrokfcen, want 't 
aandoro mos uutwasken wodden (Db), Th31 
is dam nut nood bonne gaon, mar et kon 
oigon]iknietnoodgedwongen (Dfo), Omdat 
et zo badde rogondo, bin ik nut nood mar 
mit do bus gaon (Wa!), van nood als het 
niet anders kan (verspr.): Dat be'k van 
nood doon mooton (Nt, Op, Ow, Spa, Bu), 
Zo mossen van nood vothuzon (El), Ikmos 
d'r van mood we] henne (Obk, Ste), Hiy 
mos van nood we] mitdoen (Dho, Ma), in 
geval van mood als hot niet anders kan, Dat 
bet nog niot zoe'n mood, we kun nog wol 
even waacbten dat is nag niet zo hard 
nadig (Dhau, Nbk), zo oak Dat onderboold 
van dathuas dat bet nag niet zoe'n nood is 
nag niet zo erg naadzakelijk (Op), Zoe'n 
mood bet dat now ok weer niot het is niet 
zo erg als het lijkt (Edie), Ach wat Jo, 

zoe'n mood zal et niet lopen zo erg zal het 
allemaal wel niet warden (Sz), van do 
mood (mar) eon dougd maeken (verspr., b) 
2. benarde situatie, benauwende, gevaar-
!ijke amstandigheden eon scbij, in mood, 
As do nood an do man komt, staon ze 
mokeer bi5 als de benarde amstandigheden 
dat naadzake!ijk maken (Nbk, Ow, Va), It 
wil dat ding niet uutlienen, mar biy mood 
kuJ' him we] kriegen (Ow), ...in tied van 
mood.. (Nbk), Hij k/a egdo zion nood 
(Nbk), Bi5 nood lain ze a/tied nag eon 
boroep op me doen (Dfa, Dhau, Db), Do 
vergaderings van do buurtverienigings we-
ron do belangriekste van et hielo jaor: om 
meteor bi5 nood on dood bi5 to staon; 
staansverscbil was d'r dan at niet (Ow), 
We vu/en d'r een mennigte meense]ike 
nood on stried aachter zitten (b), Et 
schient, we bin mit oonze nood hew-  offers 
ok vorgoton nI. die in W.O. II (b), Die 
baoze zit in mood, die is anscbeuten (El), in 
nood verkeren (Bu), We zatten aorig in 
nood (Wa!), do redder nut de nood degene 
die je he!pt bij dwingende amstandigheden, 
uit een benarde pasitie (Ow), ...in do nood 
id. (Nbk) 3. gevaar van iets 0th, niksgien 
nood, zo slim is It niet hot is niet zo erg 
als hot !ijkt (Np), Gien nood, tore]! maak 
je niet bezargd (ha), d'r gien nood van 
bebben niet hebben to vrezen van, voar 
(OS, Dha, El, 01-NI, Op, Ste, Wal), vgl. 
Daor beJ'niks gien nood van daar krijg je 
geen maeilijkheden mee, prablemen door 
(Ofa, El), Daor beJ' nib gien nood van, 
want zo doon Jo niks (Wal), Daor hoof 
gien nood van to bebben, die bond dot Jo 
niks (Ste, Db), Heb mar gien mood (Ma), 
Daor hoJ' gion nood van, it koemo bier 
niet weer denk maar niet dat ik hier nag 
eons kam, bekijk het maar (Sz), Hob mar 
gien nood, we kommen Jim we] help en 
(Obk) 4. noodzakelijke behoefte(n) Do 
mood is zo groat niet as ze hour vourdoon 
(Ow), Et is nag niot zoe'n boge nood mit 
do dreugte, d'r zit nog we] yacht in do 
grond (Obk), in (verb.; doorgaans aaneen) 
van nouden van node, nadig, z. vannoudon 
S. in bogo nood bobben dringend naar hot 
toilet macten (alg.), ..Jcriegen (Ma), zo oak 
in (bogo) nood verkoren (Bu) en Vanmid-
dag was it op vosito en daor kreeg it me 
inienen eon bogo mood (Sz) 6. in (s: Op, 
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Wol) Al staot de nood op 'e Lemmer, hi 
komt hij komt, hoe dan ook (s: Op,  Wol) 
7. z. noed * As de nood op It boogst(' 1.5, 
is dereddingnaobij(Dhau, Ld, Nbk, Ow, 
Sz), In tied van nood leer ieje vrienden 
kennen (Nbk, Op), Glen nood, dan de geit 
mar vot (Ow), Nood breekt wetten (Nbk) 
nood- - nood-, eersto lid in sarnen-
stellingen als noodaggregaot, noodleiding, 
(mit cen) noodgang, ze zijn niet alle in dit 
woordenboek opgesomd 
noodaggregaot (I) {'no:otaxrogaot} - 
no od ag g reg a at 
noodbroggc Ook noodbrugge (WH, Nt, 
Sz) - noodbrug 
noodbruggc z. noodbrogge 
nooddeure (Dfo) - nooddeur 
nooddoppe (bs: Dfo, Obk, Op) Ook red-
doppe (bs: Dfo), redcel(le) (bs: Dfo, Obk, 
Op, Ow) do; -n; ...doppien ['no:adapW 
'redopa/retsela] 1. gewone eel van een bij 
die wordt ontwikkeld tot eon moerdoppe 
wanneer het bijenvolk niet meet over eon 
koningin besehikt 
nooddruft z. nooddnzfte 
nooddrufte (Op) Ook nooddruft (Db, 
Obk) de ['na:adrAft(o)] 1. nooddruft, dat 
wat het moest nodig is om te kunnen leven 
Dear die braand waeren de meensken alles 
kwietraekt, mar al gauw kwam van her en 
der bulpe opdaegen om in hear argste 
nooddrufte te veurzien (Op) 
nooddruftig (Bu, Dfo, 01-Nl, Op, Pe-Dbl, 
Sz, Wol) - nooddruftig, behoeftig Die 
meensken daor die hebben et noodcfruftig 
(Wol), een nooddruftig gezin (01-Ni), 
(zelfst) Dat bin nooddnzftjgen (Bu, Op) 
noodfoons (1) - noodfonds 
noodgaip (vo) do; -en ['n..] 1. noodkreet 
Morgens om een are of drieje doe hi weer 
es op 'e sEal was, heurde hij inienend een 
noodgalp van Maatien on hi)' steuf naor 
vein-en (vo) 
noodgang - noodgang, enorme snelheid 
Hi)' gieselde mit een noodgang de hock 
omme (Spa) 
noodgebied (spor.) - noodgebied 
noodgebouw - noodgebouw 
noodgedwongen (verspr.) [aks. wisselt] - 
noodgedwongen Ze moe'n soms nood-
gedwongen wel es wat tegen je zin in doen 
(Obk) 
noodgeld (Op) - noodgeld 

noodgeinienteraod (vo) do ['n...] 1. eerste 
gemeonteraad na de bevrij ding Een flunk 
sch oft nao de bevriding wodde d'r een 
zonuumde noodgemienteraod benuumd 
(vo) 
noodgeval - noodgeval Dan mos d'r, doe 
d'r nog glen sulcer was bijvoerd wooden 
mit oolde banning, wat ze allied wel in 
vewraod hullen vein-  noodgevailen U) 
noodgreep (I) - noodgreep, noodinaatregel 
noodhuip z. noodhulpe 
noodhulpe Ook noodituip (Bdie, Db, Dfo, 
Nt, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa) de; -n; 
...hulpion ['n...] 1. (g. my.,  g. verkl.) hulp 
die men ontvangt, verleent in geval van 
nood Dat is iene vein- noodhulpe, die is d'r 
mar vein- even (Nw), Die man bet me al 
bulpen te melken, mar 't was wel nood-
hulpe (Dfo), Veur noodhulp bob ik baur-
man zien peerd even bruukt bij wijze van 
hulp in nood (Ow) 2. iemand die tijdelijk 
helpt of een ander vervangt Een nood-
hulpien kan wel een goeie vervangen (Nt), 
1k bebbe een noodhulp kregen (Bdie), 1k 
mos mi)' mit een noodhulp redden (El, Sz, 
Spa), Et war/c leap me in 't honderd mit 
die noodhulp (Db), Die vent is daor zo 
lange as noodhulpe (Np) 
noodklokke (Bu, Db, Dfo, Nbk, Obk) - 
noodklok Mit braand dan wodde de 
noodklokke laded; dan klepte de klokke 
(Obk, Nbk), De noodklokke lodt bi)' 
rarnpen en braand (Db, Obk, Dfo) 
noodkreet (Dfo, Ow, j) - noodkreet 
noodlaanding - noodlanding 
noodlekaal Ook nooa-/Iekaoj (1) et; ...kalen; 
-tien ['nrn] 1. lokaal gebouwd als tijdelijk 
onderkomen 
noodlekaol z. noodlekaal 
noodliedende (Bdie) [no:ot'lidida] - 
noodlijdend: arm, behoeftig 
noodlot - noodlot: ongelukkig lot dat 
dreigt of iemand treft Dat is zien noodlot 
(Nbk), Et noodlot bet dat wild (Nbk), Et 
noodlot wodde groot, doe zien mom 
versturf(j) 
noodlottig - noodlottig: tot hot noodlot, 
een ongelukkig lot loidend, vgl. De draan/e 
is die man uuteindelik noodlottig wooden 
(Nbk), een noodlottig ongeval (1) 
noodmateriaolen (spot., 1) ['no:otrnat 
rijo:oln] - noodmaterialen 
noodnaegei (Bu, Dfo, Dho, El, Ld, Np, 
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Obk, 01-Ni, Ow, Ste, Wol, b: In) de; -s; 
-tien ['no:otne:g] I. overdreven zuinige 
persoon, gierigaard (Bu, Dfo, Dho, El, Ld, 
Np, Obk, 01-NI, Ow, Wol) flat is ccii 
grote noodnaegel! (Ld) 2. iemand die 
voortdurend klaagt (Ste, b: In) 
noodoplossing (Dfo, Obk) - noodop-
lossing 
noodparlement (vo) - noodparlement In 
1946 weren d'r de cerste verkiczungs, tot 
zolange warkte de regering mit eon nood-
parlement (vo) 
noodplan - noodplan 
noodrantsoen (verspr.) - noodrantsoen 
noodregeling (b) de; -s, ...regelingen 
['n...] 1. regeling die als tijdehjke 
voorziening geldt 
noodrem - noodrem (lett.:) an denoodrem 
trefcken (b) 
noodriepe (Bdie, Dfo, El, Ma, Np, Nt, Op, 
Ow, Ste) Ook nodriepe (Db) bn. [no:ot 
ripQ/not... aks. wisselt] 1. noodrijp, to 
vroeg, onvolwassen rijp en verdroogd (van 
koren en gras) Dat zaod is noodriape, or is 
hiefemaol verdruugd (Np, Ow, El), Et zaod 
is noodriepe deur de dreugte (Nt), As or 
noodriepe is meet et d'r of aenlilc bi)" dan 
to laete (Ste) 
noodsehalle (Bu, Diz, Ld) Ook nood-
schaim (Spa) de; -n; -gien [no:atskalo/ 
...skal(o)mJ 1. sohaim, schakel die men 
extra of ter tijdelijke vervanging aanbrengt 
D'r is ccii schallegien kepot, d'r meet eon 
noodschallegien tussen (Bu), As d'r need-
schallen in de ketting zitten kuf'  ze 
makkelik inkotten (Ld), ccii noodscbalm 
ankniepen (Spa) 
noodschalm z. noodsehalle 
noodsein et; -en [n ... ] 1. noodsein, sein 
dat men in nood verkeert 
noodsignaal - noodsignaal noodsignalen 
geven, ...heuxen, .. .zien, ...uutzenden 
noodsituaosie - noodsituatie 
noodslaachter (Bu, Db, Dfo, Dhau, Diz, 
El, Ld, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, Ste, 
Wol) Ook noodsiachier (Bdie, Diz, Nt, 
01-Ni, Pe-Dbl, Spa, Sz) de; -s ['n...] 1. 
iemand die noodslachtingen uitvoert Dc 
noodslaachter kocbt wraic vee op (Ofo) 
noodslaachting (Np, Ste) Ook noodslach-
ting (Db, Nbk) - noodslachting Dc koe 
van de buurman is naor de noodslachting 
gaon, die had schaip in de macge (Db) 

noodslaachtplak (1) Ook noodslachtplaas 
(Spa) et; ...-ken ['n...] 1. plaats van de 
noodslachting 
noodslachter z. noodslaachter 
noodslachting z. noodslaacbting 
noodslachtplaas z. nocdslaacbtplacts 
noodspalke (1) ['no:otspalko] - noodspalk 
noodsprong (Nbk, Np, Obk, Op) - nood-
sprong (fig.) Ze hadden et buus in dc 
braand steuken, mar et was ccii need-
sprong ni. om m.b.v. de uitkering van de 
verzekering nit de benarde financiete 
situatie to geraken (Obk) 
noodstal (verspr., vo) de; - len ['n...J 1. 
noodstal, hoefstal (ook wel voor voet-
verzorging van koeien (Ste)) Dc noodstal 
kwanimcn de kwaoie peerden in, dieJ' niet 
zo maldcelik an de bienen kommen konnen 
(Ow, Np), Dc smid wol de zwatte in de 
noodstal dccii, mar Haarm docbt dat hi)' 
him zo uut de vric baand we] bcslaon ken 
(vo), Dc smid beslaot et peerd in de 
noodstal (Ste, Wol) 2. extra stal (ingericht, 
gebouwd i.v.m. ruimtegebrek) Die beer 
had to yule vee, hi)' maekte ccii noodstal in 
It varkenbokice (Pe-Dbl), Alles ston vol, 
dat we mossen ccii noodstallegicn bouwen 
year de punken (Diz), We badden ccii 
noodstallegien maekt (Ma) 3. nieuwe, 
tijdelijke stal, in afwachting van definitieve 
bouw Nao de brand kwam d'r can noodstal 
on (Spa), Vanwege de braandmoesten we 
d'r eon noodstal bi)' bouwen (Op, 01-NI) 
4. hetz. als schutstal, z. aldaar (El) Dc los-
lopende pinke staot al ccii bide tied in de 
noodstal (El) 
noodteken (1) - noodteken 
noodtoestaand - noodtoestand: toestand 
van nood dc noodtoestaand c/ken digcn (1), 
...uutroepen (1) 
nooduutgaank z. nooduutgang 
nooduutgang (Ma, Obk) Ook noodaut-
gaank (Nbk) - nooduitgang 
noodveroddering (1) ['no:otfçodçufl - 
noodverordening 
noodvoeren (bs: Op) zw. ww.; onoverg.; 
noodvoerde, het noodvoerd ['no:otfii:ori7] 
1. bijen extra voer geven omdat ze zeif to 
weinig hebben, vgl. As d'r to min veer is, 
meet d'r noodvoerd wooden, aers hej' 
kaans dat de bi)'en ommekommen (bs: Op) 
noodvulling - noodvulling 
noodweer I'no:t ... ] - noodweer: zoals 
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noodwet - nooit 

zwaar onweer, storm en regen 't Was bar, 
zok noodweer as 't was vieden wake 
(01-NI), Ft het van de zomnier nogaJ es 
noodweer west (Bu), Mit do ramp van 
Borculo was at bier ak noodweer (Obk) 
noodwet (Op, vo) de; -ten; -tien ['n...] 1. 
wet ais tijdelijke voorziening Et is nag can 
noodwet, mar ik bebbe wel hope dat tie 
ecbtepacbtwet, was VII die wil, d'r aanst 
dew komt (vo) 
noodwoning - noodwoning 
noodzaak z. noodzaeke 
noodzaek z. nood_zacke 
noodzaeke (Bdie, Ld, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Op, Ste, Wol) Ook noodzaek (Nw, 01-Ni, 
Ow, Wol), noodzaak (Dho, Diz, El, 01-Ni, 
Op, Spa), noodzake (Sz), neudzaek (Ow) 
de 	['no:otsc:k(a)/ ... sa:k(a)/rLt:tss:k] 	1. 
noodzaak, onvermijdeiijk jets Dat vien ik 
noodzaeke (Ste), 't Is gien noodzaek om 
vot bonne to gaon (Ow), 1k zie do 
noodzaeke d'r niet van in (Nbk) 
noodzaekelik (ZW, Bu, Db, Dfo, Nbk, Np, 
Nt, Nw, Obk, Op, Wol) Ook noodzakelik 
(Bu, Db, Dho, Diz, El, Nw, 01-NI, Ow, 
WH), neudzaekelik (Bdie, Bu, Dfo, Obk), 
neudzakelik (Bdie, Ow, Pe-Dbi, Sz) bn., 
bw.; -er, -St [no:t'se:kjk/ ... sa: ... / ... ] 1. 
noodzakeiijk, besiist nodig, onmisbaar Eton 
on drinken is noodzaekelik (Op) 2. 
onontkoombaar (Nbk, Ste) 1k moot daor 
vandaege noodzaekelik even bonne (Ste), 
Die reis is ecbt noodzaekelik (Nbk) 
noodzackelikerwieze (Bdie, Dho, Ld, Nbk, 
Np, Obk, 01-Ni, Op, Sz, Wol) Ook 
noodzakelikenvieze (Diz, Nw, Obk, Sz), 
neudzaekelikerwieze (Db, Ow) [no:ot 

- noodzakelijkerwijs 1k 
moat daor noodzakelikerwieze toch naor 
toe (Nw) 
noodzackelikhicd (Nbk) Voor -held z. 
-hied de; ...heden [no:t's ... ] 1. het 
noodzakelijke, dwingende karakter 1k zie 
do noodzaekelikhied d'r nag niet van in 
(Nbk) 
noodzacken (ZW, Ma, 01-Ni, Op, Ow) 
Ook noodzaken (Sz, Wol) ['no:atsc:kj]/ 
...sa:iqj] 1. noodzaken Et noodzaekt me 
wel eigeniijk moet ik het wel doen (Ste), 
Et noodzaekte him wel om et to doe,,, eers 
kreeg hij zwaore boete (Ow), Die oolders 
bin noodzaaict am dat to doen vow de 
kiender (Wol), Jaw noodzaeken me om 

daor as op in to gaon (01-NI) 
noodzake z. noodza eke 
noodzakclik z. noodzaekelik 
noodzakclikerwieze z. noodzaekeli/t-er-
wieze 
noodzaken z. noodzaeken 
noodzwaarm (bs: Obk) Ook motzwaarn, 
(bs: Ow) de; -5; -pien ['n ... 'm ... ] 1. zwerm 
bijen die wegviiegt ais gevoig van aan- 
tasting van de raten door wasmot Do 
larven van de wasmot (eon vlindertien) 
vreten hew zat an de raoten; de bijen kim 
niet meer in de korf of kaaste wezen on 
gaon vat; zoe'n zwaarm blot daorom eon 
motzwaarm (bs: Obk) 
nooit bw. [no:ajtJ 1. op geen enkel 
moment, nimmer Dat bob ik nag nooit 
daon (01-Ni), Nog nooithadbiyzolekJcer 
slaopen as die keer (j), Hij is nooit thuus 
(Nbk, Np), Dat is ions mar nooit weer dat 
is eens gebeurd, maar dat wil ik niet nog 
eens doen, meemaken (alg., Dho), Dat 
komt nooit wear (Nbk, Np), (met dubbele 
ontkenning:) We bebben nag nooit gien 
noorderlocht zion (Ma), Die praoten nag 
nooit weermitmekeernog steeds niet (Ei), 
Die man ge/I nooit gien maote, die moj' 
altied naometen (Obk), Now niet on nooit 
niot (Nbk, Ste), nooit van mien leven 
(Nbk), nooit van mien ]even niet (Db), 
Now afnoait! (Nbk) 2. hoe dan ook niet, 
in geen geval, absoiuut niet 1k zal daor 
nooit in toestemmen (Bdie), Dat he* nooit 
zegd (Wol), Dat ha'k nooit docht (Nbk, 
Spa), Ikzaljownooit vergeten! (b), Naoit 
van heurd! (Nbk), Zofle dingen verger 
mij nooit weer (Nbk, j), Hi/ is nooit can 
keer tbuus (Nbk, Np), Ia kun nooit weten, 
Jo lain nooit niet es weten id. (Np, j), Die 
jange van aons wof mar niet bi5 taafel 
kommen, nooit eon keer! absoluut niet 
(Nbk), As hij op die meniere deurgaot, 
komt hij nooit klaor, Dat boolt bij nooit 
vol, 1k geloof nooit dat bi5 dat volboolt, 
Dat kan nooit lange leden west hebben, 
Dat zo'k nooit doe,,, as ikjow was, Dat 
nooit!, (met dubbele ontkenning:) Dat zal 
me nooit niet gebeuren (Diz, Mien 
buurman Jigt al eon maond in et 
ziekeithuus on ik bin nag nooit niet bi 
him west (Op), Woj' es eon muntien 
bebben? Lekkerjong, dan kriej' nooit gien 
pien in do buuk (Sz), nooit ofte nimmen 
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Noor - noordenwiend 

Noolt otle nimmer za 'k dat doen (Ld, Ma, 
Np, Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz), ...overkomt 
mij dat (Db), ...kom ik weer M5 Jo (Dho, 
El, Wol), 1k hebbo d'r nook ofte nimmer 
berouw van had dat 1k dit beroep keizzen 
bebbe (Op), zo ook Die ruzie komt nook 
on to nimmer woer good (Bdie, Dhau, Bu), 
Nimmer ofnooit wat van beurd! (Diz, El), 
Dat gebeurt niet, om do nooit niet an me 
nooit niet (Np), zo ook an me nooit niet 
([âmono:ojtnit] (Spa)) * Nooit duurt mar 
dn'e daegon neem het 'nooit' van mensen 
niet te serieus, mensen houden daar niet zo 
lang aan vast (Ma, Nbk, Ow), (ironiseh:) 
Nooit duurt lange (Nt), (gezegd als reaktie 
op iemands twijfel of jets al dan niet kan:) 
Wat niet kan Is nog nooit gebeurd (Nbk) 
Noor - Noor 
Noord I (spor.) et [no:art] 1. in Noord en 
Zuud Noord- en Zuid-Nederland (spor.), 
Nederland en Vlaanderen (spor.) 2. (met 
kieine letter) z. noorden 
noord II bw. 1. (van de wind) uit het 
noorden komend As do wiend noord zit, 
wodt or koold (Dhau, Nbk), Et Is gemien 
weer, do wiend zit noord (Diz, Nbk, Np, 
Nw, Wol, Ow), ...is noord vandaege (Nt, 
01-NI), In do meitied is do wiendnogal es 
noord (0p) 
noord- - noord-: eerste lid in samen-
stellingen als noordaendo, noordkaante, 
(met hoofdletter:) Noord-Hollaand, (zon-
der verbindingsstreep:) Noordzwitsors, 
Noordbraobaander, ze zijn niet uitputtend 
opgesomd in dit woordenboek 
Noord-Amerikaan(s) - Noord- Amen-
kaan(s) 
Noord-Amerike - Noord-Amenika 
Noord-Korea (1) [no:artko:'rtja] - 
Noord-Korea 
Noord-Nederlaand et [2n.....] 1. het 
noordelijk deel van Nederland, de dnie 
noordelijke provincies 2. hot deel van het 
Nederlandse taalgebied boven de grote 
rivieren, ook: het Nederlandse deel van het 
Nederlandse taalgebied, i.t.t. Vlaanderen 
noordacndc (Dfo, Nbk, 1) - noordeinde 
Op 'e FochteJ hof' eon noordaende en eon 
zuudaende (Dfo, Nbk) 
Noordatlantisch (1), in Noordatlantisebo 
Verdragsorgenisaosio d.i. de N.A. V.0. (1) 
noordelik ['no:ordjak] - noordelijk 
Wolvegao JIgt noordelik van oons (Bdie), 

Dat pith iigt noordeliker (Wol), In do 
vokaansie gaon we dit Jaor weer wat 
noordeik(Woi), in noordelike ricbting, Do 
wiend is noordelik (Nt), ...zit noordelik 
(Bdie, Nbk, Nw), Et is eon schaxpe, 
noordelike wiend (Ste, Diz) 
noordeling (spor.) de; -en ['no:dji] 1. 
noordeling 
noorden Ook noord (bet. 1: Db, Sz) et 
[no:ordiJno:o(ç)t] I. hot noorden, vooral: 
(in of uit) do noordelijke richting Do wiend 
komt uut et noorden, As de wiend uut (V 
noord wiit, is et your eon heieboei moon-
son to koud (Sz), We iopen naor et noord 
(Db), ...naor et noorden, We moo'n et 
noordon in (Diz), We gaon et noorden in 
(Bu, Nt), 1k wil et noorden even in (Nw), 
We trekken naor et noorden (01-Ni), We 
bin naor 't noorden op gaon (El), Dat ging 
naor et noorden op (Spa), Do wiend gaot 
naor et noorden op (Ma), .. .zet naor et 
noorden op gaat noordelijk worden (Np), 
Do wiend zit naor 't noorden op zit 
enigszins noordelijk (Dho), Dehaonestaot 
mit do kop in 't noorden d.i. de windhaan 
(Ste), As do wiend mit Paoson in 't 
noorden zit, dan zit hi5 d'r in do rogel mit 
Finkstoren nog (Np), Do wiend blift zo 
lange in 't noorden zitten, hi/ kon d'r we] 
Jongen bobbon (Np), noorden kiokon 
somber, zwart kijken (b: In) 2. (met 
hoofdletter) het Noorden: het in het 
noorden gelegen land, in het bijzonder 
Noord- Nederland: Friesland, Groningen, 
Drenthe, vgl. Ze bin in et Noorden 
komin en to won en, do treinen naor et 
Noorden, verden in or bogo Noorden 
Skandinavie, de poolstreken 
noorderdamp (Ld) Ook noordendampen 
(my.: vo) de; -en [no:oçdç'damp/...'dampip] 
1. stofregen uit hot noorden komend Mar 
do twiedo dag weren do noordendampen 
vot on sob eon et zunnegion hour lokker op 
'e roggo (vo) 
noordendampen z. noorderdamp 
noordenstof z. noordorstof 
noordenwiend Ook noorderwiend (v) - 
noordenwind Bij noordonwiendJjebbon we 
et van do wiend of as we naor scboeio 
gaon (Db), Do noordonwiond is eon kooldo 
wiend (Nt), Wat wi5t d'r eon koolde 
noordenwiend van daego (Bu, 01-NI), 
Noordonwiend kuJ' baost niet tougenin 

-456- 



noordcrbreftc - noordoosten 

trappen, want at is vaak con dichte wiend 
eon strakke wind (Sz), Tegen de aovend 
gaot de noordenwiend flog we! es higen 
(Obk), Hoge wiend is noordenwiend (Wol) 
* Noordenwiendslapt lange als do wind in 
het noordon zit dan heb Jo daar 's morgens 
geen last van, do noordenwind komt nI. in 
do loop van do dag opzetten (Ma), 
Noorden wiend on rogen/Duart dna, zes of 
negen (Np), Noordenwiend gel met, mar 
nemp ok fiat (Bdie) 
noorderbrette (1) [no:ordc'br€ta] - noor-
derbreedte 
nuorderhuren (spot.) ['no:Qçdçby:oi] - 
noorderburen 
noorderkeerkring (1) [no:ordr'kI:arknn] - 
noorderkeerkring 
noorderlicht z. noorderlocht 
noorderlocht Ook noorderluchi (WH), 
noorderlicht (Db, Dfo, El, Obk, Ste) 
[...l ... J - noorderlicht, ook wel: hot Iicht 
dat men zag van één der vuurtorons van de 
waddeneilanden (Nbk) Un is min weer op 
ti!, want io kim at noorderlocht glen (Ow), 
An at stnaand kuf' at noorderlocht mooi 
Zion (Wol), Et noorderlocbt is eon prachti 
netuurverschiensol (01-NI), Et noorder-
/ucht scheon zo slim, dat de lucbt was 
be/ama ole rood (Sz) 
noorderlucht z. noorderlocht 
noorderstof (verspr.) Ook noordenstof 
(ZW, Dfo, Nbk, Np, Nw, Sz) et 
[no:rdrstof/no:rdi ... ; aks. wisselt] 1. 
stofregen uit hot noorden komend, met 
name in hot voorjaar on in do zomer D'nis 
noorderstof op komst (01-NI), Un komt 
noordenstofof, dan is or wat mistig on dat 
slat dan wat dade (Nw) * Noorderstof 
komt mooi weer of wordt govolgd door 
(Dhau, Nbk, Nw, 01-NI, Wol), op of 
(Dfo, Diz, Ld, Ma, Nbk, Obk, Sz, Spa, 
Ste), .geft mooi wear of (Ow), ...komt 
mooi weer op of (Np), ..komt dreuge op 
of (Op), ...gaot mooi weer vourof (Ste), 
Noordorstof veogt do locht of (Nt), Eon 
noorderstof kan een mooi weertien of 
(Ow), ..Jclaort at wear op geeft 
opklaringen (Obk), Noordenstofkomtmooi 
weer no los (Db), Noondenstof begint fan 
en wodt laeter grofgaat over in steeds 
hardere regen, ook gezogd in reaktie op 
weerberichten waarop men toch niet kan 
vertrouwen (Ste), ...en  wodt dan grof 

(01-NI) 
noorderwiend z. noondenwiend 
noorderzon z. noondergunne 
noorderzunne Ook noorderzon (Spa) 
['no:ordrsano/ ... son] - noorderzon Ze 
bebben hew-  bit/a bobben on ho/on in de 
auto gooid on bin mit de noorderzunne 
vertrolcken (Obk, 01-NI, Sz, Db), Th3 is 
mit do noonderzunne vendwenen (Db, Ste, 
Wol) 
Noordgermaans 1(1) et [no:ortxer'mà:s] 1. 
Noordgermaans 
Noordgermaans 11 (1) bn. [aks. wisselt] 1. 
Noordgermaans Et Deens is ten 
Noondgormaanse tael (1) 
noordgraens z. noondgreens 
noordgreens (Nbk, I) Ook noordgraens 
(spor) - noordgrens 
noordkaant z. noordkaante 
noordkaante Ook noordkaant (vorspr.) 
[no:ortkâ:nt(o)] - noordkant Nao at kap-
pen van ten Wal was eon stobbe an do 
noordkaant logo, an do zuudkaant bog; 
dan druugde et met zo uut on dan 
ontstonnen d'r gauwor nije bomon (Ow) 
Do brook/anon ondor Ooldomark an do 
zuudkaant van do Londe en do maoden 
onder Ooldetriene an de noordkaant van de 
Londe waeren moonten (Op) 
Noordkaap do ['n...] 1. noordkaap 
Noordkoreaan (1) [...rijâ:n, ...roj ... } - 
Noordkoreaan 
Noordkoreaans (I) [...ko:art'jà:s, .roJ.] 
- Noordkoreaans 
Noordnederlaander (1) - Noordneder-
lander 
Noordnederlaans bn. I. Noordnedei-lands: 
m.b.t. hot noordon van Nederland 
noordnoordoosten (1) - noordnoordoosten 
noordnoordwesten (1)- noordnoordwesten 
noordoost bw. [no:or'to:ostJ 1. noordoost: 
uit het noordoosten komond (voornamolijk 
van do wind) As biy tie winter do wiend 
noordoost zit, dan zit hi in eon kwaoio 
booko (Obk) 
noordoostelik bw., bn. 1. noordoostelijk 
Do wiend zat noordoostehk (Nbk), ...was  
noondoostelik (Nbk), eon noordoostoliko 
wiend (Nbk), Ze gongen noordoosto!ik, 
donkt me (Nbk) 
noordoosten - noordoosten Dc wiend zit 
in et noordoosten, Ze gongon naor et 
noordoosten (Nbk), . .kwarnmen nut.. 
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noordoostenwiend - noppe 

(Nbk), Do Haule Jigt in et noordoosten van 
Oost- Stellingwarf(Nbk) 
noordoostenwiend [...'w...] - noordoos-
tenwind Bij eon bakicer krecg ze nog wat 
kostekoeken on eon boltien, en doe was ze 
de Focbtelerweg op gaon, recht tegen de 
noordoostenwiend in (vo) 
noordooster (vo) do [no:r'to:ostr] 1. 
noordoostenwind El was zo koold met 
meer, mar ze mossen rooM togen de badde 
noordooster in, dat ze weren bliede doe ze 
hew in do waarme kaemer op een peer 
makkelike stoelen daelegeven konnen (vo) 
Noordoostpolder Ook Noordoosipoolder 
(spor. west.) - Noordoostpolder 
Noordoostpoolder Z. Noordoostpolder 
noordpool de ['n., ook ...'p...] 1. noord-
poolgebied, ook: noordelijk eindpunt van 
de as der aard God weet waor biy 
uuthangt, missobien zit hiy we! op 'e 
noordpool (Op), (als verwensing:) Vieg 
om mij naor do noordpool! (Ow), zo ook 
1k wens in naor do noon/pool (Sz), 1k wol 
daj' op 'o noordpool zatten (El, Ma) en 1k 
mag '.rn met lieden, hij ha om mi5 wel 
naor de noordpool gaon (Dfo, Obk) 
noordpoolcirkel (spor.) - noordpoolcirkel 
noordpoolgebied (1) - noordpoolgebied 
noordpunt - noordpunt: hot noordelijkste 
punt 
noordsteern (Nbk, bi) ['no:ortstt:arii} - 
noordster, voornamelijk in Hihetd'rlieke 
vu/c verstaand van as de bolle van do 
noordsteern hij heeft er in hot geheel goon 
verstand van (bi, Nbk) 
noordwaand (1) - noordwand 
noordwest - noordwest: uit het 
noordwesten komend (van do wind) Do 
wiend zit noordwest, ..is noordwest 
noordwestelik bn., bw. [no:ort'wcstjak] - 
noordwestelijk Do wiend zat noordweste- 
uk, in do noordwestelike rich ting, Now 
gaon we nog eon aende noordwestehk 
(Nbk) 
noordwesten - noordwesten etnoordwes-
ten van Frieslaand 
noordwestenwiend [...'wint] - noordwes-
tenwind bi5 noordwestonwiend 
noordwester I (spor.) do [...'wsstç] 1. 
noordwester 
noordwester II (Nbk) bn. ['n...], in 
noordwester stony (Nbk), ...bujfen (Nbk) 
Noordwoolde et [no:ort'wo:ldo] I. plaats- 

naam: Noordwolde (oost. in de gemeente 
Wost-Stellingwari) (Jut Noordwoolde 
kwammen ze bier mit maan den an do 
deure nl. om ze te verkopen (Dhau), Ze 
wonen in Noordwoolde (Nw) 
Noordwooldiger I de; -s [no:ort'wo:1dog, 
...gar] 1. iemand die geboren is in 
Noordwooldo, die daar altijd gewoond 
heeft Do Noordwooldjen gongen vroeger 
bij do huzen langes en zongen: 'Jan mit de 
Acre en Trien mit do trom/Jan bet ethn 
bochelen Trien die is krom'(Pe-Dbl, Ste) 
Noordwooldigcr II bn. 1. van, m.b.t. 
Noordwooldo, vgl. Van eon Noord- 
woolthjer sloe! [ni. gemaakt van rotan 
e.d.] wodde we] zegd: 'Moe'k op dat 
prikkedillegien zitten?' (Nw), do Noord-
wooldier vaort (ba) 
Noordzee [...'s:, thans ook 'n...] - Noord-
zoo 
Noordzeekust (1) [...'s..., ook 'n ...J - 
Noordzeekust 
Noordzeestraand (1) [...'s..., ook 'n...] - 
Noordzeestrand 
Noorman - Noorman, vooral in Eric do 
Noorman, naam van eon bekende 
stripfiguur 
noormannegien (Np) et; ...mannegies 
['no:armanoxin] 1. bep. soort lijster: 
noormannetje, koperwiek Do noorinanne-
gies bin walk/cinder asgeelvleugo!ties; we 
vongon ze vroeger biy bonderden mit 
peordehaor on hcregon d'r can dubbeltien or 
stok your, ze wodden opeten (Np) 
noormannepoortien (Bu) et; ...poorties 
['n...] 1. poortje, (kleine) deur in een gevel 
op het noorden (Bu) In oonzo ooldo, 
Saksiscbe boerderi5o zat an do noordjcaante 
oen klein poortion, eon 'noomianne-
poortion'zedon we (Bu) 
Noors I et ['no:ors] I. hot Noors, de Near-
se taal 
Noors II bn. - Noors eon Noorse trw eon 
Noors petroon in eon breiwark (Ld), do 
Noorse tao! (I), Noorse badrioders 
Noortipee z. Nortipee 
Noorwegen ['no:orwt:gjj] - Noorwegen 
noot z. note 
noppe do; -n; noppien ['nopa] 1. nap, 
bobbeltje, oneffenheid in, op kieren, oak in 
of op breiwerk, haakwerk e.d. ter ver-
siering aangebracht eon sprei mit youl 
noppen d'r in (Db), 1k bob miy eon vest 
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nopperig - nosema 

breid mit allemaol noppen (Sz), 1k hebbe 
can gebaokt vest mit floppies (Np), noppen 
in een trui breien (Nw), Truien wo 'n ok 
we] mit floppies breid (Dfo), een jurk mit 
noppen van een effen kleur met ronde 
stippels (Wol), ook: gebreid met bobbeltjes 
(Wol), zo ook good wit noppen stof met 
ronde stippels (Dho), Dat boolt je de 
noppen van de kleren dat kost zoveel dat 
jeje verder weinig kunt permitteren, datje 
het noodzakelijke maar net kunt betalen 
(Obk, Ste) 2. in in zien noppen wezen in 
z'n nopjes, z. ook floppies (Bu, Ow, Sz) 
Die was d'r mar aorig mit in de noppen 
(Ow), Die was mar aorig in de noppen 
(Bu), Wat was A. weer in zien noppen 
vandaegc (Sz) 3. nop van een sportschoen 
* Kiender is eon zegen des Heren, mar ze 
holen it do noppen van de kleren (Ste), 
...bin eon zegen... (Op) 
nopperig (Obk) bn.; -er, -at ['noppx] 1. 
(van kledingstot) ruw, pluizig Die kleren 
dregen nopperig op worden pluizig in de 
was (Obk) 
noppes (verspr.) ['nops], in your noppes 
voor niets, ook: tevergeefs 
floppies ['nopis], in in zien floppies wezen 
in zn nopjes zijn (alg.): Dc hoer was mar 
best in Zion noppies mit dit mooie 
hujjersweer (Nt, 01-NI, Pe-Dbl, vo), Buj 
was aorig in zien floppies (Dfo, El, Ma, 
Nw, b), Wat hej' bier een mooi buns, daor 
meuj' we] mit in je floppies wezen (Op), 
We bin in oonze noppics (Wol), verder in 
in do noppies wezen id. (Uho, Obk, Ste) 
noppiesstof (Dfo) - nopjesgoed D'r is ok 
we] noppiesstof(Dfo) 
nor - nor, eel, gevangenhuis, hoofd-
zakelijk in in do nor zitten, ...moetcn, 

.raoken, . . . be/anon 
noren ['no:or] - noren: bep. sehaatsen 
hogo noren, loge noren 
Norgermaat (vo) de [norgma:t] 1. de 
markt van het Drentse Norg (z. ook mark, 
bet. 1) 1k dacnke weeromme an mien 
peerden, an Norgermaat on an et sob often 
in do Hte van can boswallegien... (vo) 
norig z. neudig 
norm (spor.) de; -s, -en [nor(o)m] 1. 
norm, richtsnoer Is dat de norm, hiere? 
(spor.), We moe'n oons naor c/c norm 
ricbten (1), normen en weerden (1) 
normaal I de [nor'ma:l] 1. normale 

benzine Doe mar veur vuuftig gulden 
normaal (Nbk), As de auto op normaal ridt 
(.)(Bu) 
normaal II In., bw.; normaler, -st I. 
gewoon, overeenkomstig de norm Doe now 
toch es eon keer normaal (Wol), 't Bin 
norma/c tempera turen your do tied van 
jaor (Nbk), ? Is do norma/c meniere van 
doen, Aj' or normaal bekieken, dan Zoj' 
zeggen (..) nonnaalgesproken (Ste), Da's 
toch zeker met nonnaal moor zoas ze doen 
het is onbehoorlijk, het lijkt nergens naar 
(Nbk, Spa), Normaal is 't eon goeie vent, 
mar as hij et ma/lc vel an bet is ci eon 
abnormaaf meens gewoonlijk (Sz) 2. in 
norma/c bezine 
normaalgespreuken (spor.) [nor'ma:I 
gasprA:lq]} - normaalgesproken 
normaallessen (Ow) [...'m...] - normaal-
lessen Do normaalschoele - veur cinder-
wiezeressen - bet in Oosterwoo/de west, 

.dat nuumden ze de norrnaallessen (Ow) 
normaalschoele (verspr.) ['rn ... ] - nor-
maalsehool: voorloper van de pedagogi-
sche akademie Mien vader gong vroeger 
naor de normaalschoele (Wol) 
normbedrag (spor.) - normbedrag 
normbesef - normbesef 
normbetrekking (1) - normbetrekking 
normlooshjed (I) - normloosheid 
normstelsel (I) - normenstelsel 
norinsysteem (1) - normsysteem 
normverval (v) - normverval 
nors z. nots 
Nortepee z. Nortioee 
Nortipee (Nw), Ook Noflepee (Np, Op), 
Nooflipee (Nbk), Nottepee (Wol) et ['nor 
tipt:/'nortopu/'no:artipt:/'notopc] 1. bij-
naam voor de Stellingwerfse plaats 
Noordwoolde 
nortonpompe (spor.) ['nortompompa] - 
nortonpomp 
nortonputte (spor.) ['nortompAto] - nor-
tonput Op 'e koezoolder ston een grote 
zinken bat; mit eon Zoeg- on paspompe op 
ten nortonputte koj' die ian of twic keer 
daegs vol pompen (vo) 
Nos-journaal ['nosju:orna:l] - Nos-
journaal 
nosema (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) de 
['no:3samaJ 1. bep. besmettelijke ziekte bij 
bijen veroorzaakt door de parasiet Nosema 
apis 
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nosie - nottelpot 

nosic (spor.) ['no:osi], in d'rgien (flauwe) 
nosie van hebben (spor.): Hij bet holemaol 
glen nosie van tunioren (01-Ni) 
nosk z. nots 
nostalgic (spor.) de [nostai'gi] 1. nostalgic 
uut nostalgic (spor.) 
nostalgisch (spor.) - nostalgisch• 
nota de; 's; -gien ['no:ota] 1. nota, 
rekening Mal- de nota we] even zion? 
(Nbk), Waor is do nota bleven, 1k bOtael 
zomar met (Nbk) 2. in d'r nota van nomon: 
Daor mouj' wel even good nota van nornen 
(Nbk), d'rgionnota van nemen3. schrifte-
lijke openbaarmaking of uiteenzetting van 
een standpunt (van regeringswege, van con 
andere instantie of van een officiële 
persoon) nota van wieziging (1), eon nota 
van ankoop (I), ...van verkoop (1) 
notabcle z. netaobel 
notabelbaank (Obk) de; -en [...'t...] 1. 
bank speeiaal voor notabelen (in de kerk) 
notabelhokkc (Nw, 01-Ni, Op) et [...'t...] 
1. aparte ruimte in de kerk voor de 
notabeien 
notabcnc [no:ata'bi:nol - notabene Jo 
hebbon et notabene zels zo wild! (Nbk) 
notariaot (1) et [no:tari'j3:ot] - notariaat 
notaricel [no:ota'rijci] - notarieci, voorna-
meiijk in eon notariole atte, notariele 
arabic von 
notaris Z. netaoris 
notarisappel z. netaorisappel 
notariskosten z. netaoriskoston 
note Ook noot (spor.) de; -n; notion 
['no:t(a)J 1. muzieknoot hide noten (1), 
halve noten (1), achtste noten (1), Eerst do 
noten leren! d.i. uitzoeken om welke noten 
het gaat, nI. om de melodic onder de knie 
to krijgen (Dfo), AJ' in een meziekkorps 
speulen, moej' noten lezen kunnen (Wol, 
01-Ni), Hi)' is hielemaole nietmuzikaal, 1k 
daenke dat hi)' glen note kent (Op), Ikkan 
glen note lezen (Bdie, El, Dho), ...zingen 
(Obk), 1k kenno glen note meziek! (Nt), Ze 
kan wel a) eon betion speulen, mar ze slat 
ok we) es eon noot over (Sz), Do piano zit 
con valse noot in toon (Diz), Die boge 
noot kan 'kmet moor baelen die hoge toon 
(Db), Thy bet nogal wat noten op 'e zang 
(Bu), Wat bet die eon noten op zang (Ow) 
2. voetnoot (bij een tekst) Kommon do 
noten ondoran do bladziede of aachterin? 
(I) 

note-apperaot (I) ['no:3toapro:ot] - no-
tenapparaat 
notebalke ['no:ato...J - notenbaik 
notebar - notenbar 
notebod (spor.) - notenbord 
noteboom z. neuteboom 
notelen (Bu, Nbk, Nt, Wol) Ook netulen 
(verspr.), notulen (verspr.) ['no:oth2 
/no'tyl/no:'ty14] - notulen 
notelenboek (Nbk) Ook netuleboek (Nbk), 
notuleboek (Nbk) ['no: tjibuk/n'tyio... 
/no:o'tylo ... ] - notuicnboek 
notelezen (Ma, Ste) onbep. w. ['no:otg...] 
1. lezen van muzieknoten Kuj'notelezen? 
(Ste) 
notelist (verspr.) [no:otj'tst] - notuiist 
notemuskaat z. neutemuskaot 
noteren Z. neteren 
noteschrift - notenschrift 
noteweerde (1) - notenwaarde 
nots (Bu, Dfo, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow, bi, 
b: Im) Ook notsk (Bu, Db, Nbk, Obk, Ow, 
b), nosk (Ow), notsig (Dhau, El, Ld, Ma, 
Np, Ow), non (verspr.) bn., bw.; -er [nots, 
ook nots,  nots (Ma)/notsk, ook nosk/ 
... o ... /notsax, ook nolsox  (Dhau)/ norsj 1. 
boos, chagrijnig, nurks, kortaf, stekelig 1k 
kan d'r we) nots om wodden (Nbk), Thy is 
zeker nots, hi)' zogt niks (Nbk), Die kerel 
is wat nots (Np), Thy is zo nots (Nbk), eon 
noise kerel (Diz) 
notsig z. nots 
notsk z. nots 
nottelen (Oho, Diz, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; notteide, het notteid ['not]i)] 1. 
zachtjes huiien, zingen Hi)' nottelt mar wat 
(Diz) 
nottelig (Bdie, Dho, Dia, Diz, Nt, Nw, 
Obk, 01-Ni, Spa, Ste, Wol) Ook notterig 
(Dfo, El, b: in), neutelig (Bu, Db, Ow), 
nuttelig (Obk) bn.; -er, -st ['not!x, ook 
'not! ... .notrox/'nA:tiox/'nAtlox]  1.vervelend, 
kort aangebonden, slecht gehumeurd, 
geprikkeld Laot die mar evenpies betie-
men, want die is zo nottelig op 't beden 
(Obk), Hi)' wodde d'r nottelig van (Diz), 
Wat kan die toch nottelig wozen (Dho), 
Dat peerd is nogal noutehj slaat en bijt 
nogal gauw (Ow) 
nottclpot (Dho, Ste) Ook nottepot (Dho) 
de; 	-ten; 	-tien 	['notlpot/'noto  ... ] 	1. 
ontevreden, brommerig iemand Wat bin it 
toch can nottelpot (Dho) 
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Nottepec - now 

Nottepec z. Nort4aee 
nottepot z. nottelpot 
notterig z. nottelig 
nottig (ZW, Dho, Diz, El, Nw, Op, Sz, 
Op) bn.; -er, -st [notax, ook notax] 1. 
kwaad, met een slecht humeur, nurks Deur 
die opmarking wodde de veurzitter ten 
betien nottig (Op), 1k bin d'r wat nottig 
van (Ste), Dat knng is altied even nottig, 
daor kan gieniene mit opsehieten (54 2. 
veel schreiend (Ste) 
notuleboek z. notelenboek 
notulen z. notelen 
nov. - aficorting van november 
novelle [no(:)f613,  no'f...] - novelle (kort 
prozaverhaal) 
novellebundel (spot.) [no(:)'fe1 ..., n'f...] 
- novellenbundel 
novelleschriever (spor.) - novellen-
schrijver 
november Ook neventher de [no(:) 
'fembi/no...] 1. november In november 
mossen ze vroeger altied huusslaacb ten 
(Db), Et is nog lange gien november 
(Nbk), We bin flog lange gien november 
id. (Spa) 
novemberbetaeling (Op) do; -s, -en 
[...'f...] 1. vaste betaling in november 
novemberdag de; ...daegen [...'f...] 1. dag 
in of als in november 
novemberkoolde (Dfo) de [...f...] 1. kou 
in, typerend voor de maand november 
novembermaat (Ld) do; ...maten [...'f...] 1. 
vaste markt gehouden in november 
novembermaond - novembermaand 
novembermist (Db, Op) do [...'f...] I. mist 
in, typerend voor november 
novembernommerOoknovembernummer 
(verspr.) - novembeniummer 
novembernummer z. novembemommer 
novemberregen (Pe-Dbl) de; -s [...'f...] 1. 
regen(bui) in, typerend voor november 
novemberstorm - novemberstorm 
novembervossien (Op) et; ...vossies 
[...'f...fosin] 1. nachtvorst(je) dat november 
kenmerkt, niet zon strenge vorst maar wel 
de winter aankondigend 
novemberweer et [...'f...] 1. hot weer dat 
november typeert 't Is dampig on donker, 
ecbt novemberweer (Ow) 
novemberwiend (Op) de [...'f...] 1. gure 
wind die november kenmerkt 
novemberzunne (Obk) de [...'f...] 1. de 

zon in november, november kenmerkend 
now I (I) et [nom] 1. het nu, de huidige 
tij U 
now II bw. [nom, ook nom (Wofl] 1. nu, 
op het ogenblik We bin now nog tegere 
(p), Vroeger verdienden ze we] biester 
weinig binow vergeleken (Sz), Now is et 
visken mit de angel, mar doe viskten ze 
nog mit netten ), Dat spiet me slim, want 
now krek willen ze (..) juist nu U) M- is 
tot now toe gien dudelikhied kommen in 
die in bra ok (Obk), Dc belangen van 
Noordwoolde en Wolvege lopen zo tegen 
elkaander in on bin zo slecht mit me-
naander te verienigen, dat et kon ok niet 
aanders of et mos zo Jamlendig gaon as et 
tot now toe gaon hef(s: Nw: 1880), Dat 
kan now nog d.i.: maar straks niet meer 
(El), Zuwwe dat now mar doen? op dit 
moment (Nbk), Now niet on nooit niet! 
nooit ofte nimmer (Nbk, Ste), Ooster-
woolde, doe on now (vo), Now stifle mar, 
lily is moeders kiend, now? (Np), van now 
of an voortaan (Nbk, b), an now toe (v) 2. 
op zeker ogenblik (zo) now en dan af en 
toe: HI) komt d'r mar now on dan (Nbk, 
Np) 3. verder, voorts, komend Blief now 
veural stillestaon en niet roken! (b), Th) 
komt now donderdag4. toegegeven dat, in 
gedachten houdend dat Now wil zoks nog 
niet zeggen dat (..) (Nbk), Now zit daor 
ok ten Jochien an (b), Now kim we 
netuurJik met altied eerste wezen (Nbk) 5. 
stellig, beslist, inderdaad Mar et deftig 
yolk an It wiekien (...) was now niet 
allemaol bliede (b) 
now III tw. 1. ter aansporing, opwekking: 
Neem dit now van jow buurman an 
Now man, it moe'n et weten je moot maar 
weten wat Jo wilt (b), Now dan, God van 
Israel, maek low woorden waor (b) 2. ter 
uitdrukking van ongeduld, ergernis, teleur-
stelling: Wanneer begint et now? (b), 
Wanneer komt mom now? (Nbk), Dat giet 
now es niet dour! (Dhau), Och, wat zunde 
now (v), Was mij as ooldste dat now niet 
toekommen? )' Wat now, K., waor Jig it 
mit de schute op welk punt ben je 
aangeland, waar zit Jo met je gedaehten 
(b), Wat is d'r now weer, Wathej....Waor 
bej' de haemer now weer laoten?, Now, 
en?, Now dan, dan weej' toch we] genoeg 
over die vent.2, Wiy'dat now even veurme 
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now - nuffig 

doe,, of met? (Nbk) 3. zeer zeker, beslist 
Now, dat wok mar al to gracg! (Nbk), 
Now on ofl bijv. als antwoord op de 
vraag: Zol dat wel waor wezen? 4. ter 
uitdrukking van onpiezierige verrassing, 
verbazing: Now, aj' dat dan Sever doen! 
(Nbk), Wat is 't now, mien jonge wat is er 
flu toch met je, jongen (b), Is die akker22 
tree, zeg 10? Now; dan is 't ok wel schone 
op (b), Wat now (Wan toch), Wat now 
weer, (in reaktie op wat iemand zegt, 
doet:) (MV) now nog moo/er potverdrie, 
het meet ook niet gekker worden (Nbk, b) 
5. ter vermaning: Wie dot zoks now!, Hoc 
koj't now okzoveer kommon Jaoten (Nbk), 
Wic gaot now ok in do sni5 uut do broek 
(b) 6. toegegeven, last het zo zijn (vooral 
in verb. met ja), dat niet (in verb, met nee) 
Nowja, on wat dan nog.9, Nowja, et k-an 
me ok allemaole n/ks moor schelon, dan 
gaotet mar zo as 'tgaot(Nbk), Nowja, 1k 
bob wel moor scheuten, mar die rekon ic 
mar niet mit (b), A)' do baeze now n/ct 
zaggen, dan gong or n/ct dour gesteid dat 
(b), As olke buusboling now daegs tien 
mingel waoter bruukt (.) (b), Zick, now 
nee(..) (b), Mcuj' hour n/ct 1/eden? [met 
ais mogelijk antwoord:] Nownee, dat now 
ok weer niet (Nbk) 7. gezegd ter affireking, 
beeindiging van een verhaal, mededeling 
of situatie, ook ter markering van een 
wending, rustpunt of vervoig van een 
mededeling, verhaal of situatie Now, ut 
bob at now we] dudeh'k zegd, jim moe'n 
veerdor mar zion waj'm d'r mit doen (Nbk), 
Now, wie zol et him naodoen? (b), Now 
mocj' begriepen boo die man scbrok, doe 
bi5 zag (.) Ci), Now is dat eon veurdiel 
(.)(b), Asd'r now lone was die n/ks van 
do karke (.) bebben mos (b), As or 
bontion now doukies in do bos is (.) (b), 
k Weer now n/ct as hiy dat miende (..) 
(b), Dat do tioden d'r drekt eon van 
wooden zo!!en, louf 1k now n/ct (b), 't Is 
now daj' me d'r naor vraogen (b), Doe ze 
len k-ocr van et ies of weren, now, doe 
k-warn et 1w/ode diel van et aevontuur 
(Nbk), Dat was now nog es riedon, hen! 
Dat was now nog es vorm! (ba), Now, 
goeio, hour!, Now, or beste dan mar! S. ter 
uitdrukking van een verzoek Toe now, doe 
dat now even veur me (Nbk) 9. berusting 
uitdrukkend: Now, toe dan mar (Nbk), 

Now, zoo Jan, it k-wi 't weten (b) 10. ter 
opwekking van een reaktie; ook aan het 
eind van een zin gezegd om een 
instemmende reaktie to verkrijgen, zoals 
Ned. 'Is het nietT Now, wat zej' d'r van? 
wat vind je ervan?, Et wodt moo] weer, 
now?, Ia, now?, Pracbtig, now?, Nee, now? 
enz. 11. ter inleiding van een voorzichtige, 
evt. nuancerende reaktie Levert ot wat? 
[met ais antwoord:] Now; et sofiat n/ks 
over(Ste), Et wif zekerniotzo best mit dat 
k-lend op scboe!o? [met ais antwoord:] 
Now, et k-on ok we] minder (Nbk) 12. in 
En now icje weer jij bent aan beurt met 
iets to zeggen, om je zienswijze, argument 
to geven 
now IV ondersch. voegw. I. nu, nu de tijd 
zo is, do omstandigheden zo zijn Now we 
zoolt!oos binnen, is biy de slaacbtor wel 
zoo!tloze wost to kriogen (Dfo), En bar bi 
d'r ooit bly sti!!e staon dat zion oo!dste 
bruur now eon zwaordero zi!!e to trek-icon 
krocg now die a!!es a!lionui boredderen 
mos (b), Et is wat mit et invu!len van die 
woordobookk-aortles, mar now we do letter 
F zitten zien, bogint et toch weer wat to 
daegen (01-Ni), Zo knjt oppassen mit de 
k!einejongenowbijbeginttc!open (Bdie, 
Dhau) 
nozem [no:azrp] - nozem: door bep. 
kieding, haardracht gekenmerkte branie-
schopper (in de jaren vijftig) Et is can 
ecbte nozem wooden, die vent (Nbk) 
or. - afkorting van nommer 
Nto. - aficorting: Netto 
nueht z. nocbt 
nuchter z. nocbter 
nuchteren z. nocbteren 
nudisme (spor.) - nudisme 
nudist - nudist 
nudistckaamp - nudistenkamp 
nudistestraand (1) - nudistenstrand 
nuf z. nufficn 
nuffien (aig., d) Ook nuf (Bdie) et; nuffies 
['n&fin/nsf] 1. nuf, nuffig meisje Dat is eon 
nuf van ecn maegien (Bdie), Et was 
vroegor eon ocbt nuti7cn, ze kook iedcriene 
vcurbiy on  kroeg ok glen man (Obk), Zc 
!oopt a!tied oven moo!; or is can ocbt 
nuftien, boor (Sz), 0; wat eon nut/len! 
(Ste) 
nuffig (verspr.) bn., bw.; -er, -st ['n&fox] 
1. nuffig, ais een nuf Toe wets n/ct zo 
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nugen - numen 

nuffig, stao fiat altied zo your do spiegel 
to drijen (Obk), War is dat ding toch 
nuffig (01-Ni), eon nuffig dinkien een 
nuffig meisje (Nbk, Np), Zo kook nuffig 
om hour benne (Ma), Moej' ze nuffig zion 
.stappen (Dho) 
uugen (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, Ld, 
Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Ste, b: 
fin) Ook neugen (Dho, Obk, Op, Sz, b: 
In), neuden (Sz), neudigen (Bdie, Dho, 
Ma), nodigen (01-Ni) zw. ww.; overg.; 
nuugde, het nuugd [ny: gp/'n&: gfl/'nA: dl?! 
'rt&:dog/'no:o ... ] 1. uitnodigen, verzoe-
ken: vooral om te komen, om toe te 
tasten, om aan te nemen lily nuugtje baost 
om an to pakken om toe te tasten (Ow), 
(gezegd tegen mensen die men op visite 
heeft:) Laotje met nugen wacht niet af tot 
je uitgenodigd wordt, doe het maar, tast 
maar toe, kom maar (Bu, Dfo, Dhau, Ma, 
Nbk, Ow, Obk, b): Too N., laot je niet 
nugen, drink es uut (b), zo ook Moonskon, 
jim moe 'ii jim niot nugen laoten, krieg mar 
an, want d'r is genoeg (Obk), Ze vreugen 
me om mit te gaon, now, doe lout ik miy 
niot nugen (b), As d'r letter eten op 'a 
taofcl staot, hooves, zo mij niot lange to 
nugen (Db), Aj' mij new/en om can 
broggion, dan zog ik niot nee (Sz), Jo gion 
twio koor nugen laoton met graagte aan-
nemen, op eon uitnodiging ingaan (b), Hej' 
zo al as nuugd? op visite uitgenodigd 
(Nbk), We hebbon do buron nuugd your do 
koffie (Dfo), ... om eon aovond kommon to 
praoton (Ow), 1k bob lone op 'o koffic 
nuugd (Nbk, Np), iono nugen to broodoton 
(Np), eon nugondo stommo (b), (gezegd 
bijv. tegen een bond die vices wil maar 
kaas krijgt voorgehouden en dat niet wii 
aannemen:) Now mooj't woton, hour, ik 
nugoje niot wear (Ste), 1k bob ze al wet 
nuugd, om tocb wet op to eton (Dfo), 1k 
nuug niot langer mit do ko/J'io, on sanders 
giet at mar over (Dhau) 
nugcr (Bu, Op) de; -s ['ny:gç] 1. iemand 
die uitnodigt N wilgraog vremd yolk over 
do vloer; bi5 nodigt iodoriono uut, et is eon 
vlotto nugor (Op) 
nukken (Sz) zw. ww.; onoverg.; nukte, het 
nukt ['n&kjj] 1. bits, nukkig zijn (Sz) Hiy 
zit mar wet in Zion hoekien to nuicken, dan 
kuj' niks mit 'm (Sz) 2. korzelig, nukkig 
spreken (Sz) Hiy kan zo nut/can, dan kuj' 

'm baost niet volgen (Sz) 2. z. nokken 
nukkeren z. nokkoron 
nukkig z. nokkig 
nuklcair (1) [nyk1t)'js:or] - nucieair, in 
nuldoaire we op ens, do nukleaire bowao-
poninge.d. 
nut I Ook nulle (Ste) de; -len; -legien 
[n&i(o)] 1. teken voor het cijfer nul Jo 
moo'n d'r nog oven eon nul aacbtor zotton 
(Nbk), ...schrieven (Nbk), D'r moat nog 
can nuilc aacbtor (Ste) 2. onbelangrijk 
iemand, iemand die tot niets in staat is Die 
vent is ok can null (Nbk, Wol), Wet bin ie 
toch oon groto null (Bdie, Dhau, Diz, Ow, 
Woi) * (schertsend:) Eon nul kan heel wet 
doon as hiy op 't aonde staot d.i. aan het 
eind van eon getal (Sz) 
nut IT Ook nulle (Ste) hoofdteiw. 
1. nul (als aantai) 1k bebbo nul conton 
ovorbullen (Woi), Die som kwam percios 
op nul uut d.i. bij een staartdeling: er bleef 
geen rest over (Ow), Nedorleand kreeg bi 
or songlostival zokor weer es nul pun ten 
(Nbk), uut otJeornul van het jaar nul, zeer 
verouderd, voistrekt achterhaald (spor.), 
Hi5 Icreeg nul op et rokost (Ma, Nt, 
01-Ni), Dat is nul - nul een gelijkspel 
waarbij niemand een punt heeft gemaakt 
(Ow), Dat was ion - nul d.i. in een 
wedstrij d, ook: hij was hem voor geweest, 
had hem de loef afgestoken, had zo'n 
snedige opmerking gemaakt dat de ander 
er voorlopig genoeg aan had (Nbk) 2. 
nulpunt van een sehaalverdeling, vooral 
inzake temperatuur: Et was vannaacht twio 
graodon onder nul (Nbk) 3. helemaal niets 
Et drift allemaolo op nul wit (Dfo, Nbk, 
Op), nul komma nul (spor.) 4. in 
06- nommor 
nutgruui (1) - nulgroei 
nulle z. null, II 
nutlijn ['n...] - nullijn (inzake inkomen, 
loonontwikkeiing) 
nutpunt - nuipunt at absolute nulpunt (1), 
ook fig.: de meest beroerde situatie (spor.): 
Now hot oonzoportij toch zoker ok we]  et 
absolute nulpuntbereiktd.i.: beroerder kan 
het toch zeker niet (Nbk) 
nutteken - nuiteken 
Num. - Numeri (bijbeiboek) 
numen (OS, ZW, Bu, Dho, Diz, Nbk, Np, 
Nt, Nw, 01-Ni, Op, Pe-Dbi, Sz) Ook neu-
men (Nt), noemen (Dho, Diz, Np, 01-Ni, 
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Pe-Dbl, Sb, Spa, Sz, Wol, b) zw. ww.; 
overg.; nuunide, het nuumd ['n9ip:/'nX:ip:/ 
'nQip:] 1. een naam geven, met een naam 
aanduiden Hi)' was nuumd naor Zion pa/cc 
van beiten kaante vernoemd (Db, Dfo, 
Nbk, Ow), Wi)' numen him a/tied hi)' de 
aachternaeme spreken hem altijd aan met, 
hebben het altij d over hem door zn achter-
naam to gebruiken (Db), Iederiene nuwnde 
him bi)' de van bij z'n achternaam (b), Do 
oo/den numon hew-  kiender ha ost niet mcci-
naor de grootoo/ders (Obk), Wi)' nwnon 
bier a//es hi)' do name (Sz), We n//en 'in 
mar niet bijj (do) naomo nwnon (Nbk), de 
dingen bi)' de naemo numon (Nbk), et 
besien hi)' do naeme nwncn zeggen om 
wie/welke zaak het gaat (Nbk), gien nae-
men numen niet zeggen wie het betreft 
(Dho, Nbk), Jow beworon dat sommige 
meenskon jow dat vorteld bebben, mar dan 
moej' ok naemen nwnen dan moet j e ook 
zeggen wie ( ... ) (Op), I/c weot we/ dat et 
we/ es zo nuumd wodden is (Nbk), Dat 
nuwn ik nog 8$ schieten (b), 1k nume dat 
eon grote scbaande (Nbk), Nuum ie dat eon 
goeie vakman? het is helemaal geen 
vakman (Nbk) 2. vermelden door to zeg-
gen, to noteren, door op to sommen Dat 
he'/c we/ es hourd nwnen (Diz, Nbk), 
...numen hew-c! (Nbk), 1k bob dat doe mar 
niet nuumd, dat ze mi)' nooit eon keer 
botaeld bebben er maar geen melding van 
gemaakt (Nbk), Hi)' nuwnt or nook heeft 
het er nooit over (Nbk), ten p/ak, dat ik 
niot nwnen zal met name: iemands 
aohterwerk (b), Wie nuumt jow zoks wie 
vertelt jou dat eigenlijk (Ow) 3. met lof, 
eer, melding maken van Et wag ok we/ es 
eon keer nuumd wodden, at dat war/c dat 
do infermaan ten vow-  or woordoboek daon 
bobben (Nbk), Hi)' mag ok we] eon keer 
nuumd wodden, wat bet hi)' d'r a//egeer 
we] met vow- daon! (Nbk) 
numensweerd (El, Ma) g. lidw. 
[n'ipswcort; aks. wisseltJ 1. in Dat is gien 
nwnenswoerd een kielne hoeveelheid, de 
moeite niet waard (El, Ma) 2. z. 
nuin ens weordig 
numensweerdig (Bdie, Db, Dfo, Dho, Ld, 
Nbk, Np, Nt, Obk, Ow, Ste, Sz) Ook 
numenaweerd (El, Ma, Nw, Obk, Ow), 
noemensweerdig (01-Ni, Spa, Wol), 
noemensweerd (Diz, Pe-Dbl) bn.; pred. 

[n9ips'wt:oçdox/..infl ... ] 1. noemenswaard, 
noemenswaardig Etis nietnwnonswoerdi& 
zoe'n k/oin botien is et (Np, Nt), It Was 
niet nwnensweerdig wat d'r gebezn-d is 
(Nbk), Et bet regend, mar at is niot 
numensweerd (Nw, Ow) 
Numeri - Numeri (bep. bijbelboek) 
numeriek (I) [n5?mo'rik] - numeriek, in 
Gaoj' Jo bestaand alfobetiscb oddoron of 
numeriek? (1), do nwnerieke weerde (1) 
nummenaosie z. nomenaosio 
nummer z. nommer 
nummeren z. nommeren 
nnmmerpaol z. nommeipaol 
nuneren (Nt) onbep. w. [n9np] 1. neuriën 
Hi)' lop eon boo/ to nuneron (Nt) 
nuntius (I) - nuntius 
nuren (ZW, verspr. OS, Bdie, Bu, Dho, 
Np, Nw, Obk, Op, Wol, b: Im) Ook 
neuren (Nbk, Nt, Obk, 01-Ni, 0p, Spa, 
Ste, Sz, Wol, b: in) zw. ww.; onoverg.: 
nuurde, het nuurd ['ny:orcl'a&:acn] 1. 
opzwellen van de uier tegen de tijd van het 
kalven Jo kun an 't neuron van do koo we/ 
zion dat hi)' gauw kalven moot (Obk), Die 
veorze die nuw-t mod; dan begint dat gior 
toe to zetton (Db, Ow, Nbk), Do koe nuurt 
dan begint hi)' gior to kriogen, dan kan et 
nog zoe'n maond dw-en on dan komt et/calf 
(Nbk), Wat nuw-t hi)' al mooi opzwellende 
uier (Db, Ste), Die koo begint mooi to 
nw-en (Ma), Die koo begint eon botien half 
to newen:  gezegd wanneer men er nog niet 
zeker van is dat de koe inderdaad aan het 
kalven toe is (Nbk), can nw-ende koe een 
neurende koe (verspr. OS, Nt), ... veorze.. 
(Dhau), Die koe zal wo/ gauw kalven, et 
gier is (aorig) an It nw-en (Nw, Obk), Die 
koo nuw-t flunk (Db) 
nurks (spot) [n.&rks] - nurks een nurkse 
kerel (Nw) 
nusselen Ook nustelen (spor. WS noord. 
van de Londe) ['ms1vJ'nAsti;]  1. nestelen 
Do zwatte foster nusso/t vat/ce in beden on 
pollen (Dfo), Eon muske nustc/t graag 
onder do dakpannen (Spa), In or vew-jaor 
beginnen do voogels ok weer to nusselen, 
on zingon on fluiten hew- hoogste lied 
(Dfo), Dc voogels bin an 'tnusse/en (Wol), 
Oonze /cnien zal wo/ gauw jongon, die 
nussolt a/ (01-NI), Oonzo poos bogon 
gisteraovend al to nusselen, dat d'r nil/en 
morgonvroeg wel jonkies wezon (Sz), As 
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et varkon begunt to nusselen, kan hi)' gauw 
biggen (Ld, Ow, Obk) 2. zich neerzetten, 
een plaats innemen die behaagiijk, beschut 
is, bezig zijn met de inboedel: om het huis 
in te richten, opnieuw in te richten etc. Hi)' 
hot 'in d'r lekkor in nussold heeft het zich 
behaaglijk gemaakt in bed (Bu), zo ook 
Bi)' 't winter is et noflik as et beddo waann 
is, dan kuj'jc d'r lckkcr in nusselen (El, 
Dhau), (van een jong paar:) Ze bin an 
nusselen richten hun woning (verder) in, 
richten een kinderkamer in omdat er een 
kind op komst is e.d. (Bu, Nbk), Wi)' 
moe'n vcrbuzvn, dat wi)' bin al wat an It 
nusselen (Ow), Hi)' bet 'in d'rmax aorig in 
nussold een goeie baan verworven e.d. 
(Np, Dhau), Hij nusselt 'in d'r do hieltied 
dieper in werkt zich steeds dieper in de 
schulden of problemen anderszins (El, 
Ow), zo ook Jo kunjo d'r we] es dieper in 
nussolon as ic dat govallogien an do pciisio 
vortellen (Obk), Jo in do mociiikhoden 
nusselen zich (steeds dieper) in de nesten 
werken (Bu), Thy bet 'in d'r vremd in 
nusseid hij heeft zich op een eigenaardige 
manier in de nesten gewerkt (Bu) 3. 
aanstalten maken naar bed te gaan, naar 
bed gaan (Bu, Op, Ow, Sz) 1k bin 
vanaovond al vrocg bogonnon to nusselen, 
want ik was go slaoperig as wat (Sz), We 
zoion op beddo, do vrouw is al wat an 't 
nusselen (Ow), Et lopt al mooi naor olven, 
mi)' donkt we mossen mar es nusselen 
gaon (Op) 
nusselkont (Db, El, Ow) de; -en; -ien 
['a&skont] 1. iemand die niet opschiet Hi)' 
sob öt niks op, et is ccii ooldo nusselkont 
(Ow) 
nussien z. onder nust 
nussienzukcn z. nussioszukon 
nussienzuker z. nussioszukor 
nussicszcuken z. nussieszukcn 
nussieszeuker z. nussioszukor 
nussieszuken (verspr., p) Ook nussies-
zeuken (Nt), nussienzuken (bet. 2: Nw) 
onbep. w. ['nAsisy: ... / ... ..nAsis ... } 1. vitten 
naar aanleiding van kleinigheden, kleinig-
heden aangrijpen om te gaan ruziën, ruziën 
om niks Jo moe'n niot zo nussioszuken 
(Nbk), Die Jigt now ok aJticd to nussios-
zulcon (Ow), Mit die vent wi'k niks moor to 
macken hebben, hi)' bogint a/tied weer to 
nussicszuken (01-NI) 2. zoeken van vogel- 

nesten met de bedoeling eieren te vinden 
en mee te nemen (i.h.b. kievitseieren) (El, 
Nt, Nw) Eon oiorzu/ccr is iono die an ot 
nussicnzukon is (Nw), Dojongon bin an It 
nussioszuken (Nt, El) 
nussieszukcr Ook nussieszeuker (Nt, 
WH), nussienzuker (Db, Nw, vo) de; -s 
['nAsisy:kf/ ... sA:kf/'nAsis ... J 1. muggezifter, 
iemand die om kleinigheden mziet Hij bet 
allied ovoral wat op an to markon, et is con 
cchte nussioszuker (Nbk, Ste), Niet tevulo 
mit bcmuuien, et is con ccbtc nussienzuker 
(Db) 2. iemand die nesten zoekt om de 
eieren emit te halen (vooral kievitsnesten) 
(Db, Nw, Dho) Eon gocie nussienzuker kan 
an do voogels Zion waor hi)' wat vionon 
kan ni. kievitseieren (Db) 
nussieszukerig (Np) bn.; -er; -st 
{'nAsisy:kpxj 1. vitterig, muggezifterig Die 
korel is nussieszukorig (Np) 
nust et; -en; nussien [n&st/n€st] 1. nest 
(van vogels of andere dieren) Oe hodon, do 
klokkord is ok van 't nust! (Ow), Die 
jongon gaon a/Ic nuston bi)'Ianges nl. 
vogelnestjes, evt. om  de eieren weg te ne-
men (El), 1k bob con nust mit cior vunnon 
(Dhau), et nust van do bond (Ow), Do 
motto ligt in 't nust (Ow), Die jongon 
haolon a/Jo nussios nut (Ow), (bij vogels, 
honden, katten enz.:) con nust mitjongon, 
(schertsend ook van een groot gezin:) een 
nust vol jongen (b), in 't logo nustgriopon 
raar te pas komen (Dhau), Th3i had a/los 
verzoupon en gion ci moor in 't nust hij had 
geen cent meer (Obk), Kiondor moo'n 
aovens mit do kiopon op 't nust vroeg naar 
bed (Ow), con ci buton et nust loggon iets 
doen dat niet door de beugel kan (Bu), con 
ci in 't nust hobbon een appeltje voor de 
dorst (01-Ni), waartegenover gion ci moor 
in 't nust bobbon geen geld gespaard 
hebben, geen geld over hebben (Ste), Thy 
bet do voogols over 't nust vliegon laoten 
kon er flunk geld aan verdienen, kon er een 
goede prijs voor krijgen maar heeft het niet 
verkocht (Ste), Hi)' bet zion cigon nust 
besoboton heeft door eigen toedoen zn 
zaak schade berokkend, deed zichzelf 
tekort, hij heeft een ander geholpen maar 
daar vervolgens zelf alleen maar nadeel 
van ondervonden, bijv. doordat de ander 
nu eerder met iets op de markt was (Bu, 
El, Obk, Op, bl), ook: hij werd het 
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slachtoffer van wat hij een ander wilde 
aandoen (Wol), Hej' in een verkeerd 
nussien zeten en wat opgeerd? jets bij, 
door een ander opgelopen, bijv. een 
gesiachtsziekte (Nbk), Eon knien is ten 
nust an 't togen d.i. maakt eon nest (door 
het materiaal bijeen te brengen) (14w), 

veurdat cit zwine in et nust kreup... 
onderging (vo), De zwine hop in It nust 
gaat onder (Nw, Ste), ook: id., maar is 
daarbij niet goed te zien, verdwijnt achter, 
in een wolkenbank (j, Diz, Obk, Op), 
opgovat als teken van naderende regen 0, 
Op, Ste), ...in ten nussien id. (Pe-DbI, 
Wa!), As do zunne in eon nust krop dan 
gaot hij  niet bolder onder, mar in wat 
bewolking, een regennust (Bdie), ...dan 
slapt bij morgens lange, dan krief sander 
(minder) weer (Bu), Dc mane kroptreer in 
't nust id. (Ma), zo ook Dezunnezit we] in 
een vies nust (Spa), vgl. oak As do zunne 
in Ft  mist kroept, dan gaot hiy onder mit 
wat waezigs of wat waeterigs; dat betekent 
dat d'r nader weer op komst is nI. minder 
goed of zelfs sleeht weer (Nt, 01-Ni), Hi 
la-cup as eon bond in zien nust (Sz), ...as 
eon gesleugen bond in 't nust (Dfo), 1k 
viml me bier thuus as eon bond in zien 
mist (Op), B. zeufct we] naor eier, mar bi5 
vient meer nusten as eier (Sz) 2. (bij 
vergelijking) een warme, knusse plek (van 
dekens, kussens en anderszins) ten mission 
maeken (Nbk), can lekker nussien bebben 
(Db), We maken ten nussien in Ft  hooi nl. 
am appeis in te bewaren (Sz) 3. de ejeren 
die een vogel in het nest heeft geiegd, al 
de jongen die een dier in éón maal heeft 
geworpen ten nust eier eon nest met eieren 
(Dfo, Nw), een nust Jonge katten (Op), 

varkens (Dfo), . ..Jonge knienen (Op) 4. 
de kinderon nit eon gezin MY is dejongste 
uut 't nust (Diz, Nt, Spa), do laeste uut 't 

mist do jongste nit een gezin (Bu, Nbk, 
Ow), 1k he!, een hid nust kiender (Dhau), 
Die kiender kommen we! uut ten good 
nus4 waartegenover 1k zol It mar niet te 
bot anleggen mit dat buurmaegien, ze komt 
uut eon verkeerdnust (Bu, Diz, Db), ...met 
uut zoe½ best mist (Obk), 't Is mar lack 
uut wat veus nust aj' kommen hot gezin 
waarnit je komt is sterk bepalend voor je 
ontwikkeling (Nbk, Ste), MY komt uut ten 
groot nust nit een groot gezin (01-NI) 5.  

slaapplaats, bed Kom Jong, we gaon op It 
nust (Bu, Np, Nw, Ste, Nbk), ...in Ft  nust 
id. (Np) 	Ft nust in (Ste), We kroepen 
aovens op 'e tied in Ft nussien (Dfo), 
Zuwwe mar in 't nussien kroepen? (Db), 
Wemoe'n aanst ok es op Ftnustwe  moeten 
straks maar eons naar bed (Np, Nbk), We 
zuken et nust op we gaan naar bed (Ow), 
It Was al middag doe hiy uut 't nust kwazn 
nit bed (Dho), Koj' niet uut Ft nust 
kommen? (Nbk, Ste), 1k gao et mist 
opnilcen (Bdie, Db), It Is al laete, we 
mosses, mar in 't nust kroepen naar bed 
gaan (Bdie, 01-NI), 1k hoop in 't nust ga 
naar bed (Ma), Kroe-p mar leldcer in It nust 
(Dho), (mit de luie kant) in It nust ligen 
(01-NI, Db), We kim 'in morgens niet uut 
't nust kriegen (Dho), Hif is niet uut et 
nust te branen is niet nit bed te krijgen 
(Diz), Et nust was a! your him opmaekt zn 
bed was al opgemaakt, oak fig.: zn bedje 
was al gespreid (Ld) 6. huis en/of gezin 
waartoe men behoort, waarin men opgroeit 
AJ' eon aende vot binnen, biyF  ten aende 
van Jo nust of(Nw), Hij is veer van 't mist 
of now hi bielemaol in Australie zit 
tegenwoordig (Obk), Dat meisien is naor 
do stad gaon, die is uut et nust vleugen 
(Sz), et oo!derlikcnust verlaoten (Bu), H15 
komt mar zelden van It nust gaat zelden 
weg (Op)  7. woonhnis, vooral in eon cold 
nust eon ond, vervallen, huis Wat wonen 
ziy in eon cold nust een and, vervallen 
huis (alg., Nt), zo oak Da's eon oud 
nussien, boor! (Spa), ...een cold nust van 
ten huus! (Dhan), et oolde nust hot huis 
waarin men geboren werd, waar men 
leefde als kind (Dhan, Dho, Nbk, 01-NI, 
Ste), Hij vcrlangt weer naor or oolde nust 
(Dho), Hij bet verseheiden Jaoren in do 
vremde west, mar hi is ok weer op Ft 
oolde nust weerommekommen (01-NI), AjF 

van et oolde nust of gaon en dan in do 
vremde wonen, dan vuul i5 jow niet tbuus 
(Dhan), Jan bet van zien vader een 
bob eurlik nust onder do kont kregen, 
aanders badde bij a! lange gien boer meer 
west flinke, goed draaiende baerderij (Op) 
8. door opeenvolgende grootto bij e!kaar 
horende en in olkaar passende voarworpen 
(Np, 01-NI), in eon nust scbaolen (Np, 
01-NI) 9. akelig, vervelend, nuffig meisje 
(aig.), oak wel gezogd van een jongen 
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(Np) ccii mist van ccii macglen (Nw), Dat 
ackclxgv nust van Len G. was d'r ok on ze 
was netuurlik al/cs weer beter (Op), Tot in 
de stobbe verwend, dat mist tot in de 
grond bedorven (v), Eon verrelct nust is 
dat! (Wol), Dat is ccxi bertaoh nust (verspr., 
Wol), ccxi elgenwies nust (Nt), ...nussien 
(Sz), een verve/end mist (Spa), ccii kwaod 
nust (Np),  Dat Ic/cue jonk moej' maj-  uut 
de weg gaon, et is ccii klein nust (01-Ni), 
ccxi cigenwies nussien (Sz), Wat ccii 
ondeugendnust (Ow, Bdie), ccxi verwaand 
nust (Bu), Smerig nust! akelig nest (Nbk, 
Ste) 10. klein kind Et is mar ccxi nussien 
(Np) 11. huisstof D'r lag allegeer mist op 
or vloerklied(l4bk), nust op 'c v/ocr (Ste), 
Waor komt dat nust tocb weg? (Ste) 12, 
ronimel die in eikaar zit, bij eengepakte 
overblijf'seien, stof dat dicht ineen zit (Db, 
Np, Obk, Ste) Mit scboonmackcn wodden 
d'r wel es nusten opruumd, oolde rommel 
die bij mekeer zit (Obk), ccii nust stof 
(Ste, Db), nusten stof op 'e vloer(Ste), D'r 
zat aorig nust in de rogge kaf en andere 
resten (Np) 13. flunk aantal exempiaren, 
grote hoeveelheid (Db, Dfo, Ma, Np, Obk, 
Op, Ow, Ste, vo) my bet ccxi bial nust 
geld hij is rijk (Dfo, Ow), Haarm hadde 
nog ccxi nussien geld op 'c baank staon, dat 
zol d'r now wel an geleuven moeten (vo), 
Die bet con mooi nust geld krcgen aut de 
arfenis (Dfo), Die oolde omkes hcbben ccii 
mooi nust aacbterlaoten een flinke hoe-
veetheid geld (die de familie kan erven) 
(Obk), Doe de ooldc krelc dood was, 
bebben de arfgenaemcn d'r ccxi mooi 
nussien vunnen, reken daor mar op (Op), 
Daor sit nog wel een nussien die 
beschikken over een flinke hoeveeiheid 
geld (Ow), HJ5 bet ccii mooi nust 
mitk.regen een flinke erfenis (Ow), Bly It 
haastkoj'soms ccxi bielnustncuten vienen 
in de bos een grote hoeveeiheid (Obk), my 
bet ccii biel mist cexpels in de kelder (Ma) 
14. (my.) problemen, moeilijkheden, nete-
lige situatie Hiy sit in de nusten (Ow, 
Bdie), Ze kommen hoe langer hoe dieper 
in de nusten (Dho), Mit alzien praoties bet 
bi5 him (li//i/c) in de nusten warkt (Dho, 
Obk, Op), Hi5 bet 'in aorig... (01-NI, Ow, 
Spa, Bu), my het 'in se/s in de nusten 
war/ct (Nt, Wol), Hiy war/ct 'm staorigan 
moor in dc nusten (Ld), Die sit allied in de 

nusten in de zorgen, problemen (Ma, Np), 
Hi set 'in bielemaol in de nusten zet 
zichzelf kiem, werkt zich in de nesten, 
bijv. door zich to verspreken (Nw), Dear 
de an/coop van dat huus komt N flayer in 
de nusten (Db) 15. (my.) fratsen, rare 
grilien, uitvluchtjes Wat veur nusten bin 
dat now! (Nbk), Van die vremdc nusten 
bet biy gekke streken, rare gewoonten (Ma, 
Nbk), Wat bebben die boeren weer year 
nusten (vo), Die jonge bet rere nusten 
(Dfo), 17 allied mit je nusten, zeg de 
waorbiedmar(Db), Dat bin allegere nusten 
problemen van niks, d.i. gezeur terwiji het 
niets voorstelt (Nbk) 16. (my.) beslom- 
meringen, bezigheden (Ow) Now bebben 
we ok al wel as weer wat aandci-c nusten 
om banen (Ow) 17. (my. van het verki.) 
kleine, onnutte bezigheden die men wil 
doen, vooral: om het grotere, belangrijker 
work niet aan to hoeven vatten, smoesjes 
om van iets af to komen Th3 is an It 
nussies zuken, hi); verveelt 'in (El). We 
bebben de bide dag mar wat nussies zocbt 
cnni/csuutdc weg zet(Dhau), Ikhebetal 
in de gatexi: Ic zuken weer nussies om van 
dat warkien of to kommen smoesjes, 
kleine, onnutte bezigheden (01-Ni), ThJ 
zocbt nussies om d'r mar year weg to 
kommen (Bu, Diz, Obk, Ow, Pe-DbI, Ste, 
Ld), zo ook Hij zocht nusten (Ow), low 
bebben et buus kocbt, on now moej' glen 
nussies zuken om d'r of to kommen, je bin 
tocb wel los vertrouwd? uitvluchten (Op) 
18. in nussies zuken vitten n.a.v. 
kleinigheden, kleinigheden aangrijpen om 
to gaan ruziën (Dfo, Dhau, El, Obk, b: im, 
In) Ic moe'n met allied van die nussies 
sake,, (Dhau), Dc jongc begon drckt al 
nussies to zuken (El), Die bet allied wel 
wat, hiy zocbt allied wel nussies (Db, Dfo) 
* Et buys is as ccii nest: or eigenst is et 
best (Mun), Mit de swine in or nust/Konit 
d'r regcn op 'e kust (Ow), As de swine in 
or nust is, bin dc luien op 'xi bcstcn (Nt), 
• ..bun de luisten... (Nt) 
nustbescharmer (spor.) - nestbeschermer 
nustblievcr (1) - nestblijver 
nustblik (bo: Bu, Nw) Ook nusteblik (Bu) 
['nAzdbltld'nasto ... ] - stofblik Doe al/es 
mar in 't nustb/ik (bo: Nw) 
nustbulte (Sz) de; -n ['n&zdbAit] 1. 
moishoop met het nest van een mol 
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nustdoons - nut 

nustdoons (Bu) et ['n...] 1. dons ais 
bestanddeei van een nest 
nusteblik z. nustblik 
nustei et; -er; -gien [n ... ] 1. nestei, 
vooral: kalkei We laaten a/tied et nustei 
liggen in It kicpenust (El), eon kalken 
nustei (Ow), We bebben d'r eon nustei in 
Iegd(Dho), Do gewane boerekiepen leggen 
a/tied bij een nustei (Obk) 2. een 
hoeveeiheid voer die nog over is (Db, Dfo) 
Hi)' het nag een nustei (Db) 3. flinke 
hoeveelbeid spaarcenten Ze had we/ wat 
centen in een speeipot stopt, dat ze bad 
nag we/ een nustei (01-Ni, Dfo), Die bet 
nog we/ een nustei (Dho, Np, Bu), ... wat 
nusteier (Nw), Ja, daor is nog we] een 
moo] nusteigicn (Dfo, Sz), Ze bebben nag 
een aorig nustei op 'e baank staon (Obk), 
Aj' watsperen, beJ'nog es eon nustei (Db, 
Pe-Dbi, Ma), Hij boolt nag eon mooi 
nusteigien over (Op, Ste) 4. nakomertje 
(Dfo, Obk, Ow) Die maensken hadden a/ 
eon stakmennig grate hen der, en doe 
kwam d'r nag ten nustei aacbteran (Obk) 
nustelen z. nusselen 
nusteprust (Nbk) de; -en ['n&stoprAst] 1. 
zeer klein exemplaar Et is mar con 
nustepnist (Nbk), Ae Jo! Nusteprust daj' 
binnen (Nbk) 
nusteri'je de; -n; nusteri'jgien [...'r...; z. 
- i'je} 1. nesterij: kieinigheid, onbeduidende 
zaak 2. (ook verz.) snuisterij, kieine 
spuHen (Bu, Db, Ld, Nw, b: in) Wat 
bebben ze daor eon nustenen in buus 
(Bu), 1k koop d'r niet meer bi% 'k heb 
genag nusterie in de kaaste (Db), D'r was 
een hoop nusteri)'e op 'e romme/mark (Ld), 
Die beweert a//e nusten7jen (Nw) 3. smoes, 
uitvlucht (Ow) As kiender niet siaapen 
kunnen bedaenken ze nusterien: naar do 
w. c. on gaa mar deur (Ow) 4. rare streek, 
grii (d) Dan za'k d'rmij tack mit aarms en 
bien en tegen verzetten as ze meer van 
zakke nustonen uutbae/en (d) 5. (g. my.) 
ruzie (Nw) Die hdbben wat nusteriye mit 
mekeer! (Nw) 
nusterig (Bu, Nbk, Sz) In.; -er, -st 
['nAstrQx] 1. kribbig, op aile siakken zout 
leggend (Sz) 2. stoffig (Nbk, Bu) 
nusthaor (Bdie, Bu, Db, Dhau, Dho, Ld, 
Ma, 01-Ni, Op,  Ow, Spa, Ste) et ['n.&st 
ho: or] 1. haar dat een dier gebmikt am een 
nest van te maken (met name bij konijnen) 

(Bdie, Bu, Db, Dhau, Dho, Ld, Ma, Op, 
Ow, Spa, Ste) 2. nesthaar, donzig haar 
van een jong dier (Bdie, Db, Ste) 
nustig (Bu) In.; -or, -st ['nAstox] 1. zich 
niet fit, zich niet iekker voeiend 
nustjong (Obk) et; -en ['a&stjoij] 1. jong 
dier dat nog bij de moeder is 
nustkaaste de; -n; ...kassien ['n.j 1. 
(vaak verki.) nestkast 2. (schertsend) 
baarmoeder (spor.) Die is et nustkassien ak 
kwiet(El) 
nustkorf (01-NI) - nestkorf 
nustkukentien z. nustpiekien 
nustlocht (Nt) - nestgeur (lett.) 
nustmateriaol (Obk) - nestmateriaal 
nustparresiet (01-Ni, I) ['it&stparasit] - 
nestparasiet 
nustpiekien (01-Ni) Oak nustkukentien 
(Sz) ['nAstpikinl ... kykfltin] - nestkuiken 
nustplak (Obk) - nestpiek 
nustploem (Np) de; -en ['nAstplum] 1. 
nestveer in een eendenest 
nustpot (Obk, Pe-Dbl) de; -ten; -tien; 
['nAstpot] 1. stenen pot waarin men vogeis 
wil doen nesteien (als een soort nestkastje) 
(Obk) 2. vorm van een pot die bep. nesten 
hebben (Pe-Dbi) Ekstors en kri)'en maeken 
a/tied cen nustpat (Pe- DbI) 
nustroegte (Db) de ['nAstruxto] 1. verdord 
gras, stroafvai e.d. dat een vogel in zn 
nest aanbrengt 
nustvere (Op) de; -n; ...veertien ['n...] 1. 
elk der eerste veren van een vogel 
nustvoegel (Db) - nestvogei 
nut I et [mit] 1. nuttigheid, voordeei Dat 
aalde pannegien kan we/ vat, dat bet niks 
gien nut meer (Obk), Dat dat daar niks 
glen nut dient nergens toe, heeft geen 
enkele funktie (Ow), Het et ak nag nut, of 
zu/Jen we or mar vatdaen? (Nbk), Et kan 
Zion nut we/ bebben (Ow), Wat hot dat 
now veur nut (Dfo), zo ook Wat your nut 
hot dat now! (Woi), Onnadig am to daen, 
daarzie kgien nut in (Ste), Ether wel nut 
daan dat we daar wat van zegd hebben, 
now hae/t die jange gien gemiene streken 
meer uut (Obk), Dat hot niks glen nut het 
is nergens voor nodig (Ma, Nbk, Woi), 
Daor zie Ic gien nut in het dient nergens 
toe (Ste), zo ook 1k zie et nut dtr niet van 
in (verspr., Ld), 't Bet niks gien nut dat we 
nog /anger deurgaon (01-NI) 2. (met 
hoofdietter) Nut, de Maatschappij tot Nut 
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nut - nylonbossel 

van hot Algomoen of plaatselijke afdoling 
daarvan D'r was eon aovend van et Nut 
(spor.), Die aovend gong van et Nut uut 
(spor.) 
nut II bn.; prod. 1. nuttig, voordelig 2. in 
nut wezen waard zijn, or eon good, nuttig 
gobruik van weten to maken Dat bend is 
dat mooie speulgoed met nut, die vernielt 
aYes (Dhau, Obk), Ikmaekto zundags mien 
kieren we] es smerig, dan zoo mien vador 
van: 'Jo bin niks nut' (verspr., Nt), Jo bin 
gien niie kieren nut! (Wol, Nbk), Dat is 
tot sties nut is in allerlei opzichton nuttig 
(Sz) 
Nutsaovend - Nutsavond 
Nutshedrief - Nutsbodrijf 
nutsvcurziening (1) do; -on, -s [n...J 1. 
nutsvoorziening 
nuttelig z. notteiig 
nutteloos (['nAtlo:os] - nutteloos: zonder 
nut Gao toch an It waark, kiend, ic zitten 
d'rmar nutteloos bi) net of ie niks to doen 
hebben (Pc- Dbl) 
nuttig bn., bw.; -or, -st ['nAtax] - nuttig: 
voordolig, nut brongend Len ooid meonske 
moot wat in bewoging biieven, eon betion 
bewoging is aitiod we] nuttig (Op), Et is 
nuttig wark (Nw), Et is oen nuttig diet 
(Bdio), It Is ccii nuttig ding, dat woordo-
bock (Ow), Op die meniere kuj'je nog 
nuttig macken kun Jo Jo dionstbaar maken, 
kun je nuttig work doen (Dho), zo ook Hi 
hot n daor aorig nuttig maokt (Obk, Ma), 
Hebben Jim de tied nuttig bostedod? (Ld, 
Wol) 
nuuiver z. nuver 
nuunder (OS, Bu, Dho, Diz, Np, Nt, Nw, 
n) do; -s; -tien ['njndç] 1. schoip, vooral: 
grote, niet gladde, kalkrijko scheip, in 
vergruisdo vorm gobruikt als aanvulling op 
hot voor voor pluimveo (om storkere 
schalen to krijgen, vooral gobruikt als do 
kippen opgosloten zitton (Bu)) nuunders 
fions]aon your do kiepen (Obk), Do kiepon 
kregen vroeger nuunders, grit dat your do 
doppen van do oior bruukt woddon mos 
(Dhau), Die nuunders kreej' veur do 
iciepegrit; ie baddon ze ok op grafstionon 
(Nbk), Gomaoien nuunders woddon ok we] 
es op 'o patties strujd, dan Jock aiies wat 
beiderdor on et hu] et zaand con betien 
vaasto (Bu), Van nuunders kriej' starko 
schaoion an do oior di. jndien als 

kippovoor gobruikt (Dho), We zocbten do 
grote nuunders uut et kioperik (Ow) 
nuunderbule (Nw) do; -it; -gien ['it...] 1. 
zak waarin men schelpon bewaart, in hot 
bijzonder voor het spel nuundoren, z. 
aldaar on ondor streopgooion 
nuunderen (Bu, Db, Nw, ho: NW) zw. 
ww.; onoverg.; nuunderdo, het nuunderd 
['n9ndp] 1. bep. kindorspel spelon mot 
nuunders (grote schelpen), z. onder 
streopgooien 
nuunderpad (Bu, Nbk, Nw, v) et; 
...paodon; ...pattien [n ... ] 1. (vaak vorkl.) 
scholponpad 
nuver Ook nuuiver (Nbk, Obk) bit., bw.; 
-der, -st ['ny:Mf, ...vr/'ny:j  ... ] 1. eigen-
aardig, zonderling, vreemd 't Was nuver, 
dat wi5 vrooger bi 't winter an 't knik-
keren woron (Obk), Hij maokt eon nuvere 
opmaricing (Nbk), Wat kay 't toch nuver 
]open (Ma), 't Was ccii vrcmdo kwiebos, 
bij icon d'r nuver bi5kommenhij kan rare, 
wonderlijke, gokke dingen zeggon (Dho, 
Obk), (zolfst.) Et is eon nuvoro het is eon 
rare (Nbk, Np, Ste), Ze is wat nuver oon 
boetje oigenaardig (Wol), zo ook (verb.:) 
Ic bin oen nuvoren iene, beur(v, Nbk), Dat 
is eon nuver zaokien (Wol), Et was eon 
nuver kiend, ze had zo niot aiiomao]o op 
eon riegeitien (Po- Dbl, Hij komp wat 
nuver over (Bdio), ...dot wat nuver an 
(Bdio, Nbk, Spa), Dat kiend gaot a] naor 
do gowone schoo]e, mar 't is eon botien 
nuver eon beetjo eigonaardig, niot holomaal 
bij haar verstand (Obk), con nuvore Kiaos 
eon vreemdo, eigonaardige vent (Np) 2. 
(bn.; ook van porsonon) leuk, aardig (Ow, 
Ste, b: im) con nuver hoetion eon leuk, 
mooi hoodje (b: im), eon nuver maogien 
(Ow), Et is we! eon nuver ding oon aardig, 
vrolijk meisjo (Ste) 3. (bw.) in hoge mate 
(Dhau, Db, Dfo, El, Ma) Dat boeropeerd 
]eup nuver haddc (s: oost.), As otstaorigan 
hadder bogint to regonon, wodt d'r we! 
zogd: or bogint a] nuver to regenen (Dhau, 
Dfo), Et regent nuver in flinke mate (Ma), 
zo ook Et regent mar nuver dour, do bie]o 
dag (El), 1k bob zovou]e onkoston maekt, 
ikzit nuver un depieno(Db) 
nylon ['nejlon] - nylon Harre, barrel zucbt 
con vrouwgion, en ze kikt hour nylons 
nao... (ba) 
nylonbossel (Dhau, Wol) do; -s; -tien 
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nylondraod - nylonstof 

['n...] 1. borstel met haren van nylon 
nylondraod - nylondraad 
nylonkouse - nylonkous 
nylonpanty - nylonpanty 
nylonpruke (Wol) de; -n; ...prukien ['n...] 
1. pmik van nylon D'r bin nylonpruken, 
mar ok echtc haoren pruken (Wol) 
nylons - nylons 
nylonstof (I) - nylonstof 
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o I de; -s; o-gien [o:, am] 1. de letter o 
uit het alfabet, elk der klinkers [o:], [o] on 
[o] nit het systeem van Steliingwerfse 
spraakklanken 2. de woorden, namen die in 
een alfabetisch geordende reeks met een o 
beginnen 3. (als hoofdletter) scheikundig 
symbool voor zuurstof 
o II (Bu, Nbk, Nt, Ow, Pe-Db!, Spa), z. 
ook own, oeII tw. fo:, oM] 1. uitroep van 
verwondering, van bewondering, van 
vreugde, ter uitdrukking van plotseling 
begrijpen, het zich herinneren 0! As etdan 
zo pot, doe 1k d'r ok niks moor your 
(Nbk), Oman, wat bin 'k toch hi/edo dat et 
met deurgaot! (Nbk), 0, op die moniere!, 
Oja, ikgao morgen naor do mark (Ow), 0 
ja?, 0 flee? 0 heden (Bu), 0, wat moo/I 
(Nt) 2. uitroep van misnoegen, ontzetting 
(Nbk, Fe- Dbl) 1k sneed me in do vinger; o 
wat doe dat zeer! (Pe-Dbl), 0, wat wo'Jc 
toch graeg dat die man es opscbeut! (Nbk) 
3. ultroep van lichte spot, scherts (Nbk) 0, 
o, maegien toch! Docht ie dat ikjow niet 
dew-  bad? (Nbk) 
o-bienen ['o:bT:ii:, 'am ... ] - o-benen 
o-waai-je-mi'j (b) Oak o-waai-je-mier 
(Wol) tw. [o:'wa:jemij/ ... mi:or] I. ach, 
lieve hemel Mar o- waai-je-miy dat brak 
mij zoer op! (b) 
o-waai-je-inier z. o- waai -jo-mi) 
0. en W. - afkorting van Onderwies en 
Wetenseboppen 
0. I - afkorting van oost, oosten 
o. II - afkorting van onzied, (in de 
taalkunde) 

o.a. - afkorting van wider aandere(n) 
O.B. - afkorting van omzetbelasting 
u.e. - afkorting van onder ere(n) onder 
andere(n) 
o.c.r. - afkorting van op erewoord retour 
o.g. - afkorting van opn own en geld, 
onroerend good 
O.G.B. - afkorting van onroerend-goed-
belasting 
o.g.v. - afkorting van op grand van 
0.1. - afkorting van Oast-Intheç 
Oostindisch 
O.I.C. - afkorting van Oostindische 
Compagnie 
O.K - afkorting van oké (ook met kleine 
letters), opperaosiekaemer 
O.K. en W. - afkorting van Onderwies, 
Keunsten on Wetenschoppen 
O.L. - afkorting van oosterlengte 
o.Lv. - afkorting van onder biding van 
o.m. - afkorting van onder meer 
O.N.O. - afkorting van oostnoordoost 
0.0. - afkorting van onderoflicier 
O.R. - afkorting van ondememingsraod, 
oobderraod 
O.S. - afkorting van Olympiscbe Speulen 
O.T. - afkorting van Oolde Testament 
o.v.v. - afkorting van onder vermelding 
van 
O.Z.O. - afkorting van oostzuudoost 
oase de; -s, -n [o'Ma:za, o:'a:zo] 1. oase 
(in een woestijn, ook fig.:) can oase van 
rust een heerlijke plek temidden van 
rumoer en andere onaangename zaken (I) 
obelegaosie z. obligaosie 

-471- 



ober - odder 

ober de; -s; -tien ['o:bI] 1. ober 
oberzweitser (Nbk) de; -s ['o:brswejtsr] 1. 
bovenknecht NJ een boor (van Zwitserse 
aflcomst, vaak per periode van een jaar in 
dienst; doze arbeidskraehten kwamen eerst 
naar Duitsiand en later ook naar 
Nederland, bekend nit de periode van pim. 
1900 - 1916) 
objektief (spor.) bn.; objektiever, -st 
[opjek'tif] 1. objektief (niet) objektief 
wezen, ccii objcktief oordiel (1) 
obi. - aficorting van obiigaosio 
obtigaosie (Np, Obk, 01-Nl, Ow) Ook 
obeiegaosie (Ow) [obli'go:asi/ ... bjo'gri:osi] 
1. obligatie 1k bezit glen obiigaosies! 
(01-Ni) 
observaosie (spor.) de; -s [opsçfo:osi] 1. 
observatie, waarneming Hij iigt vow 
obsorvaosio in 't ziekonbiws (Nbk) 
observaosieofdieling (1) - observatie-
afdeling 
observaosiepost (1) - observatiepost 
obsessie (spor.) - obsessie Et moot glen 
obsessie wodden (Ow) 
obsluut z. abseiuut 
oceaan de; oceanen o:osa'Jã:n, ...st'j ... ] 1. 
wereldzee, oceaan (lett.) de Atiantisehe 
Oceaan 
oth ['Dx] - och Och (fe), wat is 't wat (Bu, 
Ma), (lob heden (Bu, Ma, Ow, Wol), ...nog 
an toe (Bu,Nbk), Oci, wat vien ik dat arg! 
(IA), Och, die is get die moej' niet 
rokenen (Nw), Och nee, dat now ok weer 
niet (b), Och, zoj' nog even waach ten 
willen?(b), (versterkend:) Doe was MY ocb 
zo bliede van binnen o zo blij (vo) 
ochtendblad (spor.) ['axtidb1at] - 
ochtendblad (gewoner is morgenkraante) 
ochtendgimmestiek (spor.) [3xtItxtma 
stik] - ochtendgymnastiek 
ochtendjasse (spor.) ['oxti2tjaso] - 
oehtendj as 
ochtendvoer (verspr.) - ochtendvoer 
(lob tendvoer was veur kiepen, dat maakten 
we vroegor aided an mit warm water 
(Spa), 1k zai eerst do kiepen een pannovoi 
ochtendvoer reuren (Sz), Dc kiepen kregen 
levertraon dciii or ocbtondvoor (Ma) 
oddeneren (p, b: lm) zw. ww.; overg.; 
oddeneerde, het oddeneerd [oda'n:or;] 1. 
besiuiten Daorom oddeneerde ik ok him 
wat opknappen to laoten (p) 
odder Ook orde (bet. 4: Bdie, Dho, 01-NI,  

Op, Pe-Dbl, Spa; z. ook orde in andere 
bet.) de ['4r, 'odfI'Drda, 'ordo] 1. orde, 
regelmaat (Obk) In et verkeer is do odder 
on de rogel vaeke versteurd, krek as in et 
daogoliks gobeuren (Obk) 2. bevel, 
iastgeving (Sz, b) can odder kriçgen om et 
ion of ander to doen (Sz), Jfin Icrogen doe 
de odders mit schiet naor de rechterkaante 
(b) 3. bestelling (spor.) Aj' wat bostelien, 
is dat een odder (Nw) 4. ordening, 
regelmatige schikking, gewone, normale 
toestand (ook van personen, dieren), in 
verb.: op odder. Die buurman bet de boo] 
good op orde (Dho, 01-NI), HiJ is aided 
an et wark om do boo] op odder to kriegon 
(Nw), Th7 moot de hick boo] op odder 
macken (Np), Nao oen posien waeren we 
weer op orde hadden we de zaak weer 
onder kontrole, konden we alles weer zn 
gewone gang laten gaan (Pe-Dbl), Thor 
bebben ze alles (aorig) op odder (Dhau, 
Ma, Ow), 1k zai do buusboling even op 
odder brengen (Wol), do boo] op odder 
brengen (Ma), 1k bobbe do bide boo] nog 
dour mekaor ilggen, dat moot 1k eerst nog 
oven op odder stollen (Op), out odder niet 
in orde, in wanorde, in verkeerde, sleehte 
staat, enigszins kapot, enigszins ziek: 1k 
bob de fiets out odder (El), 1k bebbe do 
daarms wat out odder heb last van mn 
darmen (Nw), Die koe in do tuun bet me 
alles out odder maekt (Ow), We baddon et 
soul uut odder (Ma), Do hide boel hgt out 
odder (Np), Et is mit die boor aorig out 
odder, b15 bet vrij wat ziokto onder 't veo 
(01-NI), Die jonge hot mit moedwil mien 
lots uut do odder brocht (Obk), 1k bin wat 
uut odder ik ben een beetje ziek, voel me 
lang niet good (Bdie, El, Ma, b, Nt), zo 
ook Do bioie buusholing is va.ndoweke uut 
odder west (Dhau), Th5 Lc belemaole out 
odder hij voelt zich beroerd, is ziek (Spa), 
in odder in orde, voor elkaar: 1k zai or 
even in odder macken (aig., Ow), Etkomt 
(bepa old) in odder (Ste, b), Zie zo, in 
odder dat is voor elkaar, klaar, goed (b), In 
odder! voor elkaar, ik ga akkoord (Nbk), 
Dan komt de booi wei in odder (Nbk), 't 
Was in odder (b, Nbk), 't Was daor aaidod 
in orde voor elkaar, tot in de puntjes 
verzorgd enz. (Pe-Dbl), Aj' de book-
houwing op orde bebben, bej' de boo] in 
odder (Spa), As do ofwaetering niet good 
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odderbevestiging - oefenwedstried 

in odder is, komt at /aand in natte tieden 
wider wacter te staon (Obk), 't Is nicE in 
odder er is jets niet pluis, toch is er jets 
mae aan de hand (Diz, Ste, Nbk), in odder 
ho/en de zaken voor elkaar, goed houden 
(Nbk), met in odder wezen zich niet lekker 
voelen, enigszins ziek zijn (Nbk, Ste), 
waarnaast Beppe is wear goad in odder op 
't ogen bilk is weer goed gezond (Dhau) 5. 
z. orde*  (schertsend, zonder speciale bet.:) 
In odder, zee Biemholt, ha'k now de 
kwatties mar (Nbk) 
odderbevestiging (spar.) de; -s, -en 
['°@r•--] i. orderbevestiging 
odderen (Nbk, Obk) [odç'fl - ordenen, 
rangschikken de antekenings odderen, cia 
gedaacbten odderen (Nbk) 
oddering (Nbk, Obk, v, hi) de; -s, -en 
['oçfçujj 1. ordening, ordelijke plaatsing 1k 
heb at nicE bie/emaole op oddering op 
volgorde (hi), Die hadde yolk en materiaol 
zat ow de boo] op oddering te ho/en (v) 
oddernonimer (1) ['°dr ... J - ordernummer 
odderpottefu!ie (I) ['cIç ... J - orderporte-
feuille 
ode (1) de; -s, -n ['o:odo] 1. ode 
oe I de; -'s [u(:)] 1. letterkombinatie ter 
uitdrukking van elk der twee spraak-
kianken oe een lange oe (fu:]) en een 
korte ([u]) 
oe II (verspr.), z. oak oil, own tw. [u:] - 
0: uitroep, om o.m. ontsteltenis, verwon-
dering, bewondering, verdriet, pijn tot 
uitdrukking te brengen Oe heden, wat 
gebeun' d'r now! (Nbk), Dc bode gong op 
pad, en heurde wat! Oe heden! (b), Oe Wat 
dee dat zeer! (Nbk, Wol), Oe wat is dat 
waeter koo/d! (Nt), Oe wat beb 1k koo/de 
haven! (Ld), Oe beerkies! (b), Mar oe 
here! (3), Qe wat wonen Jim tocb in een 
mooi buus (Ma, Nbk), Qe, wat is dat een 
aogien een nieuwsgierig aagje (Bu), Oe, 
wat can nut'fien! (Ste); am verontwaar-
diging, ontevredenheid nit te drukken Oe, 
wat duurt et weer lange mit die vent 
van daege (Nbk); am meer nadruk te geven, 
in verb. als Wi'J konnen a/tied oe zo goad 
mit oonze buren wij konden altijd heel erg 
goed met onze buren overweg (Obk), 
Pattie meensken moej' a/tied oe zo heinen 
af' d'r mit waarken moeten heel erg, beslist 
(Obk), Aj' daor nilt to winke/en gaon, bi' 
zomar nicE k/a or, want die kan oe zo mm 

een bes/uut nemen (Obk), Oe zo wies was 
bi d'r mit (hl), De scbrieverties bin oe zo 
viogge (Spa) 
oedoe z. oerdoe 
oefenbad (spar.) [ufmbat] - oefenbad 
oefenbaene (spar.) de; -n ['ufip...] 1. 
oefenbaan 
oefender (El, Ow) Oak oefener (Ow) de; 
-s ['ufxpdç, --.f .....ufonar, ...nç] 1. trainer, 
iemand die anderen oefent (El) Ze bebben 
we/ een goeie oefender bij de sportc/ub 
(El) 2. oefenaar, voorganger (Ow) 
oefenen ['ufi:, oak we! 'ufi5n, 'ufonn] - 
oefenen: trainen MY is veur de meziek an 
't oefenen (Ow), le moe'n goed op dat 
meziekstok oefenen veur de uutvoering 
(Db), Vroeger niossen wij as so/daoten 
al/c daegen oefenen (01-Ni) 
oefener z. oefender 
oefening de; -en, -s; oefeninkien ['ufnuj] 
1. oefening, training Die kiender schieten 
nog met zo best mit korIba//en, mar ze 
bebben ok nog niet yule oefening had 
(Ow), De so/daoten weren op oefening 
(Nw, Ma) 2. opgave, opdracht die dient am 
zich te bekwamen of om te laten zien dat 
men beheerst wat men heeft geleerd can 
moei/ike oefening (Spa), Mit cia gimme- 
stiekuutvoering deden de k/einties een 
hiale inooie oefening (Obk), Bij et turn en 
bebben ze de verp/icbte oefening on ok de 
vri5e oefening (Op), In de katte/ieke karke 
kennen ze vier oafeningen; dat bin: de 
oefening van ge/oof van hoop, van /iefde 
en de oefening van berouw (Op) 
oefenmateriaol (1) {'ufnt..] - oefen-
materiaal 
oefenplak (spar.) ['ufipplak] - oefenplaats 
oefenpoppe (spar.) ['ufrppopo] - oefenpop 
oefensebema (1) ['ufipski:ma, ...fi7...] - 
oefenschema 
oefensebip (1) ['ufiji .... ... fi ... ] - oefenschip 
oefenscboeie ['ufipskula, ...fn...] - 
oef'enschool 
oefenstof (1) de ['ufrn .... 	... f'2••] 1. 
oefenstof 
oefenterrein (spar.) ['ufi ....... fm..]  i. 
aefenterrein 
oefenvergunning (1) ['ufi .... ... frp ... ] - 
oefenvergunning 
oefenvlocht (spar.) {'ufifloxt, ...fip ... ] - 
oefenvlucht 
oefenwedstried {'ufiwEtstrit, ...frp...] - 
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Oeganda - Oclespiegel 

oefenwedstrij d 
Oeganda (spor., 1) [uganda] - Oeganda 
Oegandees I (spor., 1) do; ..dezen; 
...desien [uganth:s] 1. Oegandees 
Oegandees II (spor., 1) bn. [...'d...] 1. van, 
met betrekking tot Oeganda 
oege (Nw) do; -n ['u:go] 1. domkop, 
sufferd Dat is we] zo&n oege! (Nw) 
oegries(e)Iik z. ofgrieslik 
oegruselik z. ofgrios]ik 
oegruuslik z. ofgrioslik 
oehoe (Nbk) tw. [u'hu:, 'uhu(:)] 1. uitroep 
om iemands aandacht to trekken 2. gezegd 
ter nabootsing van de bekende roep van do 
uil 
oci (Bdie, Ld, Ma, Nbk, Ow, Wol) tw. [uj] 
1. uitroep van piotselinge verbazing of 
sehrik Oei! War scbrok die vent (Nbk), 
Ooi! Die zat baost onder de auto! (Wol), 
Oei! Th7 vu] zowat (Ld) 
oek z. ok 
Oekraine do [ukra'ina] 1. bep. land: 
Oekramne Ze gaon naor do Ookrame (Ow) 
Oekramns 1(1) et [ukra'ins] 1. do Oekrainse 
taal 
Oekramns II (spot., 1) bn. 1. van, mb.t. do 
Oekrame, vgl. do Oekrathse rogoring (1) 
oelc Ook tile (WH) do; -n; -gien ['uiaJ'yio] 
1. uil Do oe]e krast ook opgevat ais teken 
dat or eon sterfgevai zal piaatsvinden (Np), 
't Bin net oe]en, nachs wakkor en daogs 
slaopen (Dho), zo bliend as een oe]e 
(Dho), zo dronken... (Ma, Nbk, Np, Obk), 
zo slaoperig... (Obk), zo school... (Obk), zo 
zat.. (Pe-Dbi), zo dom... (Dho, Ste), zo 
stom... (Diz), kiekon as eon ode naar alle 
kanten kij ken door met zn ogen to draaien 
(Ow) 2. motviinder, vooral: viinder die 
hoort tot do uiltjes: eon bekonde 
naohtviinderfamiiio (Bdio, Bu, Dho, El, 
Ma, Nbk, Np, Nw, Op, Ow, Po- Dbl, k: 
Ste) AJ' aovens do laampe op bebben dan 
kominen ze op 't locht an: dat bin oolen, 
dikke oelen (Nbk), A ovens zitten d'r vaeko 
oeien your et raem (Nw), AJ' do laampe op 
hebben in de haast of naozoemer, moej' 
zorgen daj' do raemen dichte bebben, want 
aanders kriej' van die oelen cm do laampe 
to daansen (Op), D'r zit een oelegien om 
de laampe (Ma), ... tegen et glas om de 
laampe (Np)  3. ietwat dommo, rare, 
onnozolo persoon (Bu, Db, Dhau, Ma, Np, 
Nw, 01-Ni, Op, Ste) Aj zokke oe]en an 

wark zetten, dan wodt et a]lemaole niks 
(Dhau), Dat is ok oen oe]e! (01-Ni), OeM 
daj' binnen! (Bu), War bij' eon oele! (Op, 
Ma), Ochje, cole, wat wof' toch! (01-Ni), 
eon rote oe!e een rare vrouw (Bu) 4. jets 
dat op niets uitioopt (Op. Po-Dbi, Ste) 't 
Zal we] weer eon cole wodden, ie beaten 
d'r niks over (Pe-Dbi), Dat wodt een oelo 
(Ste) * Eon raozende cole op et dak bet 
koolde bienon is hot voortoken van 
naderende kou (n) 
oelebak (Np)  do; -ken ['ulobak] 1. bak 
bedoold om uiien in to iaten nosteien 
oeieballe Ook tile/utile (WH) ['ula ... ..yi...] 
- uiiebai, braakbai HiJ kreeg eon keer eon 
oe]eballe op 'e kop, en dat zag d'r raer wit! 
(Nt), D'rlaggen nogal war oelobal]en onder 
do boom (Diz) 
oclebod Ook oelebrod (Ow), ulebod (WH) 
['uio ... ] - uiiebord D'r staot een oelebod op 
'o sob ure (Ma) 
oeiebrHle (Bu, Obk) do; -n; -gien ['uio ... ] 
1. uiiebrii (Obk) Filmstorren dregen vaeko 
van die grote oelebril]en (Obk) 2. bril met 
donkor gias, voorai: zonnobrii (Bu) 
oelebröd z. oelebod 
oelegat (bet- i: Bu, Dfo, Ei, Nw, Obk, 01- 
Ni, Op, Ow, Pe-Dbi, Wol, bet. 2: bs: Ow; 
Np) Ook ulegat (Spa) et; -ton; -tien 
['uiogat/'yio ... ] 1. gat in hot uiiobord van 
eon boerdorij (hartvormig (01-Ni, Ow)) 2. 
gaimgat (Spa) 3. viioggat van eon bijenkorf 
(bs: Ow, in verb.: Np) F. zit your 't oelegat 
is in afwachting van do geboorte van z'n 
kind (Np, bs: Ow) 
oelejong (Obk) et; -en; ...jonkien ['ulo...] 
1. jong van eon uii 
oelekaaste (Wol) do; -n; ...kassien ['ulo...] 
1. nestkast voor uiion 
oelenust Ook ulenust (WH) - uiienest In 
eon boeroschuxe zat vroeger wel gauw es 
eon oelonust(Obk) 
Oclespiegel (Np, Ste, d) do; -5; -tien 
['uiospi:gl] 1. uiienspiegei, schelm (Np) 
Tiff Oelospiogel Tiji Uiionspiegei (naam 
van do flguur die het middeipunt vormt 
van verhaien die onder zijn naam bekend 
zijn) (Np), Et is krelc eon oolespioge] (Np) 
2. flapdrop, vent die niks kan, doet (Ste) * 
(met hoofdietter, ni. naar de naam Tiji 
Uiienspiegei:) ? Is krok zo It vaalt, zoo 
Oelespiegel hot is maar net hoe hot uitpakt 
(d) 
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oelevej - ocrlaoge 

oclevel (Bdie, Db, Np, Nw, Obk, Ste) Ook 
ulevel (verspr) de; -len; -legien [ulofel 
/'ylofclJ 1. (vaak my. an my. van hat 
verki.) uleval Ulevellen stonnen vroeger 
aided spreulcies op (01-Ni, Sz, Spa), Et 
mooiste van ccii u/c vel was vrocger et 
rienipien datd'rin zatd.i. ingasloten bij de 
wikkei (Obk) 
oejevlocht de; -en; ...viochien ['uiofloxt] 
1. hat viiegen, de vlucht van uilen 2. 
geringe afstand (Dho, El, Obk, Up)  Die 
pot in con ocleviocht even naor dörp 
(Obk), even ccii oeicviocbien naor c/c 
bwvn (El, Up) 3. korte tijd (Dho) 
oelewapper Ook ulewapper (Sz) de; -s; 
-tien ['ulowap/'ylo ... J 1. vreemde snaak, 
eigenaardige persoon Dat Lc Each zoe'n rare 
oeiewapper (Wol, Nw), Eon aorige 
oe/ewapper, die vent! id. (Nt), Die vent bet 
nargens gicn verstaand van mar M5 unient 
van web or is mij zoc'n oelewapper (Up) 
2. opschepper (Ow, Pe-Dbl), in Dat Lc ok 
ccii grote ociewapper (Ow) 
oelig (Nw, ho: Np) bn.; -er, -st ['ulox] 1. 
(van parsonen:) grappig Hi5 is aeiig (Nw) 
2. enigszins aangeschoten (bo: Np) 
oelskoeken z. ociskuken 
oelskuken (Bdie, Bu, Ld, 01-NI, Up)  ook 
oels/coeken (Nw), uulskuken (verspr.) at; 
-s; 	-tien 	['u1skuk/ ... kykjjiyIs ... J 	1. 
uilskuiken Ic bin ccii vreund uu/skuken (El) 
ocr I Ook moor (Nw) at [u:or/mu:or] 1. 
ijzaroer Et waeter was d'r bruun van, zoe'n 
ocr zat d'r in c/c grand (Nw, Ld), ...un et 
weeter (Np), ...un c/c s/oat (Ma) 
ocr II (Ste) de; -an [u:or] 1. vervalende 
persoon 
oer- [u:ar] - oar-, earsta lid in afleidingen 
als oerdegeiik, oerstadiwn; za zijn niet 
uitputtend in dii woordanboek opgasomd 
ocrachtig (spot.) - oarachtig: ijzarhoudend 
oeranjc Z. oranje I, II 
oeranjebittcr z. oranjebitter 
ocrbos (Obk) de; -san {'u:ar ... J 1. oud, niet 
geplant maar uit zichzelf ontstaan bos 
oerdegelik [u:ar ... ; 	aks. wisselt] - 
oerdegalik 
oerdier (Up) - oardier 
oerdoe (Dho, Ma, Ow) Ook oedoe (Bu, 
Nw: hond), oetoe (Db, Nw), oerdow (s: 
Obk), arc/ow (Nbk), arc/ce (Np) tw. ['urdu/ 
'udul'utul'urdoM/'ArdoM/ ... du] 1. garoepan 
mat name om can hond of kat wag tejagan 

Schict op! Ocrdoe! (Dho), Urdow, bond' 
Vat! (Nbk) 
oerdoni bn. [u:ordom; aks. wisselt] 1. (van 
personen of handalingan) zeer dom 
oerdow z. oerdoe 
ocrebouten z. doercbooite 
ocremes z. onremers 
ocren (Ste) zw. ww., onovarg.; oerde, hat 
oard ['u:ori] 1. zauren Lig tech niet zo to 
ocren (Ste) 
oergemcen Z. oergcmien 
oergemien (Nbk) Ook oergetneen (Nt) bn. 
[aks. wisselt] 1. zeer vals, gemaen 
Ocrgcrniaans [ ... ger'mã:s, ...gç'm...J - 
Uergermaans 
oergezeliig bn. [u:orgosclox; aks. wisselt] 
I. zeer gezellig Et was d'r ocrgezeiiij 
(Spa) 
oergezond (Op) bn. [aks. wisselt] 1. 
karngezond 
oergrevcn (Np) onbep. w. ['u:ar ... J 1. 
graven van ijzaroer Veur eon jaor hebben 
ze bier nag an 't ocrgrcven west (Np) 
oergrieselik z. ofgries/ik 
oergrocde z. oergroete 
oergroete (Nbk, Nw, Ow) Ook oergroede 
(Ow) 	de ['u:orgru:to/ ... gru:da] 	1. 
vastzjttand vuil op of in iemands huid Dc 
oergroete zit d'r op (Nbk, Ow), ook ..in 
(Ow), Et is aliegeer oergroete (Nbk) 
oergrond (Dfo, Sz) - oargrond: stark 
ijzerhoudande grond 
oergruuslik z. ofgriesiik 
ocrhad (Wol) bn. [u:ar ... ; aks. wisselt] 1. 
zeer hard (van galuid, sneiheid) 
oerig (varspr.) Ook urig (Dfo), redoerig 
(Bdie, Up, Ste), roodoerig (Pe-Dbl) bn.; 
-ar, -st ['u:arox/'y:orox/ro'd ... /ro(:o)'d ... ] 1. 
ijzaroer bevattend, op ijzaroer wijzend 
i.v.m. de kleur van de grond, hat water ? 
Was uFig waeter (Nbk, Dfo) 
oerklippe (Np) de; -n [u:orkhpo] 1. laag 
ijzeroer, oerbank D'r zit eon oerkiijopeun 't 
Jaand (Np) 
ocrknal (I) - oarknal 
oerlaoge de; -n; ...laogian ['u:ar ... ] 1. laag 
ijzaroer in de grond, oarbank BidcLonde 
zit ccii oeriaogc in c/c grand (Np), Mit 
zoe'n ocr/a age wii et wacter niet za/cken 
(Ste), As c/c pompc vrocger op cen 
ocriaoge stan, koj' et waeter nicE overa/ 
veur bruken, biv. nict veur c/c waske 
(Obk) 
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oerlillik - of 

oer}ihik Nbk, Np, Obk) bn. [aks. wisselt] 
1. (van personen) zeer lelijk MY is ocr/Bilk 
(Np) 
oermeens z. oermeenske 
oenncenske (Dfo, El, Ma) Ook oermeens 
(01-Ni, 0p, Spa), oermeeske (Dho) - 
oerrnons 
oermeeske z oermeenske 
ocroold (El, Nw, Op) Ook oeroud (WH) - 
oeroud 
oeros ['u:orDs] - oeros (nit do ijstijd) 
oeroud z. oerooid 
oerplaete Ook oerplate (WH) de; -n 
['u:orplE:to/ ... ] 1. laag ijzeroer in do grond, 
oerbank Een oerp/aetc gaot niks 
detu-henj,e, mar as et kepot gaot Is et file/c 
beste grand (Nw), Oeipiaeten zitten in 
Jaand dat hoge Jigt (Dfo) 
oerplate z. oerpiaete 
oerstark (OS) Ook oersterk (WH) - 
oersterk Die vent is oerstark (Obk) 
oersterk z. oerstark 
oerstom bn. [u:arstom; aks. wisselt] 1. 
(van personen of handelingen) uitermate 
dom 
oertael (1) - oertaal 
oertied (Op) - oertijd 
oervervelend bn. [aks. wisselt] 1. (van 
personen:) zeer verveiend, irriterend 2. 
(van gebeurtenissen, verhalen:) uitermate 
saai, absoluut niet interessant 
oerwaeter (Db, Diz, Ld, Np) et ['u:ar ... ] 1. 
ijzeroer bevattend water 
oerwoold (I, Op) Ook oerwoud - oerwoud 
oerwoud z. oerwoo/d 
ocrzaand Ook oerzand (Spa) et [Vars... 
1. ijzerhoudend zand Oerzandls ioodzwaor 
on et Is best zand om plekken waor aj'  een 
boel rieden mossen, te verstevigen (Spa) 
oerzand z. oerzaand 
oesten ['ustq], in * (aftelrijmpje:) 
Oesten/Knoesten/Zeuven knoesten/Rie, ra 
roesten (01-NI) 
oester do, et (bet 2); -s; -tion [ustr] 1. 
oester (hop. weekdier) 2. vrouw, meisje 
die/dat steeds druk, bijdehand, vinnig, 
schelmachtig bezig is; ook wel gezegd van 
eon jongen of van eon huisdier Dat oester 
het et a/tied in 't gaoren mit de kiender op 
'e baurt (Obk), Ze is niet op hew-  montien 
va/en, et is een kwaod oester (Ld), Dat 
oester boolt hew- nooit stifle (Np), Dat 
macglen is een heider oester (Ld), War een 

oester van con macglen! (Bu), (in gunstige 
zin:) Laot die mar ]open, dat is cen kwaod 
oester (Np, Obk), War Is dat kattien ccii 
oester! (01-NI) 3. kregel mannotje, ook 
wel: enigszins gemeen (bo: Np, Op) 
oesterkweker (spor.) - oesterkwoker 
oesterkwckeri'je (spor.) [ ... kwt:k1'r...] - 
oesterkwekerij 
oetoc z. oerdoe 
oever de; -s [uw1, ...v1] 1. oever (Iett.; 
weinig gebruikelijk; veel gewoner zijn de 
woorden kaante on wai) 
oeverlaand (Db, El, Ld, Obk) et [u ... ] 1. 
land aan eon oever Et oeveriaand stiet 
vaeke onder waeter as et arg regend bet 
(Ld) 
ocververbiening (spor.) - oeververbinding 
oevcrzwelver (Nbk, Np, Obk) ['U...] - 
oeverzwaluw 
of I bw. [3f] 1. ter uitdrukking van eon 
verwijdering As de veurzwaarm of Is (..) 
is weggeviogen (bs: Dfo, Obk, Op,  Ow), 
Bin Jim kiaor? di. hier: gereed voor hot 
vertrokken vanaf do startlijn bij eon 
schaatswedstrijd e.d., waarna OP voigt, 
zodat men weg kan schioten (Nbk, ba), zo 
ook K/aor?[gevolgd door:] 0t7(Nbk), Dc 
bond beet van him of (Nbk), (met 
weglating van hot ww.) Kleine A.H. de 
trappe of on kieken as Sunderkiaos ok wat 
In de schoe brocht had! (Nbk), allegeer of 
in tonoelstukken: allen af, van hot toneel 
af, Daenk d'r omine, as meneer komt drekt 
de pette oP (Nbk), of on toe (spor.; voor 
sommigen is now en dan gewoner), Etleup 
d'r of en an do menson liopen or af en aan 
(spor.), zo ook Mar de kiender mit hear 
s/eden, draeven overa/ of on an (ba) 2. ter 
uitdrukking van eon beweging naar iets of 
iemand Daor zuwe mit mekaander op of 
(Ste), Ze v/eug d'r op of op 'e man of Hij 
gong overai op of hij ging naar alles wat 
hem interesseerde, wat hij wiide onder-
zooken enz. (Nbk, Ow) 3. ter aanduiding 
van hot punt vanwaar jets komt Dc 
Boverweg ]cup vroeger a/tied al, zeg mar, 
van Wo/vege of naor Oosterwoo/de (Nbk) 
4. ter aanduiding van hot tijdstip waarop 
iets begint of begonnen is van die dag of 
van stonde of an, van Jongs of an 5. ter 
aanduiding van het begin van eon reeks 
van nijs of an opnieuw (Sz), van 27 
november of an (bi), van disse dag of(ba), 
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of- of 

van ('t) begin of (Nbk, Dfo), van veuron of 
an 6. ter aanduiding van de aanwijzing, het 
gegeven volgens hetwelk men moat waken 
Hij gong op et geluud of Op at gebeur of 
was at do kaante van do retirade out op hat 
gehoor afgaand (b), Hij gong overal op of 
op alias wat gezegd ward vertrouwde hij 
(Nbk, Ow) 7. tar uitdrukking van een 
richting naar benedan do heuvel of trappe 
op, trappe of (spor.), Eerst gong hij do 
Kaele dunen dour, dune op, dune of (b), 
Hij vul van do Pots of (Ste, Ma), We 
moo'n van bedde of uit bed (Bu), d'r niet 
of kommen kunnon mocite hebben om nit 
:en bad to komen (Nbk, Obk), zo ook 
Pattie meonskon kun morgens mar min van 
beddo ofkommen (Obk), D'r valen me eon 
peer steken van do penne of (Nbk) S. 
vandaan, van iats of iemand verwijderd, 
ontdaan van, kwijt Die plaanke, dam- is eon 
scbilfer of (Np), Zo was al over do 
viovenzostij, on dan is or beste d'r al ofU) 
We woonden zoe'n zeshondord motor van 
do hadde weg of (Nbk), I was nog eon 
hiolaende ofnog een heel eind wag )' op 
zoe'n veortig tree van mi3i of (b), Eon 
pinko moot kalven on 't ligt niot good [rd. 
hat kalf: in hat liehaam van de koe], on 't 
kan d'r nooit of ), Et kalf is d'r at of-  'Ic 
bob him even dri7jd in do koo en doe was 
't d'r zomar ), As do naogeboorte d'r of 
is, rnooj' do koe sluten (Nbk), Eon c/i/c kaif 
dat baost niot van do koe ofkan, wodt dan 
eon kalf mit eon peordekont nuumd (Sz), 
Do brogge lag d'r of de draaibrug was 
afgadraaid (Nbk, Pe-Dbl), zo ook Do 
brogge is d'r of(Dfo, Diz, Nw, 01-NI, Ste) 
on Do brogge is of (El, Spa, Sz, Ma), ...Jikt 
of (Pe-Dbl), Hef' at grös d'r at of9 at 
gamaaid (Nbk), Daormoe'k ofdat moat ik 
kwijt zian to raken (Ste), Hij woi van 't 
maegien of wozon wilde haar niet langer 
(Db), I/c wil d'r eon keor of wezen d.i. 
vooral: ik wil dat werk nu echt gereed zian 
to krijgan, dan hoaf ik ma er niet meer 
druk om to makan (Dho), 1k bob ot 
verkocht, 'Ar we] d'r of wezon ik wilde hat 
kwijt (Sz), Dam-  is hij now of dat werk, 
die plicht heeft hij niet meer (Nbk), zo ook 
Warki5 nog? [met als mogelijk antwoord:] 
Net, daor bin ik al weer of (Ow) en Now, 
ik bin d'r of (Nbk), 1k bin d'r of hab ar 
gelukkig niets meer mae to maken (bI), Jo 

kommen d'r nooit wear ofgezegd bijv. van 
iemand die altijd blijft komen, nooit weer 
weggaat, ook gezegd van medicijnen die 
men altijd moet blijven gebruiken of van 
een chroniseha kwaal, van drugs enz., We 
bin nog niot van 'm of (Nbk), 1k wil eon 
keor van do medesienen of niet langer 
medieijnen hoeven to gabruikan (Dho), 1k 
mos d'r wear of d.i. hiar: van bep. mcdi-
cijnan (Nbk), Hz is, zo 'tscbicnt, toch van 
do draank of (Obk), Do melk is d'r of do 
koenon gaven niks moor de koaien gaven 
maar erg weinig melk meer (Sz), Van die 
kwaolo komt hij zion hole leven niot weer 
of(0l-Nl), Hij is dim ziek west, mar hij  
is d'r now gelokkig weer (van) of (Nbk, 
Ste), Was ik mar weer van die kramp of 
(Bdie), 1k wil van 't roken of (Spa), Hij 
had or zin van 't viskon of had genoeg van 
het vissen (Db), (bij een spel of wedstrijd:) 
of wezon afgevallen, gatikt enz.: Jo bin of?, 
Bij or tikkortien was hi5 't eerst of (Db), 
As we vrooger tikkortion deden, dan raekto 
ie of as zojo raokten (Obk), d'r of rieden 
verslaan bij een schaatswedstrijd (eerder 
vooral: op de korte baan), ook: uit-
sehakelen door to varslaan bij hat schaat-
san, ni. zodat degene die varsiagen wordt 
niet meer mae kan doen om de prijzen 
(aig.): le bin d'r of reden (v, Ste), Hiroo 
'm d'r of (Nbk), Bij do eerste fit was hij 
d'r al of (0p), d'r oven hiobemaol of wozen 
nogal ziek zijn, hat erg to pakken hebben 
(Ow), Nee, dat geld kan d'r n/ct of zovubo 
verdieno ik niet (Nbk), 't Is vial eon loiigo 
vent, d'r kan altiod eon kwinkslag of (Sz), 
D'r kon bij bàn nooit con Jachion of D'r 
kon nag niet ions eon kookion of hij was 
zo zuinig dat hij z'n gastan niet aens een 
koekje aanbood (Nbk), Hij is boor ofniet 
langer boer (Ste), 1k wil d'r of wozon of 
MY d'r now was of niet (alg., Ma), d'r mit 
de schribc of kommen (spor.), d'r mit eon 
boote ofkommen (spor.) 1k bin d'r sneu of 
kommen ik heb niat gekregen wat ik 
verdiende, eigenlijk heeft men me 
gapasseerd e.d. (Bu, Nbk), d'r bokaaid of 
kommen(alg.), Mar zobaddon 'td'rofrod 
ze haddan hat gered, hat was hen gelukt 
(b) 9. varminderd mat Die sam is fout, d'r 
moot negen of in p/acts van d'r bij (Nbk), 
A/los waor of gaot, zal op rae/con (Bdia) 
10. bekf, doodaf, verzwakt door zwaar 
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work, ziekte, eon mooilijk leven 1k bin of 
oververmoeid, bokaf (Nbk, Ste), Jo ian 
we] zion dat hi] zwaor wark daon hot, hi] 
is schone of (01-Ni), Hi] is nog niot of is 
nog flunk, kras (Nbk) 11. versleton, door 
ouderdom niet moor to gebmiken, aan zn 
eind gokomen Die brook is schono of (Spa, 
Ow), Dc klompen bin of (Nbk, 5th), We 
moe'n een ni]e busscbuundcrhebben, disse 
is schone of (01-Ni), Do batterie zal wel 
of wezen (Obk) 12. afgelopen, zonder 
vervoig (Op) We bin eon lange tied duke 
kammoraodon west, mar et is now 
allemaole nut on of (Op) 13. gerood, 
voltooid Et war:k was zomar of (Dfo), 
Meoster bar de soznmen of (b), Die trw is 
half of(Nw), Dan ion ieder in de omtrek 
beuron, dat do beer de boekweute ofbadde; 
do duskers gingen dan op eon troepien 
staon on sleugen de masse, allcmaole 
tegelieke (k: Ste) 14. ovoral (op, in, langs) 
Hi] bet de femilie of west is naar nile 
familioleden geweost (El), 1k bin de buurt 
of west om te vraogen of ze mitdoen an 
kedo (Ste, Wol), Op 'e riegel of dec/en we 
wat d'r van oons verwaacht wodde (v) 15. 
tor aanduiding van het nauwkeurig zijn op 
'e menaut of on 'e dag of 16. ter 
aanduiding van eon grens; op hot nipportje, 
bijna Daormoej'bi] of maek d'rmar even 
eau karf in (El), 't Was d'r bi] of op hot 
nippertje, gozogd bijv. van hot over oen 
sloot springon (Nbk), ? Was d'r net bi] of 
hot was gowaagd, ondougond, hot kon nog 
not maar hot was op hot randj o (Ow), op et 
geveer of met hot risico dat (Nbk), Hi 
baelde de bus op 'c snaoren of nog not 
(Np), Die gnobberd is bi] 't eerlike of is 
nauwolijks nog oorlijk to noomon (Ld), bi] 
do beesten of iene to gauw of wezen 17. 
in d'r van of weten 
of II voogwoord [of] 1. (inloidond op oon 
aThankolijko vraag in de vorm van eon 
bijzin on op bijzinnon waarin iots botwij-
fold wordt; incidonteol ook inloidend op 
eon mododolondo bijzin:) Weet ie aenlik 
we] zeker of hi] et daon bet? Nbk), We 
moe'n mar even ofwaachten of hi] nog 
komt (Nbk), Jo moe'n mar ofwachten of' Ft 
we] ovorleven (Spa), En of ? now kwam 
dat die eigenbouw meet naor kruut as naor 
tebak rca/c, dat week met (..) (b), ook in 
bop. boknopte zinnon: Of ie nog koffie 

hebben willen! gozogd omdat do aange-
sprokone nog goen antwoord gaf op do 
vraag of hij/zij nog koffio iou willon, Of 
niet soms!, Of met!, verdor in uitroopondo 
zinnon als Of ii dat daon bob? Wat docht 
ie well Nbk), nl. als antwoord op vragon 
als Jieb ie dat daon.', (inloidond op eon 
medodolondo zin:) t Staoje d'r veurin of 
die d'r op gelooid was (Mun) 2. (incidon-
tool tor vorstorking van en in verb, met 
bop. vraagwoordon, tor inloiding van 
boporkonde bijv. bijzinnon:) do vraoge wie 
of dat daon hot, Weet ie wanneer of hi] 
komt? (spot.) 3. (bij eon balansschikking, 
tor inloiding van oon vorvolgzin:) Zo 
dronken was hi] nog niet, of dat drong 
toch nog tot th dear (b), Jo kim ok niks 
zeggen of ze staon to ginnegappen (Db), 
Ze was met zo good of ze mos eon koppien 
koffie mitdrinken (Spa, Ld), Ze was met 
zo good of ze mos eerst to poppekicken 
(Nbk), Vals geld ian ze baost nooit zo 
naomaeken of et is d'r an te Zion dear eon 
kenner (Obk), Et schilde mar eon haor-
brette of ii had eon anrieding had (Obk), 
En et daunt met lange moor of we moe'n 
naor Ards om eon haeze to zion (b), En ik 
moot me roer verzmnen, of et gaot jow 
krek as mi] (b), 1k was nog mar krek in et 
Ackingerbroek of ii Zag al eon lochien 
tegen do locht (.) (b), Doe dochthi] niks 
oers of 't was Zion heit (b) 4. (ondor-
schikkond; toogovend) hoowol, ofschoon, 
ook al le gaon naor scboele, of ie now 
willen of niot (Nbk), Of be'k et met daon, 
ii wodde d'r toch van beschuldigd (Si), Of 
kocht hi] mar eon bloeme dan zit hi] nog 
to pingelen (Ow), Die kwaolo moot eorst 
uutzioken, of duurt et wat lange (Op) S. 
(ondorschikkond) alsof Die boor was zo 
birre dat hi] d'r an kwam biezon of ston do 
boel in do braand (Op), We moe'n oons 
met zo bange laoton macken of d'r ieder 
moment con oorlog uutbrckon ian (Op), Et 
bit soms viol of is tied on geduld d'r niot 
moor (j),  Mar inienend was et krek of leap 
d'r wat waoter over do grond (b), Mar 
Siotse dee of zag hi] nuks (vo), Et liekt 
we] of regent et (Bu), Dat jonk goelde of 
zol zo vermoord wodden (Dfo), Et past of 
was 't veurjow macit (Nb), Krek of heW 
do griep onder de loden (Dhau), En ja 
hear, of had hi] et neuken dat ze do polIo 
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d'r haost ofhaddon op een c/ag, dam-  kwam 
cen boercwacgen ctlaanc/daclezetten 0)6. 
(tegensteliend) dan we1, elkaar uitsiuitend 
dit of dat, Ic lain kiezen, dit of dat (El), 1k 
wi] mit mien verjaordag dit of dat wel 
hebben een kleinigheid, het een of ander 
(Diz), of dit of dat of bet één of het ander, 
zo ook of 't ienc of et aaj,dcre ed, vgl. 
Now moej' goed bcgriepcn, et is of dit of 
dat mar beide kan met (Sz), Now mocj' 
we] weten waJ' willcn, 't icne of et aan c/er 
(01-Ni), Et is of et ien of ct aanc/cr, Jim 
kim niet beide! (Nbk), GaoJ' mit op 'e Ilets 
of gaoj' lop en (Obk), Do notte wodt 
tegen woordig met meer dreugen, of 't mos 
wezen in tcneclstukken (Spa) 7. (aileen 
verbindend en bepalend) ongeveer, in verb. 
als cen pond of tienc, con meter of vieve 
(b), eon stok of wat, eon man of wat een 
stuk of wat mannen/mensen, cen Jaor of 
wat 1cc/en, can c/ag of wat facter 8. (ter 
verbinding van verkiarende zinsdelen:) ook 
wet Ze zeggen Vinkegc of ok we] Vcengao 
in c/ic omgeving zels (Nbk), do mark]oper 
of hooltekster 9. (tar inieiding van 
nevengesehikte zinnen die voigen op een 
waarschuwing of bevel:) Now hoof ie op 
mit oat gedondcr of ik gao naor Jo hcit, 
dan moot c/ic etjc mar verte/lon (Nbk), Of 
ie brcngcn et vot wecromme, of ik gao d'r 
mit naor c/c pe/isie! (Nbk) 10. (inleidend 
op nevengeschikte zinnen die twijfel 
uitdrukken over de mededeling in de eerste 
zin; ook alleen de situatie kan betwijfeld 
worden zonder dat dat in een voorafgaande 
zin tot uitdrukking kornt) Jo hebben toch 
we] lezen dat daor 'verboc/on toegang' 
staot? Of kuJ' nict Jczen! (Nbk), --of Jzcj' 
c/c ba/Ic nict op? (Nbk), Jo moe'n now eon 
kcer naor boven! Of hew- ic me met! 
(Nbk), Kan 'k vanmorgcn kommen te 
koffiec/rinken of mocj' vandacge wasken? 
(Db, Ld), Etzithiergrifnogin do boa, of 
ik mos mij reer vcrzinnen! (b), Of wig' 
soms niks meer hebben! (Nbk), Of oh, 
bebben Jim soms eon auto kocht! (b), (zich 
verwonderend:) Of gaoJ'  d'r henne (El, 
01-Ni), Of zuJ' daor benno (Db), Of bi' 
d'r a] weer! Dat bcJ' mar viogge daon! 
(aig., Ld), Of kom ik met gelcgcn! (Op), 
Of beJ' aanders wat! (Bu) 11. (tar 
precisering of verbetering:) althans, beter, 
liever flat is con botero mcugefikhicc/, of 

beter-  cen mougoli/thied die we onc/erzukcn 
mocten (Nbk) 
of- - af-, eerste lid in samengesteide 
werkwoorden als oflcappen, oThrekcn, 
ofgappcn, ofgoelen, ofraffc/cn, ofben/en 
ofsjokken; ze zijn in dit woordenboek met 
aile opgesomd 
ofakkederen zw. ww.; overg., onoverg.; 
akkedeerde of, hat/is ofakkedeerd 
['ofabdi:orii] 1. tot overeenstemming 
komen, samen besluiten tot, met name 
inzake een koop 1k Jouve, wij kim mar 
beter ofakkcdercn over c/c hurt van dat 
stok Jaand (Db), We moc'n eerst 
ofakkedcren, on dan kuJ' we] over wat 
aanders beginnen (Dhau, Spa, Woi), We 
bin zo ofakkcdccrd: macnc/ag woc/t c/c koc 
Ievcrc/ (Np), We bin d'r over ofakkcc/ecrc/ 
(Nbk), eon vcrschil ofaldccc/cren ni. m.b.t. 
een gevraagde prijs (Ow), Die zacko 
hebben we good ofsickcc/ecrc/ (Op), Now, 
dat hewwc ofakkec/ocrd dat is dan 
afgesproken (Ste), We kim soms slccht 
ofakkcc/ercn, mar we bin toch tot cen 
op/ossing kommen (Sz) 2. afrekenen, het 
betalen afhandelen (Dho, Np, Nt, Obk, b) 
Now moo 'n we ok nog effcn ofakkec/ercn 
(Obk), 1k wi] eerst mit Je ofakkcdercn 
(Np), Now wi'k c/rekt mar effon mitjow 
ofakkcc/crcn direkt tegen je zeggen waar 
her op staat (b), mit ienc ofakkec/crcn een 
pak siaag geven (Nt), Hij zit mar te 
me/ken, to trekkcn mit haandel on zo, en 
mar nict tot ofakkcc/cren kommen! (Np) 
ofbaekenen z. ofbaokcncn 
otbaggelen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
baggeide of, het ofbaggeid ['ovb ... ] 1. 
langdurig, heel veal baggelen (als arbeid in 
de veenderij) We hebben vroegcr hiel wat 
othaggc/c/ (Np) 
ofbalken zw. ww; onoverg.; balkte of, het 
othalkt ['ovb..j 1. iangdurig iuidruchtig, 
schreeuwerig zingen DcJongen c/ic balken 
wat ofzingen veal en vaak op luidruchtige 
wijze (Np) 
oThaokenen (Bu, Dhau, Np, Obk) Ook of-
backenen (Dhau) ['ovbo:k 5n1..be:...J - 
afbakenen: aangeven (van de grenzen), 
uitzetten (van een aangenomen werk) Dat 
percccl bcwwe ofbaokcnd (Np) 
olbaokening (spot.) ['ovbxknufl - 
afbakening (van een uit te voeren werk, 
een perceel e.d.) 
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ofbeelding z. ofbelinge 
oTheerlaggen z. ofbeerllgen 
ofbeerligen (Nbk, Nw) Oak ofbeerlaggen 
(Np) zw. ww.; onoverg.; beerligde of, het 
ofbeertigd 	ovb ... / ... lagl 1. zeer veel, 
langdurig arbeid verrichten waarbij men al 
zn liehamelijke kracht nodig heeft Hiy bet 
hid wat oTheerlijd in zien Jeven (Nbk), 
HI] bet wat ofbeerligd (Np, Nbk) 
olbeinselen (Np, be: Nw, Bu) zw. ww.; 
overg., onoverg.; beinselde of, is (bet. 1, 3, 
4/het (bet. 2-5) ofbeinseld {'ov  ... I  1. 
(onoverg.) naar beneden beinselen, d.i. 
lopen: niet langzaam, maar oak met zeer 
snel (Np)  Dan beinsel 1k die de trappe of 
(Np) 2. (onoverg.) veel, langdurig lopen 
op de manier als onder bet. 1. aangegeven 
(Np), in verb. als (biel) wat o beinselen 3. 
(overg.) een pak slaag geven (bo: Nw, Bu) 
4. (overg.) afpeigeren, afbeulen (Dho) Die 
wodt daor olbeinseld! (Dho) 5. (onoverg.) 
veel, hard werken (Np),  in verb als HI] 
bet wat o beinseld (Np) 
otheitelen (spar.) - afbeitelen 
o The kken - afbekken Die wodde daor even 
goed ofbekt (Obk), Die beide wieven 
bekken rnekeer of? (Wol) 
otbelen Oak oJbielen ) [' vbt:ln/ --- bi:...] 
- afbeelden (lett.) Dat moej' mar bi] je 
zels olbelen verptaats je maar eens in die 
omstandigheid (en dan begrijp je het wel) 
(s: Op; Nbk) 
otheling z. ofbelinge 
otbelinge (Bu, Nbk) Oak ofbeling (Db, 
Nbk), ofbeelding (Bdie, Dfo, Dho, El, Ma, 
Nbk, Nt, 01-Ni, Op. Wol), ofbielding 
(Obk) [3vbulu)()/ ... b1.:ldu]/  ... bi:1 ... I 1. 
albeelding: prent, plaat In iedere roomse 
karke bangen veertien schlldenen 
('staosies) mit ofbeeldings over et linden 
van Cbristus, dat is de krausweg (Op) 
otbellen 'DV ..j - afbellen: per telefoon 
afzeggen, per telefoon langsgaan, veel 
telefoneren: 1k heb n ofbeld, 1k mos die 
dag toch even mit mien wark veerder 
(Obk), 1k heb veurige weke hie] wat 
ofbellen moeten, now, dat nej' dan ok we] 
an de teller (Nbk) 
otbenen z. ofbienen II 
ofbericht {avbonxt} - afbericht Zebebben 
hielemaol glen ofbericht daon (01-NI) 
ofbeslcgen (Bu) bn.; pred. ['3vbaslugfl] I. 
(van een merrie) tekenen vertonend van 

drachtigheid (rd. door van zich af te 
trappen, naar achteren te trappen), vgl. As 
een peerd onder de bingst west was, on hi] 
kwarn een peer weken weer hi] him en de 
merrie trapte van bear of dan hiette dat 
'oTheslegen de merrie was dan a! drachtig 
(Bu) 
otbetaelen Oak ofbeta ten (WU) - 
afbetalen (Iett.: op een schuld, een 
rekening, oak: in zn geheel betalen, 
voldoen): 1k heb wat teveule kocht, mar 
now moe'k etmar ofbetaelen (Sz); fig.: een 
pak slaag geven (be: Op) 
othetaeling Oak ofbetaling (WH) - 
afbetaling op ofbeta eling, .. .kopen, 

verkopen, .. .leveren, Th)' praot op 
ofbetaling langzaam of op hakkelende 
wijze (Sz) 
oThetaelingskontrakt - afbetalingskontrakt 
ofbetaelingsregeling - afbetalingsregeling 
oThetaelingstermien - afbetalingstermijn 
ofbetaelingsveurweerden - albetalings-
voorwaarden 
oThetalen z. ofbetaelen 
olbetaling z. ofbetaeling 
otbeulen zw. ww.; overg., onoverg.; 
beulde of, het ofbeuld ['3vbA:Ii] 1. 
(overg.) albeulen Dat oolde peerd wodde 
ofbeuld (Dfo), (wederk.) 'Ic Hebbe me 
ofbeuld ni. door zwaar, langdurig werk te 
verrichten (Ma, Nbk, Np), Die wodt ok 
ofbeuldmoet veel te zwaar werk verrichten 
(Dfo) 2. (onoverg.) veel langdurige, zware 
arbeid verrichten, in verb. als Hi] beult 
wat of (Nw), Ze bebben wat ofbeuld mit 
die dieren d.i. vooral: met het vee (Dfo) 3. 
(overg.) een pak slaag geven, veel geweld 
gebruiken, lichamelijk kwellen Jene die 
een pak op 'e huud krigt die wodt ofbeuld 
(Nw), Die gevangene wodde ofbeuld (Dfo) 
4. (onoverg.) veel, langdurig schreeuwen 
Die het a! wat ofbeuld (Np) 
otbeuzelen (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
beuzelde of, het ofbeuzeld [ ovbA:zll)] t. 
langdurig zeer hard werken, in verb. als Ze 
hebben raer wat ofbeuzeld (Np) 
otbewegen ) st ww.; wederk.; het 
ofbeweugen ['ovb..j 1. zich verwijderen, 
weggaan 
ofbielding z. ofbelinge 
othielen z. ofbelen 
otbienen I - atbinden: van schaatsen, vgl. 
de redens ofbienen, Zuwwe mar ofbienen? 
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(Nbk); van cen ader, eon wond, eon ander 
lichaamsdeel: om ernstige blooding tegen 
to gaan, di. toebinden, vgl. Hiji b/oedt 
noga/ wa4 we zullon die aarm mar oven 
ofbionen (El), Die wonde mooJ' olbienen 
(Nbk), Do dokter mos do slaga ore olbionen 
(Spa, Pe-Dbl); overigens: eon lichaamsdeel 
atbinden door insnoering, vgl. do naevol-
string ofbienen, (Dho), As we vroeger con 
wratto badden, gongen we die mit eon 
touwgien oThienon (Obk), Bi3iutters bunnen 
so ok wel of (Nbk), in hot bijzonder: do 
balzak van dieren afbinden, op zodanige 
wijze ontmannen Mann dike dieren bunnen 
so wel ofmit eon touw om do zak (El, Ow, 
Obk), do rain olbionon (Bdie, Ma, Nbk, Nt, 
Ow, Wol), eon bok oThienon (Op), Do 
bond moot ofbunn on woddon (Np), Zo 
bwinon do bond do ba//on of(Np), Die 
bond is a/tied do bort op, /ao'wc do bool 
mar oThion en (Dho), Et mos con stark touw 
wezon, aJ' eon bokkion de zak oThwinen 
(Spa, Sz) 
ofbienen II Oak oJbenen (Sz) zw. ww.; 
onoverg.; biende of, hot ofbiend 
['ovbI:çi:/ ... ] 1. veel, grate afstanden lang-
dung lopen, in verb. als Hiy bientbio/ war 
of (Nbk), Die lop a/tied haddo, die boent 
war of (Sz) 
ofbieten st. ww; overg., onoverg.; beet of, 
hot ofbeton ['ov ... ] 1. (overg.) afbijten: met 
de tandon van jets bijten, vgl. Die k/oino 
Jonge is nog gion jaor, mar 12ij kan now a/ 
van eon appe! olbieton (Sz), Die appel is 
so bad, daorkan iknict van ofbioton (Db), 
Vroegor /outon we do wrattobietors we! op 
e ban on zitten om do wratton of to bieton, 
mar 't ha/p niks (Op), oThieton van 
ni5draod(Bdie) 2. (overg.) doodbijten (van 
bijen en moerdoppen door andere bijon) 
(bs: Dfo, Op. Obk), vgl. Bien die in eon 
vorkoerdo korf v/iegen, die hour dus 
vervliegen, wo'n vacks dour dat yolk 
olboton; bebalvon as so banning bij bear 
bebbon, dan bin ze welkom (bs: Dfo, Op, 
Obk), As eon yolk ion of hvio koer 
zwaarmd bet, ran gebeurt et we! dat do 
laosto moerdoppen 0 beton woddon; dat dot 
do kouninginno zols, of do warkbijen, om 
at vo/k to bescharm on togon tevoul 
zwaannen; mar moorstal bao/t do iomker 
so/s al corder zokke moerdoppen wog (bs) 
3. (overg.) van zich houden door bijtendo  

bewogingen, door vorjagen, afstoten van 
eon biggetjo (Bu, Dhau, El, Ma) Dogroton 
bioton de k/ohio bigen of (El), Dat 
higgien wodde ofboton; elk biggion hot 
zion eijen torte en et kan wozon dat lone 
twie totton her on eon aer biggien ofstoot, 
verjacht, of dat d'r iono to vale is en nooit 
bij eon tetto komt (Bu) 4. (overg.) 
afsnauwen, afgrauwen (Dfo, Op, Po-Dbl) 
Die vrouw wodde aaltiod olbeton (Po-Dbl), 
Now, so kun Jo goed olbioten aJ' mit eon 
Best of eon busse bij do meonskon 
kommon (Dfo), A/bin Jow ot nict mit hour 
ions, Jo moe'n bear toch niot daodolik 
ofbieton (Op) S. (onoverg.) pesterij, 
vervelend gedoo van de ander op ferme 
wijze beantwoorden (Bu, Ma, Nbk, Obk) 
Laot Jo met op 'o kop zitton dour die 
p/aoggeoston, on biot van Jo of (Obk) 
ofbieter (vorspr.) de; -s; -tien {'ovbitrj 1. 
(vaak verkl.) dier dat achterblijft qua groei, 
dat steeds ziekelijk is, met name van eon 
biggotje: arrnzalig exemplaar dat bij hot 
zogen niet aan zn trekken komt Dat 
othiotertien --al It wel niot redden (Dho), 1k 
woto zilot of dat ofbiotortion we/ war wodt 
(Sz) 2. (vaak verkl.) klein, erg tenger kind 
(Dho) 
othikken [Dv...] - afbikken AJ' dio stienen 
knap oThikkon, kuJ' zo flog wel weer 
bruken your do nic bijscbure (Dfo, Db) 
othiadden z. olbladdoron 
ofbladderen Oak oJbladden (Diz) 
['ovbladrl)/ ... bladfl] - afbladdenen Do 
kozionen b/addcron bie/omao/ of so moe'n 
noudig opni5 varfd wooden (Dfo), oThiad-
dorende varvo (Spa) 
othjaekeren (Sz) [ovble:krn] - atbiadde-
ron All varve is an ? oTh/aokoren (Sz) 
ofblaften - afblaffon Die vent is zoo'n 
grootbok, die durft ioderiono of to b/a/Ton 
(Po- Dbl) 
othlaozen st. ww.; overg, onoverg.; 
blaosde of, hot ofblaosd/ofblaozen ['Dv...] 

1. (overg.) van lots blazon, door blazon 
vorwijderen et st of van do taofo.I ofb/aozen, 
stoom oTh/aozon (spot.) 2. (onoverg.) één 
of moor winden laten Hi5 b/aost of as eon 
grote kerol (Nt), Hiy dot niks as oTh/aozen, 
hij het zokor bruno bonen had (Nbk, Ste), 
Hiy zat me daor toch of to b/aozon in 
scboo/e! (Nbk) 3. (overg.) niot door laten 
gaan (van eon bep. handoling, eon aktio die 
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men zich voorgenomen had) Ze bebben do 
sta eking toch mar ofblaosd (Nbk) 4. 
(onoverg.) in (hid) wat offilaozen veal 
blazen, met name van muzikanten gezegd 
(Nbk): MY Most hid wat of mit zion 
körps (Nbk) 5. (onoverg.) in (biel) wat 
ofblaozen veal opseheppen (Nbk): Die vent 
die blaost wat of (Nbk) 
othiasteren (El, Ow) zw. ww.; onoverg.; 
blasterde of, is olbiasterd ['ovblastr4] 1. 
afbladderan Dekezienen blasteron of (E1) 
ofblieven - afbiijven: niet aanraken Daor 
moej' mit je uikken ofbhievon (Ma), Bilef 
mit je banen van eon aander zion spit/len 
of (01-Ni), Ic moc'n van die 
koekiestrommel ofbiieven (Dho), Do 
kiender moe'n van die appeis ofbhieven, 
want ze bin nog niet rope (Pe-Dbl), Do 
katte moot van et vleis ofbhieven (Ld), N 
ken now ion keen niet van do draank 
ofblieven (Nbk), Wat was dat stehlegien 
venhiefd; ze zatten op 'e baank en konnen 
baost niet van mokeer ofbhievon (Nbk) 
ofbloeden (Ow) zw./onrogeim. ww.; 
onbap. w.; en: is ofbiod ['Dv...] 1. bleed 
verliezen (van een slachtdier) Dat var/con is 
niotgoed ofbiodnl. zodanig doodgestoken 
dat or bleed is blijven kionteren in veer do 
slacht belangrijke delen van hat liehaam 
(Ow) 
ofbluuien (Dfo, Dmi, Nw) ['Dv...] - 
uitbloeien: ophouden to bloeien Do bloome 
is hiolendal ofbhjuid (Dfo, NW) 
otliochelen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
bochelde of, hat ofboeheid ['Dvboxl;] 1. 
iangdurig, veal hard warken, in verb. ais 
Hi] hot vni] wat olbochold (Np) 
ofbodden z. ofbodderen 
ofboddercn (Nbk, Np) Oek ofbodden 
(Ow) zw. ww; onoverg.; boddarde of, hat 
otbodderd ['3vbodpI ... bodifl 1. zeer veal, 
zeer hard werken, in verb. als Hi] hot heel 
wat ofbodderd(Np) an Mit datbeidospitten 
en stobberooion boddede K. biel wat of 
(Ow) 
ofboeken - atbeakan 
ofbokken (Wel) zw. ww.; overg.; bokte of, 
hat otbokt ['ovbok] 1. afsnauwan 
ofbokselen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
bekselde of, hat ofbekseld ['ovboksli7] 1. 
hard werken, in verb. ais Th5 bet vn5 wat 
ofbokscld (Np) 
ofbolstcren (Dfo) zw. ww.; overg.; 

beisterde of, her ofbolsterd ['svbDlstrn] 1. 
hetz. ais olbonken, z. aldaar Et vene mos 
oerst o boistord wodden: d.i. de bolster 
ward eraf gahaald an achteruit in een pette, 
d.i. in een petgat gaworpen (Dfo) 
ofbonken (varspr.) Ook ofbonkselen (Bu) 
zw. ww.; overg., onoverg.; bonkta of, hat 
ofbonkt ['ovb ... ..Dvboi]ksln] 1. afbonken: 
van de bevansta veenlaag, eok wel van do 
bovenste laag haide, em er zand onder 
vandaan te halen e.d. As ik vroeger an 't 
turfgreven was, mos ik ecrst ofb on/con 
(Nbk, Dfo), 1115 et olbonken van vene 
gooiden ze do bovongrond in et trekgat 
(Nt), B on/cs oh is on weerdig spill, verweerde 
veen, do ben to en do beido; dat mos 
ofbonkse/d wodden, on dan koj' do zoden 
stikken on dan do turf (Bu), le moe'n de 
heido oThonken veurdaj' boginnen to 
turfstikkon (El), Bonkoerde mossen we 
eerst ofhon/con a wwe haggelon zollen 
(Nbk), 111] laandanmaeken moej' ok of-
boa/con (Ma), grond oThonken (Ow), Jo 
moo 'xi eerst olbonJeen en dan kuj' wit zaand 
ha eden (Ma) 2. deer hard te siaan bavroren 
grond varwijderan (Ld, Obk) Deur do 
winter mossen do boeren do kuilbulte 
ofbonken (Obk), de grond van do kuilbolt 
o hon/con (Ld) 
otbonksel (Bu, Dfo, El, Nbk, Nw, Op, 
Ow) at ['ovbei]ksi] 1. benkaarde die wordt 
verwijderd Et ofbonksel moot dr eerst of 
veurdaj' beginnen to baggelen of to 
turfgrc von (Nbk) 
ofbonkselen z. ofhonkcn 
ofbosselen zw. ww.; overg., onoverg.; 
besselde of, hat efbosseid ['ovb --- ] 1. 
(overg.) afborstelen, reinigen met een 
borstal Do schinke wodde, naodat die zoën 
veertien daegen in et zoolt in eon tobbe 
legen hadde, olbosseld, ze was wat 
she/cong wodden; nao et oThosselen kwam 
ze eon dag an do liende on dan kwam ze in 
do wieme (Ste), As koenen ruded hebben, 
wo'n ze oThosseld (Ste) 2. (onoverg.) erg 
hard werken (Dfo, Np) Hi] hot vri5 wat 
olbosseld (Np), Hi] was een beste warker, 
hi] hot wat oThosseld (Dfo) 
otbouwen zw. ww.; overg-; bouwda of, hat 
otbouwd ['ovbDMrp, ...Aq]] 1. ten ainde 
bouwan, voitooien (van een bouw) Ze 
mossen et huus zels oThouwen (Nbk) 2. 
baeindigan, langzamerhandvarmindaren, in 
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verb. als subsidies ofbouwen 3. bouwen, 
ploegen op een bouwland afronden, de 
laatste hand eraan leggen (Bu, Dfo, Ma, 
Np) 'k Moot do won(d)akker nog ofbou won 
(Dfo, Np), do kaant 0 bouwen de rand 
bewerken van de bouwakker, nI. tegen 
sloot of boswal aan (Ma) 4. de yore jets 
dieper maken (Edie) olbouwen naor buten 
(Bdie) 
ofbraak z. ofbraoko 
ofbraand bn.; attr. ['ovbrà:nt} 1. tot de 
grond verbrand eon ofbraand huus 
oThranen Ook ofbrannen (Spa) zw. ww.; 
overg., onoverg.; braande of, is otbraand 
['ovbrã:ii:/ ... ] 1. (overg.) door to doen 
branden vernietigen, opruimen, wegnemen 
Zo braandon et boekwoit of do asko was 
most (Nbk), Vour 't anmaekon [ontginnen] 
mossen ze eorst do boide ofbranen (Ma), 
boide void ofbran on (Ow), Et lesto riot gaon 
ze bier aJtied ofbran en (Sz), Bij' 't 
vourJaor gaon ze do riotkragge o branen 
(Spa), Do spoordiek wodt otbraand (Wol), 
Dat is we] makkehk, do varve mit zoo'n 
apperaot ofbranon (Mun) 2. (onoverg.) 
door to verbranden weggenomen worden, 
kleiner worden (Nbk) Do keorze is baost 
othraand (Nbk) 3. (onoverg.) door brand 
met de grond gelijk worden Dat buus is tot 
do grond toe ofbraand (Ld, Wol) 
ofbrannen z. aibranen 
ofl,raok z. ofbraoko 
ofbraoke (verspr.) Ook oftraok (verspr.), 
oft rink (Spa) de; -n ['ovbro:k()/ ... bra:k] 
1. het afbreken of afgebroken worden (van 
een gebouw e.d.) Dat ooido buus is your 
ofbra ok verkoebt (Db), ...is kocbt op 
ofbraokom het to kunnen afbreken (Nt) 2. 
overblijfselen van het afbreken (stenen, 
dakpannen enz.), af to broken gebouw 
waarvan men het materiaal op het oog 
heeft dat door de sloop ontstaat 1k bob con 
botien ofbraoko kocht, spu] daj' nog we] 
brukon kunnen (Nw), 1k bob d'r eon bole 
pa.rtij ofbraalc staon (Spa), Wij bobbon eon 
ofbraokion kocbt gebouw waarvan men de 
pannen, stenen enz. goed kan gebruiken of 
verkopen, ook: de gesloopte materialen van 
dat gebouw (Ma) 3. vee dat men heeft om 
to verkopen, flinke hoeveelheid geld die 
men ontvangt voor verkocht vee (vooral: 
zodat de schulden lager worden) (Bu, Ld, 
Ma, Np, Ow, Ste) 1k bob eon nocbtoron 

boilegien van die koo verkocbt, dat is eon 
gooio albraoko (Ma), Da's eon mooio 
ofbra oke gezegd als men een koe duur had 
verkoeht, vooral: zodat men weer kon 
aflossen (Ld, Ma, Np, Ow, Ste), vandaar 
Dat is eon mooie o braoko op die scbuld 
(Bu) 4. afbreuk, negatief effekt (Db, Dhau, 
Dho, Ma, Nw, Ow, Ste) Dat door d'r your 
mij nit glen ofbra oke an afbreuk (Ma, 
Ste), 0ch, at door d'r ok a] gien ofbraoko 
an afbreuk (Dhau, Dho), Dat gokiots doet 
ofbra ok an zion goeio naomo (Db), Hij bet 
d'r wat ofbraoko an daon;ja, do iene bouwt 
or op, do aandore brekt at weer of (Nw) 
ofbraokprcdukt (1) - afbraakprodukt 
ofhraokpries (I) - afbraakprijs, 
uitverkoopprijs 
otbraokstien (Edie) de ['nvbro:kstr:n] 1. 
(verz.) steen die vrijkomt bij afbraalc or 
bikkon van ofbraokstion (Edie) 
oftreckber (spor.) - afbreekbaar 
ofbreiden z. ofbroion 
ofbreicn Ook oft reiden (Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg.; breide of, het ofbreid ['Dvb ... ] 1. 
een breiwerk voltooien 'k Moot die sokko 
oorst flog even ofbroion (Ld) 2. een 
verhaal, brief, karwei snel afmaken Lao 'we 
't verbaeltion oorst oven ofbroien (Wol), do 
zin gauw oven ofbroien (Ow) 3. (wederk.) 
zich ergens gemakkelijk afmaken (Obk) le 
moe'n Jo d'r zo mar fiat wat otbreien, dan 
bij' nog niet mit miy klaor (Obk) 4. heel 
veel brelen, in verb. als Ze her in beur 
leven hie] wat ofbroid (Nbk) 
ofbrekcn st. ww.; overg., onoverg.; is, het 
(niet in bet. 2) ofbreuken ['Dv...] 1. 
(overg.) afbreken: van een gebouw, ook: 
demonteren (bij vergeli.jking:) Et gong d'r 
onj wag, ze konnen d'r de boo] we] 
ofbroken! (Nbk), verder in: do tribunes 
wear ofbroken, eon ten to ofbroken, do 
kastboom ofbreken de versiering wegne-
men (lJiz), (in chemisehe zin:) Asko moth 
niet op 'o dongbult, or brak do dong of 
veranderde de most in andere bestanddelen 
(Nbk) 2. (overg.) door broken van het 
andere deel nemen eon ta/cEo ofbroken, 
Hoe moej'datwoordofbreken?d.i. aan het 
eind van de zin afbreken 3. (onoverg.) 
door broken seheiden van het andere deel 
B, die sliznmo logo] braJckon do talcJcen 
zomar of or was mar govoerlik (Nbk), Et 
warE brekt Jo bij do banen of mislukt je, 
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gaat niet zoals bedoeld doordat er jets 
anders gebeurt (Bu, Op), zo ook Dat isjo 
ok aorig bij do hanen o breuken (Bu) 4. 
(overg.) vee verkopen (van een veestapel) 
(verspr.) Dan hg' et an do loop, zoo do 
boor, en dan hef' tookeun veurjaor eon poor 
koenen of veerzen of to broken (vo), Hi7 
hot tien koenen enhij wil twie verkopen, 
dan kuj' zeggen: hiy brekt do boel wat of 
(Nw), Hij brek do voostaopel al wat of 
(Pe-Dbl), Die boor is an 'to/broken (Dho), 
(gezegd door kooplui:) Hej'nog wat of to 
broken? heb je nog vee to koop (El) 5. 
(overg.) beeindigen, plotsling doen ophou- 
den Hij hot do vorkoring ofbrouicon (Diz, 
Np), eon vorhael ofbrokon, eon tillefoon- 
gesprok oThrokon 6. (overg.) aficraken 
(spot.) Jo xnoo'n eon aander zion wark niet 
altied zo ofbroken (spot.) 
ofbrekingsteken (1) - afbrekingsteken (aan 
het eind van een regel) 
ofbreuk Ook oJbreuke (bet. 2: Op) de 
['3v ... ] 1. afbreuk Et weer was slocbt, mar 
or doe gien 0 brouk an 't foost (Obk, Ld), 
1k wit' an Zion goeie naomo gien ofbrouk 
doon (Op), Dat mag d'r gien ofbreuic an 
doon (El), Et doe we] wat ofbrouk an do 
vriondschap (Dfo) 2. hetz. als ofbraokc 
bet. 3, z. aldaar (Nt, Op, Sz) Duur vee 
verkocbt is eon mooio ofbreuk (Nt), Hij 
hot ten paer dw-o koenen verkoebt, en dat 
was your him eon mooie ofbreulce in do 
huro die hi5 mit moio betaelon mos (Op), 
We hadden or ofgelopen jaor nog mooi wat 
ofbreuk, zeuven koenon howwo verkocht 
(Sz) 
ofbreuke z. ofbrouk 
ofbreuken bn.; attr. ['DvbrA:kj]] 1. door 
afbraak njet meer bestaand eon ofbreujcen 
huus 2. door afbreken niet meet of slechts 
nog op gebroken wijze aan een boom 
zittend ten ofbreukon takke 
otbriilen (Dfo, Op) zw. ww.; overg.; brilde 
of, het ofbrild ['ovbrtliij 1. aan jemand 
zien, van iemand afkijken, gadeslaan wat 
de ander doet Dat be'kjc iii lange ofbrild 
(Op), Dour do root in do schutting konnen 
we alles wat do buren deden, ofbrillon 
(Dfo) 
otbrobbelen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
brobbelde of, bet ofbrobbeld 	1. 
haastig on daardoor slecht afwerken, 
vluchtig afmaken Dat hef' mar wat 

ofbrobbcld! (Nbk) 
othroezen (Obk) zw ww.; overg.; broesde 
of, het ofbroesd ['ovbru:zx] 1. snel en 
slordig afmaken Zi5 mag graeg do boel 
wat ofbroozen (Obk) 
ofbrokkclen - atbrokkelen (lett.) Demure 
brokkelt of'(Nbk), Die plaanke brokkeltje 
bi5 do hanoi, of(Sun-Ot) 
ofliruken (verspr) Ook ofgebruken (Nw) 
- afgebruiken Et is sebone ofbruukt 
gebruikt tot bet geheel versieten is, op is 
(Np), 1k bruuic et tot do laoste draod too of 
(Ow) * Et oolde good moot eorst ofbruukt 
wooden de ouderen moeten bet maar flunk 
zwaar hebben, ze gaan toch het eerst dood 
(Dhau), zo ook 't Oolde good mooj' eorst 
oibruken (Obk, Op,  Ow, Fe- Dbl, Spa, Ma) 
otbugen - atbuigen: ter zijde buigen: eon 
takke olbugon; een andere richting nemen: 
Do weg buugt daor of (Nbk) 
ofbuisteren z. ofbuizen 
othuizen (Dfo, Dho, El, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Pe-Dbl, Spa, Sz, be: Op, v) Ook 
oJbuisseren (Nw) zw. ww.; overg., 
onoverg.; buisde of, het ofbuisd 
['ovbrjz;/ ... bjstrn] 1. (overg.) slaag 
geven HiJ hadde hour alliond mar ofbuisd 
mit do koif van Zion gowoer (v), Th7 hot 'm 
flunk ofbuisd (be: Op), Et maogion woddo 
ofbuisd dour die man (Sz) 2. (wederk.) 
zich forceren, zich bovenmatig inspannen 
door bard te werken (Dfo, Np, Spa) ThJ 
hot him ofbuisd (Np) 3. (onoverg.) heel 
veel werken (Spa), in verb. als We hebbon 
vandage heel wat ofbuisd (Spa) 
ofbujjen (Np) zw. ww.; onpers.; bujde of 
is ofbujd ['DvbAj1iI 1. (van buien) 
wegtrekken Mar as MY your et oolde 
gemael Jangos gaot on ot oost weer ingaot, 
is bij do regen on et kietteren unienend 
weer kwiet. Et is zomar inionend ofbujd on 
do weg is weer zo dreugo as ries (Np) 
othulderen (Nbk, Spa, Sz) zw. ww.; 
onover.; bulderde of, hat ofbulderd ['sv  ... I 
1. in verb. als hiol wat olbulderon 
bulderend tekeergaan, zo ook Th) hot wat 
olbuldord ging vaak tekeer door to 
bulderen (Nbk), zo ook Hj7 bulderde wat 
of (Spa) 
otbulen (s: Obk) zw. ww.; onoverg; 
buulde of, het ofbuuld ['ovbyli] 1. een 
wind laten Wio buuit daor weer of? (s: 
Obk) 
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oflnznen (Bu, 01-Ni, Va) Oak oJbuuinen 
(Nbk) zw. ww.; overg.; buunde of, het 
ofbuund ['ov ... / ... J 1. door to boenen geheel 
schoonmaken 1k vie,, die mitre moot nodi 
es olbuwid woddon (01-Ni), Do ore 
aovend Haarm on Maatien naor do 
ovorburon, do kiompon othuwid mit 
soda wacter on do zwidagse kioren an (vo) 
otbuuinen z. olbunon 
ofcier z. officier 
ofdaanken Ook ofdanken (Spa) - afdan-
ken: niet langer gebruiken, vgl. Die oo!do 
kloron kuJ' we! ofdaanken (Np), Die korel 
was eon beste, on now hebben ze him 
zomar ofdaankt an ontslag gegeven e.d. 
(Nw) 
ofdaanker (verspr.) Ook ofdanker (Bu, 
Dhau, Dho, Ma, Nt, 01-Ni, Ow, Spa, Sz) 
['ovdã:ijkç/ ... daijky] 	- 	afdankertje, 
afgedankt kiedingstuk Die ofdaanker kan 
wel in do voddozak (Pe- Dbi), Eon ofdaan-
kortien van eon aander hadden ze we! an as 
or de aandor to Vain was (Nbk), Die Jasse 
is een ofdaanker van mien omke, mar ik 
bin d'r mar wat wios mit (Db) 
ofdaansen - afdansen: veel dansen, in 
verb. als (bio!) war ofdaansen, verder info 
scboonon ofdaanson e.d. (spor.) 
ofdaeling (spor.) - afdaiing: het afdalen 
(van een helling) 
ofdaenken - afdenken: acer veel denken, 
in verb. als (bio!) wat ofdaenken (Nbk) 
ofdak - afdak (tegen een gebouw), ook 
wei: hok buiten met open zijkanten Een 
ofdakkien an et huus is makkoik am d'r et 
ion of 't aander ondor to zotton (Obk), We 
hobbon or boo!t ondor 't ofdak (El), We 
bebben eon ofdak maokt vow- do kaJvor 
(Ld), et ofdak haven It buunstap (Ow), eon 
ofdaickion om Jo k!ompon ondor to zetten 
(Nbk), Et waotor !op van or ofdak (Bdie), 
Eon ofdak JF  do waogons mooi onder 
zotton (Pe-Dbl), le hobbon mar eon thkko 
book, ie kim th zekor ok niot meer Zion? 
[nI. je penis; met als antwoord:J Nee, mar 
dat hooft ok met, want et boste goroed-
schap bang ondor et ofdak (Nt) 
ofdammen - afdarnmen (inzake een sloot, 
een kanaa!, een deel van een groter water) 
Do s!oot is ofdaind om et waoter to keren 
(El), ook in de volgende toepassing: Dat 
!ok mothi we perberen of to dammon te 
dichten (Sz) 

oldangelen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
dangelde of, het ofdangeld ['ovdaxjii] 1. 
slenterend en zich op spelende wijze her 
en der begeven Kionderkun somsbio] wat 
ofdange!en (Obk) 
ofdanken a. ofdaanken 
ofdanker z. ofdaanker 
ofdaon [ovd5: n], in ofdaon bebbon niet 
meer bruikbaar zijnd, niet meer in de 
beiangstelling staand, niet meer warden 
gewaardeerd, vgl. Dat oo!de good bet 
ofdaon (Nbk), Ze wo'n oold, ze bin niet 
moor in to], ze hobbon ofdaon (Dhau), Die 
moonsken hobbon hour kaans bad om or 
good to macken mar ze hobben dat niet 
daon; zo b oh/ion your mij vow-good  ofdaon 
(Nbk) 
ofdekken st. ww.; overg.; dekte of, het 
ofdekt ['civ ... ] 1. bedekken met jets (vooral: 
stro e.d.) Jo meugen do oeipo!s vannaacht 
we! wat ofdokkon, want et kon wel es 
vriezon gaon (Nbk), Om eon mioto of to 
dokkon wodde d'r vaak b!adriot op logd, 
mit do stengo!s omboog on et b!ad naor 
bonodon, dan !oup et rogon water d'r of on 
b!oof et booi droog; dan baJ' eon miotedak 
(Spa) 2. in lone oldokken een pak 
aanmeten (Bu) 3. siaag geven Hiff/ hot him 
allomacbtik ofdekt (Np), ione even good 
ofdokkon (01-NI, Sz, Spa), mit do mond 
iono ofdokkon afbekken (Ste) 
ofdelige z. ofdio!ing 
ofdeling a. ofdio!ing 
ofdempen (spor.) - afdempen 
ofdichten - afdichten: dicht maken, vgi. 
As do turThopen [in de veenderij] nog eon 
hide tied zitton mossen, dus niet votbrocht 
of vorvoord woddon, woddon ze ofdicbt 
mit eon !aogo roogto (s: Np); heel veel 
dichten: Hi5 hot bid wat oldie/it in Zion 
!even (Nbk) 
ofdieling (Db, Dhau, Nbk, Obk, Ow, Sz) 
Ook ofdeling (Bdie, Bu, El, Ma, Nbk, Nw, 
Pe-Dbi, Spa, Sz), ofdelige (Ste) 
['ovdi:luj/ ... di: ... / ... th:ioya] - afdeling: in 
een boek, een muziekstuk, van een school, 
instelling, vereniging of groep personen 
anderzins, afdeiing in een fabriek, zieken-
huis e.d., vgl. Op wat vow- ofdio!ing war-
ken Jow in do fobriok (Db), Op wat vow-
ofdelige hjt hi5? (Ste) 
ofdielingsbestuur (1) - afdelingsbestuur 
ofdielingshi'jienkomst (1) - afde!ings- 

- 

-485- 



ofdielingschef - ofdreugen 

bijeenkamst 
ofdielingsehef (1) - afdelingschef 
ofdielingsheufd (1) - afdelingshoofd 
ofdielingsvergeerdering (I) - afdelings-
vergadering 
ofdingen (verspr.) - afdingen: minder 
bieden dan de gevraagde prijs en trachten 
daardoor minder te betalen Paine 
moon sken meugon graog ofdingen as ze 
wat kopen (Obk), 'k Hob d'r hondord 
gulden ofdongon (Ste), Zie wil eon mooie 
gocie jurk kopon, on dan mar staon to 
ofthngen (Nw), D'r vaalt niks op of to 
dingen er is eigenlijk geen speld tussen te 
krijgen (spar.) 
ofdoen st. ww.; overg.; het ofdaon [3v...] 
1. afdoen, afleggen, afzetten (van een 
kledingstuk) Doe die mafia hoed toch olje 
(Nbk), As wi5 et kiend do Iuior ofdoen, 
macken we him eerst Jos (Ld) 2. 
wegnemen (van een dee!) We moe'n mar 
wat van do pries ofdoen, zo racken we et 
nooit kwiet (Nbk), Dat dot d'r niks an of 
3. tat een bep. lengte, haeveelheid gaan en 
daar aflcnippen, afstrij ken enz. 1k heb die 
lappe stof daor eon marktcken geven, en 
daor doe ik et bij of daar knip ik her af 
e.d. (Nbk), Aj' aten on bonon koobton bi5 
et kop, dan woddo et mit eon stok slicht 
ofdaon (Obk), half ofdoen voor de helft 
geven, berekenen e.d. (Nw): Moe.!' eon 
hide brood hebben? Nee, doe 'm mar half 
of (Nw), Now veuruit, doe mar half of 
voor de haUl van de prijs wil ik het wel 
verkopen (Nw) 4. van iets af nemen, 
wegnemen et doksel van do panne ofdoen 
5. buiten gebruik taken, afgedankt taken, 
in ofdaon bebben, z. ofdaon: Zoks doon ze 
now met moor, dat bet ofdaon (Nbk), Die 
hot bij mi5 ofdaon, ik moot 'iv niot moor 
(Nbk) 6. ongunstig beoardelen (Nbk, Va) 
Hij doe et of as was et mar niks (Nbk), 
Jouk zoo flog niks, hi5 wol d'r niet van 
ofdoen, dat look zo eigonwies er jets 
negatiefs over zeggen, afgeven op (Va) 7. 
afhandelen (p) Ziezo, et is ofdaon (p) S. 
afschepen (j)  9. in van ieno ofdoen zich 
negatief over iemand uitlaten (j) 
ofdoende bn., bw. [ov'dü:ndo] 1. afdoende: 
voldoende am te bereiken, am te valdaen 
Of et ofdoendo hulpon hot? (s: Obk) 
ofdoktercn (Np) zw. ww.; onaverg.; 
dakterde of, het afdakterd ['Dvdoktfn} 1. 

heel veel een arts bezoeken Die moensken 
doktcren ok hiel wat of (Np) 
ofdonderen ['v...] - afdanderen: naar 
beneden gaaien, vat!en 
ofdoppen (Bu, Nbk, Ste, ba: Nw, Op) 
ww.; overg.; dapte af, het ofdapt 
['ovdoprp] I. van een dap, schaal antdaen 
et ci even ofdoppen (Bu, Nbk, ba: Nw, 
Op), Moe'kjow ok eon paor walneuton 
ofdoppen? (Ste) 
ofdosken (Nbk) Oak ofdusken (Dha, k: 
Ste) - afdarsen: ten einde darsen Dat 
bultien haover bewwe mar klaept, dan 
wodt ze gewoon roog ofddsken (Nbk), 
Veur 't oten kun we nog krek eon legge 
ofdusken (Dho) 
ofdouwen (Nbk) - afduwen, in zinnen als 
ieno van do waegen ofdouwen (Nbk), do 
boot ofdouwen (Nbk) 
ofdracht - afdracht 
ofdraeven - afdraven: do beu vol 
ofdraevon, et pad ofdraovon; inzake 
paarden: laten draven ter demanstratie, in: 
Et peerd mos nog bemoonsterd wodden, 
dan wo n zo ofdraofd, dan laoton ZO zion 
hoe zo lopen kunnen (Nbk); heel veel 
draven (Nbk): Hi5 bet wat ofdraefd(Nbk); 
averal, her en der snel naar toe draven: 
Do fotograaf was eon klein, dik mannogien 
die ales ofdraefdo U) 
ofdraoden (spar.) - afdraden 
ofdregen - afdragen: van kleding, vgl. Do 
maantel hat schone ofdreugen (Nbk, 
Sun-Ot, Np); naar beneden dragen: ieno do 
trappe ofdregen, afdracht betalen, 
averdragen: 1k mij niot zuver vulen? 
Dreog 1k altieton niet allos of? (b), 
kontribusio ofdregen, bolasting ofdregen 
ofdreger (Bu) de; -s ['vdrt:gç] 1. kind dat 
de kieren averneemt van een auder kind, 
dus ze a!s va!gende draagt (oak naodregor, 
z. aldaar) 
ofdreugdoek (verspr.) Oak ofdruugdoek 
(oast.) - afdraagdaek 
ofdreugen (Bu, Dha, Nbk, 01-NI, Ow) 
Oak ofdrugen (Ma, Nbk, Ow) zw. ww.; 
overg., anaverg.; dreugde of, hat ofdreugd 
['3v...] 1. (overg.) afdragen ofdreugen mit 
eon sebottoldoek (Nbk), do koppies 
ofdreugen (Bu) 2. (anaverg.) draag warden 
(van de grand) (Ma) As do grond weer 
ofdruugt on we boginnen mit et wark (Ma) 
3. (overg.) slaag geven, op z'n kop geven, 
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ofdri'jd - offerbiok 

ook: te pakken nemen, glansrijk van de 
ander winnen We zu/Jon him es even wat 
ofdreugen (Bu), Hi] hot ok weer wat 
uuthaoid, mar ze nil/en him good oft/iou-
gen (Ow), .1k] aided mit die praotios over 
aandoren en mit Zion opscbepporie over 
zion oien daoden, hi] moot mar es good 
ofdrougd woddon (Ow), We zillIon van - 
middag mit vootbal/on die opscheppors es 
good ofdreugon (Ow) 4. z. ofgedreugen 
ofdri'jd (spor.) - afgedraaid, afgemat 
ofdri'jen - afdraaien: door draaien van jets 
nemen: eon kurke of doppe van do flosso 
ofdri]on (Bu); kapot maken van een strjk 
door een haas enz. die cnn terecht is 
gekomen (j);  door draaien vertonen of 
laten horen, vgl. We zullon die p/a eto even 
ofdri]on (Bu), Hi] driido ot bielo vorbaol 
wear ofhij vertelde het verhaal nog weer 
eens helemaal (Bu), Jo Jos ofdri5en 
ofdribhelen - afdribbelen, ook: heel veel 
dribbelen, in verb. als (biel) wat ofdrib-
helen 
ofdrieven - afdrijven: uit de koers drijven: 
Jo moe'n do bok mit do kop in do wiond 
houwen, anders driof io of (Spa); 
stroornafwaarts drijven: do Londe 
ofdriovon, door drijven verwijderen: do 
ko on on van or hiem ofdrie von, in het 
bijzonderen: aftromnielen (van bijen: om 
een nieuwe zwerrn to maken of om alie 
bijen uit een kast of korf te krijgen 
teneinde to oogsten; bs: Obk, Ow): Jo 
inoe'n do bi5on ofdrioven (bs: Obk, Ow), 
uit het lichaam drijven, vgl. (over aftreksel 
van alsem als geneesmiddel:) El was 
ofgriosoiik bitter soul, baost niot om in to 
nemen, mar ot drool do kooldo oinmoraok 
of io konnen ot laotor an do k/our van et 
waetor zion men raakte heel goed de kou 
kwijt (Ow) 
ofdrinken st. ww.; overg., onoverg.; het 
ofdronken ['v...] 1. (overg.) het bovenste 
drinken ot schoem van ot bier ofdrinken 2. 
(onoverg.) heel veel drinken, in verb. als 
Hi] bet hiel wat ofdronken in zion lovon 
(Nbk) 
ofdrok - afdruk (lett.) Muntdrop is rondo 
drop daor do ofdrokken van gold op drokt 
binnen (Dfo), do ofdrokken van do 
vourbienon van ot poord het spoor (Ow) 
ofdrokken - afdrukken: door to drukken 
verwijderen, vgl. do boot ofdrokken (Nbk), 

een afdruk maken, d.i. een fotokopie e.d.: 
KuJ' ot ok oven your me ofdrokkon 7 (Nbk), 
Disso bladziodo is niot good ofdrokt (Ow) 
ofdrugen z. ofdrougon 
ofdruppelen - afdruppelen 
ofdruppen - afdruppen 
ofdruprek (Dho, Nbk) - afdruiprek 
ofdruugdoek z. ofdreugdook 
ofthjsken z. ofdöskon 
ofdwaclen (Nbk, Op) - afdwaien, lett.: van 
ot goeio pad ofdwaolen (Op), ook fig.: van 
Jo ondorwaip ofdwaolon (Nbk), Jo moo'n 
niet oldwaolon blijfbij je onderwerp (Nbk) 
ofdweilen - afdweilen: door dweilen 
schoonmaken ot straotion ofdweilon (Nbk) 
ofdwingen (Nbk) - afdwingen, in eon 
bolofto ofdwingon e.d. (Nbk) 
ofeten - afeten, in d'r wat van ofoton een 
sink van iets afeten (Nbk), verder in Dan 
eten zo hour d'r ok niot togen of on kriogon 
do maoge d'r niot van overstuur er veel to 
veel van eten (b), zo ook Jo kunjo d'r we] 
togon ofoton er veel to veel van eten 
(Nbk) 
off. - aficorting van officioci, o/.Jicior 
offakkelen (spor.) ['fakJ;J - affakkelen 
offecier z. officior 
offer et; -s ['ofrJ 1. offer (aan één of meer 
goden) .I1/e] vroogor brocbton do moenskon 
eon offer an do godon (Db), Vrooger 
wooden d'r nog we] es offers brocht on dan 
vaak op can offorbiok, waor at dan op 
vorbrand woddo (Sz) 2. wat men schenkt, 
afstaat Zo brochton wol eon offer year die 
meonson in dat laand (Pe- Dbl) 3. daad van 
hulp, tegemoetkoming, toegeving (am do 
eenheid to bewaren, om geen tegenstand te 
krijgen enz.), opoffering Jk mos daor eon 
groot offer year brongon (Wol), AJ' dat 
offer mar brongon kunnon als je dat nog 
maar weet op to brengen (Dho), Jo zillIon 
toch eon offer brengen mooton, aj' mit 'm 
bovriend bliovon wi/Ion (01-Ni), Dour do 
ziokto van zion vador mos hi] do reize 
overgevon, dat was your him eon hict offer 
(Op), eon zwaor offer (Ow) 
offerande (Op. Ste) [oforanda] - 
offerande: deel van de mis Di] do 
offerande is et an do koiekte too, dan kan 
d'r offord wooden (Ste) 
offerbiok (verspr.) - offerbiok Offorbiok-
Eon die hangen in do Icarko, ow bijv. 
conten in to doon (Ste) 
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offerbusse - ofgaezen 

offerbusse (Db, Dho, Nw, Obk, Ste, Sz) 
de; -n; ...bussien ['ofçbAso] 1. offerbus: in 
can kerk, koiiektabus bij can begrafenis of 
ook wel voor can andere kollekte (voor 
can goad doe!) Dc offerbusse in tie kark 
was hielemaol vol (Db) 
offerbuul (Nw) de; ...bulen 	1. 
kerkezakj e, kollektezakj a 
offerdier (Obk) - offerdier 
offeren zw. ww.; overg., ook onoverg. 
(bet. 2); offerde, hat offerd ['3fp] 1. ais 
offer aan één of racer goden brengen con 
scbaop offeren (Bdie) 2. schenken, afstaan 
Vow de aarmc lanan moethiel wat veur 
offerd wodden (Dfo), WE/en jim ok can 
bedrag your do dadde wereld offeren2 
(Wol), D'r wodt vacke can baroep op do 
gemiensehop daon om te oilcan veur 
afderhaandc veronigings (Obk), Die hot d'r 
nogal wat your offerd (Nbk), As we now 
allemao/e wat offeren, dan Eu wwe die 
maensken uut do braand be/pen (Np), je 
vrie tied offeren veur can goad doe (Nt) 
3. in an Bacchus offeren te yeal drinken, 
vg!. D'r wodt tegenworig we] as wat te 
vu/c an Bacchus offord(0!-NI) 4. naar de 
w.c. gaan (Ma) 'k Heb even offerd ik ban 
naar de w.c. geweest (Ma) 
offergeld (Op) - offerge!d 
offerlam (Op) - offerlam Mit Faosen 
slachtten do Joden at offer/am (Op) 
offermes (1) - offermes 
offerschaole (Op) - offerschaal (in de 
kerk) 
offerte (spor.) [o'fert, ...rta] - offerte 
(con) offerte vraogcn (spor.), (can) offerte 
macken (spor.), ...doen (spor.), ...opstel/cn 
(spor.) 
offerzakkien (Nw) et; ...zakkies ['o ... ] 1. 
koilektezakje offarzakkien in de karka 
(Nw) 
official (spor.) - official 
offiejeel [ofi'sjLi] - officieei (!ett.) 
officiela stoklccn, .. .bcrichtan, Ze bin now 
officicel verb old, eon officiea/ bczuuk 
officier (flu, E!, Nbk, Nw, 01-Ni, Op, 
Pe-Dbi) Ook ofcier (Ma, Np, Ow), 
offecier (Op) [ofi'si:ar/ofs ... /ofa's ... ] - 
officier: bij justitie, in hat leger, op 
schepen eon of/icier van Justitic 
officierskleren (spor.) - officiarskleding 
offlciersklub (!) - officiersciub 
officierskruus (spor.) - officierskruis 

officiersmess (!) - officiersmess 
officiersrang (spor.) - offlciersrang 
officiersuniform (1) - officiersuniform 
offieken (Nbk, Ste) ['ofikj]] - afsnijden: 
van iets snijden argens eon stok oflieken 
(Ste) 
offlauwen (1) ['Dflo:Mrn] - afflauwen 
Gelokkig flauwt c/c wiend wat of (!) 
offlodderen (Diz, El, IA, Np, Obk, 01-Ni) 
zw. ww.; overg., onoverg.; flodderde of, 
het offlodderd [of...] 1. (overg.) snel en 
onzorgvuidig doen, voltooien 1k hcbbc 
van daegc nargens zin an, ik floddere mien 
wark mar wat of(01-N1), HiyIloddcrtzicn 
wark gauw of om mar vot to kommen 
(Diz), Die hot d'rsbag van om do boal of te 
floddoren (Ld, Obk) 2. zich in lichte mate 
wassen (Np) Hij begint him bi5 do wasbak 
wat of te flodderen (Np) 3. (onoverg.) veal 
op pad, op visite zijn (Nbk), in verb. ais 
Zc bet bie/ wat offlodderd (Nbk) 
offoeteren zw. ww.; onoverg.; foeterde of, 
hat offoeterd ['of --- ] i. heel veal foeteren, 
in verb. als Die foetert (hid) wat of(Dho) 
offronteren (bet. 1: Obk, Ste, Sz, b: im, 
bet 2: Dhau) zw. ww.; overg.; offron- 
teerde, hat offronteerd [ofron'ti:op] 1. af-
fronteren, beledigen, vernederan Ic/can die 
mecnskon met offionteren en ze zomar bij 
do dew-c ofdoen (Obk) 2. (wederk.) zich 
verstaan, konfronteren (Dhau) Daor is et 
/aeste woord nog niet over zegd, ik moot 
mi5 nog web as mit him offrontercn (Dhau) 
offronterend (Np, 01-Ni, Ste, s: Obk) bn., 
bw.; -er, -St [afron'ti:ornt] 1. vernederend, 
beledigend Dat is ok offrontercnd, aj' zo 
bebaando/d wooden! (Np), As we 'eon oo/d 
bessien' zeggen, vien en we oat can betien 
offrontarend (Ste) 
offrosselen zw. ww.; onoverg.; frosseide 
of; hat offrosse!d ['ofrosin] 1. veel stoeiend 
worsteien, z. ook frosse/en, in verb. ais We 
bebben vnJ wat offrosse/d (Np) 
offset (spor.) - offset in offset (spor.) 
offsetdrok (I) - offsetdruk 
offsetdrokker (spor.) - offsetdrukker 
offsetdrokkeri'je (spor.) - offsetdrukkerij 
offsetpasse (spor.) - offsetpers 
ofgaepen onbep. w. ['of...] 1. aan kunnen, 
kunnen behappen, in at niet meer ofgaepcn 
kunnen over de schoenen lopen: door can 
teveal aan werk en aktiviteiten (s) 
ofgaezen z. ofgazen 
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ofgaffelen - ofgaond 

ofgaffelcn (Ow) zw. ww.; overg.; gaffelde 
of, hat ofgaffeld L'o1lat1J 1. snel maar 
slordig afmaken Hibetzion warkmar war 
ofgaffeld (Ow) 
ofgang de; -en [3tk ... J 1. her verlaten van 
hat toneel 2. stoelgang (Nw) Do ofgang 
pot me slecbt of ik heb een moeilijke 
stoelgang (Nw) 3. blamage, slecht figuur 
Wat eon ofgang! Do volgonde keor borer 
vow-bereiden (Nbk) 
ofgaon at. ww.; onoverg.; is ofgaon 
[ofx ... ] 1. gaan naar, in de richting van 
(iets of iemand), in ofgaon op. vgl. Zo 
gongon op et locbt of on kwannnon bij do 
dew-c (j), 1k zal d'r mar es op ofgaon 
(Dhau), H, gong ovoral op of Nbk); fig.: 
een aanwijzing, advies volgen, vgl. WiJ 
bin mar op die anwiozing ofgaon (Dfo), 
We zillion mar op 'm ofgaon, mar of et 
waor is. we zullen hem rnaar geloven 
(Ste), reoht op Zion doe] ofgaon (spot.) 2. 
verlaten (van de pick waar men zich 
bevindt) Daor moej' van etpad ofgaon, on 
dan nog zoe'n dattig meter, en daor staot 
de butte (Nbk), Jo moo'n van die zooldor 
ofgaon (El), 1k zol van die stool ofgaon! 
(El), Wil Jo daor wel os duvelso gauw 
ofgaon? (Mun), ...van do trappo ofgaon 
(Nt), van do placEs ofgaon zijn bedrijfniet 
langer uitoefenen op do desbetreffende 
boerderij, A/jo huus niet good ondorbolen, 
dan gaot et van Jo of dan raak j  het in 
wezen meet en rneer kwijt (be: Bu) 3. (bij 
het spelen van een toneelstuk ed.:) verla-
ten van het toneel Mit ? ofgaon van It 
tonool krogon do speulers eon bossion 
bloemen (Db), An de z/odkaanten van or 
tonic] gongen do spoulder of (Np)  4. 
loslaten, nit of van iets sehieten D'r gaon 
allomaole sebilfors van do pannon van or 
dak of dour do vorst (Ste), Ur is me coo 
knopo van dejasso ofgaon (Nbk), Do varve 
gaot d'r biolemaole of (Ste), Dat geklior 
gaotjo do aonhied wel eon koor of (Nbk), 
Dat moons iszo fosoenlik, d'rzalbeurgien 
vorkoerd woord ofgaon over haar lippen 
komen (Dfo), (hier inzake vuurwerk:) En 
doe d'r eon gJwjdie olifant do Jocbt in 
soesde die van aachtoren kooltios yaw-
ofgongon (..) (b) 5. stoppen: met hat lid 
zijn van, met het volgen van een opleiding 
e.d. 1k bin mit twaolfjaor al van schoele 
ofgaon (Pe-Dbl) 6. afschieten, in werking 

gaan, ontbranden e.d. Wij laoton do 
wokker morgens niot ofgaon, Et geweor 
ging of (Bdie), Die scboet is bàn niet 
drougo ofgaon (Ld) 7. afnemen, vermin-
deren (Obk) BJ5 et ofgaon van do maono 
kan ? weer voraanderen (Obk) 8. versl eten 
taken, langzaam kapot gaan Dat starke spul 
gaot nooit weer of (Np), Pikkotouw was 
touw mit pik d'r an, or gong niet weer of 
(Ste), (zelfst.) Jo kun dudolik zion, die 
ooldo meonskios bin in t ofgaon (Mun), Et 
is eon ofgaond zaokien mit die zieko man 
hij komt naar alle waarschijnlijkheid to 
overlijden (Ste), Dokarkokon d'rtochmet 
good yew-  zorgen, en aj' d'r nicE good op 
pasten can gong do bool staorian van Jo 
of on dat was zwide (v), Dobanengaonje 
of gaan eraan (door de kou) (Nbk) 9. in 
meerdere of mindere mate lukken Hi5 had 
nog niot zo vaoko vow- do klasso sEa on, 
mar or gong him good of(Diz, Nbk), Dat 
is Jim good ofgaon, zee boor Fraans (vo), 
't Gaot th baanth of (Nbk, Ste) Bijgiieks 
gaot et mi vandaege betor of as vieden 
zaotordag (b), 1k hoop datjo ? d'r beter 
mit ofgaot asje buunnan; die her verleden 
woke krek zoo'n iono krogen (d), ? Kan n 
nog wel es verkoerd ofgaon (Dho), AJ' zo 
onbozunnen binnon, kan etje wel es raer 
ofgaon (Sz), Dat ging hour mar glad of 
(El), Die domenee kan good prokon, or 
gaot th zomar of(Dfo) 10. een gek figuur 
slaan, een erg slechte indruk oproepen Die 
sprokeris dan toch ofgaon!(Bdie), Hizol 
eon bole spicEs boa won, mar bij bleof d'r 
midden in zitton, dat hi) is mar ofgaon 
(Sz), Hi gong ofas con gioter(Wol) 11. 
zakken: voor eon examen e.d. (spor.) 1k 
bin ofgaon veur et riebowios (Nbk) 12. 
aflopen, beëindigen (van een markt) (Ste) 
Bij et ofgaon van de markt bin i d'r good 
ankommon (Ste) 
ofgaond bn. [ofx .... ] 1. aflopend, 
verminderend, ook: bergafwaarts gaand 
(fig.) eon ofgaondo maono (verspr): Mit 
ofgaonde maono is d'r nog we] es eon 
woersvoraandering (Nw, Op, Sz, Obk), Do 
maone is n;o woke weer ofgaond (Db), 
eon ofgaondo zaokc een zaak, toestand die 
slechter wordt: Dat winkeltion is ok eon 
ofgaonde zaeke (Sz, Db), Do waogonmae-
kono is eon ofgaond boroop (Obk), 't Is 
eon ofgaondo zaoko mit do zioko (Ow), 
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ofgappen - ofgescheiden 

vandaar Dat is een ofgaond geval (Wol), 
Et is ten ofgaond spul eon afgaand zaakje 
(Dhau), ...spullegien id. (El), Dat oolde 
meenske is ofgaonde gaat steeds verder 
achtemit (Dhau), 't Is ofgaonde mit him 
het gaat duidelijk achteruit met hem (Ma), 
ten ofgaond gebrek een ziekte, kwaal, 
gebrek die/dat steeds verergert, in Mit 
ziokte die met weer beter kan, is et ten 
ofgaond gebrek (Bu, El, Pe-Dbi, Ow, 
Dfo), on in Oolde meensken hebbon vaeke 
ten ofgaond gebrek (Dho, El), oak: een 
gebrek dat afneexnt, in lent die stotterd 
hot, bet ten ofgaond gebrek had een 
gebrek dat langzaam maar zeker beter 
wordt (Ow, 01-Ni), eon ofgaonde tied een 
tijd van achteruitgang, waarin hot sleehter 
gaat met de ekonomie, de sociale 
omstandigheden, oak: tijd waarin do dagen. 
steeds korter warden, vgl. Tot jannewaori 
bef' eon ofgaonde tied, as de daegen lengen 
hof' weer eon opgaondo tied (Ste), Do 
ekonomie van oons laand is do leste tied 
we] ofgaond (Db) 2. aftredend (van 
bestuursieden) (spor.) N is ofgaond(spor.) 
ofgappen (Np) zw. ww.; overg.; gapte of, 
het ofgapt ['of..] 1. stiekem stelen To 
nioe'n mar oppassen, ze kim 't ft we] 
ofgappen (Np) 
ofgazen (Obk, Ow) Oak ofgaezen (Obk) - 
afgazen Dat hoekien Ivan mock even 
ofgaezen year haezen on knienen (Obk) 
otgebruken z. 0 bra/con 
olgedreugen (Bu) Ook ofdreugen (Nbk) 
bn. ['oftadrA:gfl/'ov...] 1. van eon 
kledingstuk: gedragen tot het geheel 
versieten is eon ofgedreugen brook (Bu) 
ofgedriemeten (Obk) bw. ['afradrimi:ti] 
1. in hoge mate, in zinnen ais Thy hot 
of'gedriemeton op 'o donder had heel veal 
(Obk) 
ofgeduveld (v) bw. ['ofxody:wt, ...vlt]  1. 
in een groat aantal, in hoge mate D'r bin 
olgeduveld batten de laestejaoron (v) 
ofgejacht (bs: Obk) bn.; attr. ['nficajaxt] 1. 
(van bijen) afgetrommeld ofgefacbte 
volkon (bs: Obk) 
ofgejakkerd (Nt, 01-N1, Obk, Op, Ow, 
Spa, Ste, Wol) Oak oJjakkerd (Nbk) 
['of(xo)jakçt] 1. to veel werk gehad hebben 
am to doen, in verb. als Et is eon 
ofgefakkerdpeerd; et beste is d'r sch one of 
(Obk) 

ofgekalt'd z. ofbifd 
ofgelaeden (Nbk) ['3fxoie:dlfl, in 
ofgelaeden vol overvol (van een zaai met 
mensen, een bus ed.) 
ofgelegen ['3fxoit:gr] - afgelegen my 
woont aorig ofgelegen (Bu, Ma, Ste), Et 
huus stiet ofgelegen (Ow), Ze zitten daor 
wat ofgelegen wonen nogal afgeiegen 
(Nbk), Et Hoge Zaand Jigt nogal wat 
ofgelegen van et doip (Db), ofgelegen 
wonen (Nw) 
ofgelopen (Wol) bn. ['3fi3lo:plp] 1. 
uitgewerkt, in ofgelopen karbied (Wol) 
ofgemeten (Np, b) ['ofromuti] - afge-
meten: op strenge, strakke, benauwende 
wijze Qfgemeten hot hij him do waorhied 
zegd (Np), In de veerte beurde hij ten 
fonge ofgemeten raozen (b) 
olgemieterd (Bdie, Dfo, Diz, El, Ma, Np, 
Op, Ow, Pe-Dbi, Spa, Sz) bw. ['ofxomitrt] 
1. in hoge mate Zikan ofgemieterdhadde 
]open (Dfo), my kan ofgemietord melken 
(Spa), Die foe Ian olgemieterd leren 
(Spa), my het ofgomioterd wat op 'epoinse 
had (Np), We hebbon ofgemieterd mm 
weer bad (Np) 
ofgepast (Bu, Dhau, Dho, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Ste) Oak ofpast (Bdie, Ma, 
01-Ni) Uof(xo)past] - afgepast: in de juiste 
maat, hoeveeiheid afgemeten, berekend, 
gemaakt 1k bob mien fasse ofgepast op 
mien maot maeken laoten (Dhau), Ze 
hadden et biolemaol ofgopast year oons 
klaor liggon (Nbk), Et ligt daor allomaol 
ofgopast op maat (Dho), 1k kocht op 'e 
mark eon ofgepaste lappe your eon fark 
(Obk), eon algepast zaekien zaak die voar 
eikaar is (Ste), Do kiender kregen altied 
ofgepast geld mit your ten bossebop gepast 
geld (Ow) 
ofgepeigerd z. ofpeigerd 
ofgereden z. ofredon 
ofgeren (Nbk) zw. ww.; overg.; geerde of, 
her ofgeerd ['ftt:aru] 1. een schuine kant 
maken (aan kledingstof) 
ofgeraffeld (Spa) bn.; attr. ['afrorafit] 1. 
door ofra.ffelen verkregen, z. aldaar (bet. 3) 
ofgcraffeld gaoren (S pa) 
ofgericht z. ofricht 
ofgerond z. ofrond 
olgeseheiden bn., bw. [ofxa...] 1. 
afgezonderd, niet bij (de) anderen Ze 
zatten hielomaol ofgoscboiden van do rest 
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ofgespreuken - ofgod 

(Nbk), Die jonge is a/tied wat ofgeschoi-
don, bij spoult nooit mit do aandorojongen 
(Ld), Jo maggen zo wel wat ofgescboiden 
bouwen (Spa), (zelfst.) lone &o 'in nargens 
mit bemuuit is eon ofgoscheideno (Ow) 2. 
(In.) behorend tot het kerkgenootsehap van 
de Afgescheidenen Et bin ofgoschoidon 
moonskon van de Geriffermeorde Karke 
(Np), (zelfst.) do ofgosthoidonen van do 
Goniformoordo Karke (Np, Db) 3. (zelfst.; 
vaak my.) iemand die zich van een kerk, 
een partij e.d. heeft afgesplitst (spot.) do 
ofgoschoidenon van ot CDA (Wol), Dat is 
eon ofgoschoidono (Np, Bdie) 
ofgespreuken z. ofsproukon 
ofgetrapt (Bu, Ow, Wol) Ook oftrapt (Ma) 
bn.; -or, -st ['Df(xo)trapt] 1. (van 
schoeisel) door veelvuldig gebruik versie-
ten olgotrapto schoonon (Bu) 
ofgeunst de ['ofkX:st] 1. afgunst, jaloezie 
Dour ofgeunst kriej' eon hoop oiiondo (Nt), 
D'r is a/tied eon bulto ofgeunst ondor do 
moonsken (Obk) * Do ofgounstigen starven 
nog ten koor, mar do ofgeunst zeis nook 
(op) 
ofgeunstig - afgunstig 1k bin ofgounsti 
op oat vrommos omdat zo do bJoomon zo 
mooi hot (Np), Jo moeton niot zo 
ofgowistig wozon (Wol), Daor hoof ie met 
ofgounstig op to we--en (Ow), ofgounstigo 
moonskon (Ste) * (zelfst.) Do ofgounstijon 
starven nog eon koer, mar do ofgounst zols 
nooit (Op) 
ofgeval z. ofvaf 
ofgeven st. ww.; overg., onoverg. 
['ofkt:bw] 1. (overg.) onder dwang aan een 
ander geven Hi5 mos daor zion paspoort 
ofgevon, oerskwarnbid'rniotin(Nbk) 2. 
(overg.) overhandigen 'k Gaf daor mien 
koffer of (v), (bij bep. sporten:) do ba/Jo 
ofgovon naar een ander spelen (spor.) 3. 
van zich laten gaan Dat jotion [pot-
kacheltje] wiJ we] branon, ot go/I aon 
waarmto of (M), Glimworrns gevon zoe'n 
Jocbt of(Bdie, Nbk), As eon koo nao ot 
bois wezon blood ofgoft is zo moorst niot 
dracbtig (Ow), Nio mw-on  kun soms nat 
ofgovon (Ow, Dfo) 4. (wederk.) weggaan 
(Nbk, Ste, b) Higo/? 'm of(Ste, Nbk), K. 
bar him in twioJoobten al ofgoven (b) 5. 
(wederk.) zich inlaten met, omgaan met 
(Bu, Np, Ste) Dan had bi5 mar niot zo 
stom wozon mooton on goof him mit do 

moffon of (Np), Et is eon bo/Jo van eon 
wiel zo gof hour mit iedoriono ofgaat in 
principe met alle mannen mee (Ste) 6. 
(onoverg.) zich laatdunkend uiten over 
(Nbk, Ste) Die goft op iodoriono of (Ste) 
ofgcwaaid z. ofwid 
ofgewarkt z. ofwarkt 
ofgewi'jd z. ofwijd 
ofgczaegd Ook ofzaegd (b: im) 
['of(xo)se:xt] - afgezaagd 
ofgezant (spot.) - afgezant 
ofgezcugen z. ofzougen 
ofgezien ['ollo...] - (als Nederlands 
ervaren) afgezien 
ofgezonderd Z. olgozunderd 
ofgezunderd (Nbk) Ook ofger,onderd 
(Spa) ['ofxasAndt/ ... sondçt] - afgezonderd 
Ze wonon daor ofgezunderd (Nbk), ofge-
zunderd won on (Nbk), ot ofgozondordo 
kaJf was nogaJ roor (Spa) 
ofgiechelen (Ld) zw. ww.; onoverg..; 
giechelde of, het ofgiecheld ['of...] 1. heel 
veel giechelen, in verb. als Wohobbon hieJ 
wat ofgiocboJd vanaovond! (Ld) 
ofgieten st. ww.; overg.; het ofgeuten 
['ofri:tn] 1. door gieten voeht van jets 
verwijderen, met name vocht waarin is 
gekookt do oozpeJs ofgieton, bonon... 
(Mun), gruwite... (Nbk) 2. naar beneden 
doen stromen, naar beneden gieten 
ofgietsel (Bu) et; -s; -tien ['o&i:tsj] 1. 
afgietsel, afgegoten vloeistof Daor 
bruukton zo ot ofgiotsoJ van braandnotoJs 
woJ vow- (Bu) 
ofgifte (1) - afgifte 
ufgiftehewies (1) - afgiftebewijs 
ofglieden ['ofxlid4] - afglijden: naar 
beneden glijden, vgl. do trappo ofgliodon, 
glijdend van jets taken, zo ook Hij lout 
him van do hujbuJto o/bJiodon * Sniedor, 
snioder maok me do brook wat winder/Mar 
niot zo wiod, dat bij mij van 'tgat ofgJiodt 
(Nbk) 
olgioulen (Dfo, Nw) - afliellen, afgolven 
Do akkorgJooide naor aacbtoron of (M), 
Et is hi)' buus wat hoger as hi)' ot trottoir, 
oonzo twin gJooit wat of(Nw) 
ofgniffelen zw. ww.; overg.; gniffelde of, 
het ofgniffeld ['3fxnif1iJ 1. stiekem 
afpakken (Bu) Die bet him wat ofgniffoJd 
(Bu) 2. veel, vaak gniffelen 
ofgod - afgod, ook fig. Die ione zangor 
was zuver eon ofgod vow- hour (Nbk) 
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ofgoelen - ofliaandig 

ofgoelen ['ftuh] - afhuilen: veel huilen 
Kleine N bet wat ofgoold doe hij klein 
was (Nbk), Zi5 hot wat ofgoeld (be: Nw) 
ofgooien (Nbk, Sz) zw. ww.; overg.; 
gocide of, hot ofgooid ['3f...] 1. naar 
beneden gooien ('Thk)ienobaostdetrappe 
ofgooion (Nbk) 2. door tegen jets te 
gooien, doen vallen (Nbk) appels van do 
boom ofgooien (Nbk) 3. van zich gooien 
(Nbk, Sz) 1k gooide vannacht do dokens of 
(Sz) 
ofgraanzen (Dho, Mun, Np, Ow, Sz, Wol) 
zw. ww.; overg.; graansde of, het 
ofgraansd ['afxr ... ] 1. afsnauwen 1k laot me 
met ofgraanzen (Dho), Ic moe'n mij met 
zo ofgraanzen (Wol, Mun), iene reer 
ofgraanzen (Ow) 
ofgraeven z. ofgreven 
ofgrauwen (Dfo, Nbk, Np, Ld, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; grauwde of, het ofgrauwd 
['afx] 1. iemand grauwend toespreken 
(Np, Ld, Sz) Hi5 grauwde die jonge of..! 
(Ld), 1k Ia ate me met ofgrauwon (Np) 2. 
vaak, voortdurend grauwend spreken (Dfo, 
Nbk), in verb. als Die kerel grauwde mi5 
wat oil (Dfo) 
ofgraven z. ofgreven 
ofgreenzen (spor.) - afgrenzen 
ofgreven (OS, Bu, Dho, Np, Nw, 01-NI, 
Op, ZW) Ook ofgraeven (Mun, Nt, 01-NI, 
Pe-Dbl, Wol), ofgraven (WH) st. ww.; 
overg.; het ofgreuven ['ofxr ... ] 1. weg-
graven (van een bovenlaag) Ze mossen do 
zwatte grand ofgreven om rood zaand to 
kriegon (Pe-Dbl), Do Knienebaargen op 'o 
Blosse bin ofgreven am do Blesbrogge van 
to macken (Ste), Ze hebben do veno 
ofgreven (Nbk), Dat olbonken hul in dat 
do zwatto grond die boven op et vone za4 
ofgreven wodden mos (s: Np) 
ofgricmen (Nbk, Nt) zw. ww.; onoverg.; 
griemde of, het ofgriemd ['aft...] 1. voort-
durend griemen, z. aldaar, in verb. als We 
hebben vroeger (heel) wat ofgriomd (Nt) 
ofgries (b: Im) de ['afxris] 1. afschuw 
ofgrieselig z. ofgrioslik 
ofgrieselik z. ofgrieslik 
ofgrieslik (verspr.) Ook ofgrieselik 
(verspr.), ofgrieselig (Nw), ougrieslilc (El, 
Nbk, Np, Obk, Ow), ougrieselik (El, Nbk, 
Ow), ogrieslik (Db, Ow), oegruuslik (Nbk, 
Ow), oegruselik (Nbk), oegries(e) Ilk (Nbk, 
Obk), oergnsuslik (Obk) Ion., bw. [of xris 

lak, ...xri:.. (Nw)/ ... xrisalak, ook wel 
... xri: ... /afxrisolax/aM'g ... / ... /o)'gr ... /u' 
grys(a)lak/ur'g ... ] 1. heel erg, in zeer hoge 
mate Bij ot toppezetten kan zoo'n toppo 
oegrioselik in do ronto giesolon (Obk), 
ogrieslik goelon (Db), ougrieselik(e) mooi 
(Nbk), oogruuslik('o) benauwd (Nbk), Hij 
hot 'in ougrioslik slougen (Nbk), In die vier 
verscbrikkelilcejaoron is d'r over baost do 
hick worold ofgriosolik wat vernield on dat 
mos nao do oorlog weer opbouwd wodden 
(vo), We hebben gistorao vend vat west, en 
we hebben eon ofgriesoliko willo had (Sz), 
(verb.) Ze hebben eon oogrusoliken ruzie 
had (Nbk), Oogrusolik, zoo 'n ruzie bebben 
ze had (Nbk) 2. in hoge mate lelijk, in 
hoge mate erg Hij zag d'r ofgrioslik out 
(Diz), eon ofgrioselikgozicbt (Nbk), D'r is 
eon oogruselik angelok gebourd (Bu, Nbk) 
ofgriezen (Mun) ['ofxri:zii] - afgrijzen 1k 
hobbo d'r mit ofgriozen naor staon kiokon 
(Mun) 
ofgrissen (Db) zw. ww.; overg.; griste of, 
het ofgrist ['afxrtsv] 1. met een snelle 
beweging afliandig maken (Db) Jo moo'n Jo 
niot allos ofgrisson laoten (Db) 
ofgrond (b: lm) de ['aft...] 1. afgrond 
ofgrundelen (Dfo, Ld, Ma, Pe-Dbl, Ow) 
['aftrandi;] - afgrendelen: afsluiten met 
een grendel 
ofhaandelen Ook ojhandelen (Spa, elders 
spor.) zw. ww.; overg., onoverg.; 
haandelde of, het ofhaandeld ['af...] 1. 
(onoverg.) elkaar een hand geven bij het 
afscheid (Bu, Dhau, Dho, Dmi, El, Nbk, 
Np) 1k moot nag oven mit 'm ofliaandelen 
(Np) 2. (overg.) afhandelen, afwerken van 
eon kwestie, van eon verrekening van geld, 
in het bijzonder van eon overeen te komen 
verkoop Dat moe'n we olhaandolen (Nbk), 
Jaw moo'n mar mit hum ofliaandolen (Op), 
Dat moot now ok es can keer oThaandold 
wodden (01-NI), We mae'n mar even 
oIhaandolon: bijv. afrekenen bij de 
kaféhouder om vervolgens weg te gaan 
(El), We moe'n now ok nag oven 
oThaandelen over die koc tot een besluit 
komen aangaande hot al dan niet kopen 
(Dhau, El), As mien zeuno ondeugond was, 
zoo ikaltiod: 'Aj'uut schoele kammon, za'k 
mitjo oThandelon' (Sz) 
ofliaandig (verspr.) Ook ojitandig 
(verspr.), ofhanig (Obk) Ion. [af'hã:ndax 
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ofliaankelik - ofizangen 

/ ... handox/ ... hâ:noxj 1. afhandig, in of-
baanthj macken (verspr.): Die vent moej' 
can botien your oppasson; 11< daenk dat die 
al vcrscb olden mecnskon wat olbandig 
maekt bet (Db), ieno do boo! ofhaanthk 
macken iemand bestelen (Bu) 2. ver weg 
(veelal: an daardoor lastig to bereiken), 
nogal afgelegen, niet bij de hand hebbend 
Dat Iaand ligt ofbaandig (Np, Ow, Ma), Jo 
moe'n d'r henna, mar at is slim olhaandij 
(Bu), 1k moot d'r toch mar henna, al is at 
wat oihaandig (Nw), Et zit wat olbandij 
het is wat moeilijk to bereiken (Nbk), Ze 
wonon met moor biy do zaoke, dat is tech 
we! ofbaandj (Obk), Aj' mit do kofflo- 
koppon do hic!tiod naor do keuken !open 
am kofflo dan is dat can oIhaan dike boo! 
(Ste), Et is slim oIhaandig aj' do koulcon zo 
ver van do kaomer hebben waor af' eton 
(bo: Bu) 
ofbaankelik (Nbk, VU) Ook ofizanlielik 
(verspr.) - afhankelijk: Van anderen, van 
hop. onistandigheden Johannes was ze!s 
baos on niot moor oIhaankolik van can 
dagburo (vo), Of we gaon is van at weer 
oJbaanko!ik (Nbk) 
ofliacichinees (spor.) - afhaalchinees 
ofhaeldienst (spor.) - athaaldienst 
otIiaelen Ook of/ia/en (WH), ofhaolen 
(Spa) zw. ww.; overg.; haelde of, het 
ofhaeld 	[ofhc:l4/ ... ha:14/ ... ho:oln] 	1. 
ophalen (van jets dat gereed ligt) eon 
pakkien bij 'tpostkantoor olbae!en (Nbk) 
2. iemand of jets van een bep. punt 
ophalen an verder meenemen Ze zillion 
him even ofbao!en van 't station (Nbk), 'k 
ZaJ 'm even eon aention ofbae!on hem - 
degene die naar me toe komt - een eind 
tegemoet gaan (Nw) 3. met kraeht iemand 
of jets organs afnemen, afhalen Oonze 
jongo was op 'o koozo older k!ommon, we 
hebben him d'r gauw van olhae!d (Nbk), 
Dat bebbon ze me oi ha old afgepakt, 
ontstolen (Bu) 4. van een onderliggend 
deal trekken, trekken aan jets dat (min of 
meer) vastzit, van jets plukken at boddo 
(oven) ofhac!en her beddegoed afhalen, at 
beddogoed olhaelon (Nbk), eon draod 
oThae!on uithalen nit een breiwerk, met 
name in een gedeelte dat verkeerd is 
gebreid (Nbk): Jo moe'n 't even wear 
oihaelon (Nbk), zo ook can trui ofhae!en 
uithalen (Nw), 1k bob die bond eon note 

oThaeIdweggenomen (Np); in her bijzon- 
der: plukken van bonen (verspr- OS, Op, 
Ste), vgl. 'kZa!gauweven eon maolboncn 
ofliaelon nut do tuun (Dhau), Aj' bonen 
oThae!en bael io ze van do pollen, on dan 
moej' ze pimton on broken (Nbk), ook: 
draden an puntjes van de bonepeulen halen 
(verspr. WS, El, Obk), bonen a/ba o!on 
(Nw), Aj' do panties o/bao!en dan gaot do 
draod vanzels mit (Spa), We zillIon even 
do punten an do draodon van do bonen 
o/bae!en (El), zo ook spruten o/bae!en 
afspruiten (van aardappelen) (Bdie) 5. in 
eon draod o/hae!en bevestigen, vastmaken 
(in een breiwerk e.d.; Nw) 6. can ink of 
beweging anderszins van zich af maken 
(Nt) Aj' at riot uutkammen bruak ie een 
rietkajnme, dan baol ie van Jo of met 
bewegingen van je af (Nt) 7. in van ieno 
o/bao!en op iemand afgeven, zo ook Jo 
moe'n met zo op 'in oIhaolen (Np), D'r 
wodt aJtlod op zion wark olhaold ze geven 
altijd af op z'n work (Ld) en argons van 
olbae!en laatdunkend over iets doen (Nbk, 
bo: Nw, Bu, Op) S. nog net blijven leven, 
in Die bet at van do dood o/bae!d hij heeft 
her gered, maar hij was bijna gestorven 
(Nw) an in Die bet at op '0 dood o/bao!d 
(Bu) 
ofliacirestaurant (I) - afhaalrestaurant 
ofliakken - afhakken: van jets kappen, 
hakken, vgl. can boom o/bakkon, 
(schertsend-dreigend:) 1k zal Jo do kop 
omaickon (Nw), en bij vergelijking: Et 
Iaand is o/bakt slecht gemaaid (Bu); 
afhakken van can slachtdier: at vairken 
ofhakken in stukken snij den of hakken 
(Dho, Np, Nw, Ste), vgl. 1k komme 
vanao vend to o/ha/cken (Np) 
ofhakselen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
hakselde of, het othakseld ['ofhakshi] 1. 
slecht maaien Hij bet dat grös reer 
ofljakso!dslecht gemaaid (Nbk) 
ofbalen z. ofliaolen 
othandelen z. olhaande!on 
othan dig z. oThaandig, vandorbaans 
ofhang (Dhau, Obk, Ow) de [ofhaxj] 1. 
hellend verloop (naar beneden) Do 
bujlanon badden eon othang naor 't Diep 
(Ow), Op do olbang van do wag moej' 
ofrommen, aandors !opt do waogon do 
poerden op 'e hakken (Obk) 
ofliangen at. ww.; onoverg.; het ofbongen 
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ofliangend - ofliellen 

1. glooien, een hellend verloop 
hebben (van grond) (OS, ZW) Dat ste/c 
lewd dat hangt wat ofloopt enigszins naar 
beneden, helt, loopt af (Ld, Nbk), Die 
a.kker die hangt wat ofid. (Nbk), (onpers.) 
Ft hangt daor nogaJ wat of op die reed 
(Nbk, Ma), Naor do Londe toe hangt at wat 
of (Nbk) 2. overhellen, uitsteken en daar- 
door overhangen (Ld, Ste, vo) ía moe'n 
oppassen mit dat voer buj, et bangt daor 
nogal wat of (Ste), Van de zaodbulte mos 
de middenlaote othangen (Ld), Ze mos a/c 
nog haost lacben om Haarm a/en holing: 
wat wit om 'a neuze on nut at aacbterwark 
wat oThangend, krek of was et niet 
hielendal in odder in zien brook (vo) 3. in 
olhangen van athankelijk zijn van Dat 
bangt van him of as at deurgaot, HJ was 
go hadde an 't war/c, of 't levan d'r van 
a/hong (Nbk), Ft gal ok van et wear 
othangen as we hennegaon ja of nee 
(Nbk), Dat bangt d'r now mar be/c van of 
het is nu maar net hoe het uitpakt enz. 
(Nbk), Ft gal d'r van ofhangen of(..) id. 
(Nbk), Alles bangt of van (..) (Nbk) 
ofliangend (ZW, OS) ['oflia:t] - afhan-
gend, hellend (van grond, van een pad 
enz.; z. ook oThangen) een aihangend stok 
laand (Ow, Dhau), at oThangende laand 
(Pe-Dbl) 
oflianging (Ld, Obk, Ow) de ['ofllax)ufi 1. 
glooiend verloop D'rzit wel wat a/hanging 
in het is enigszins glooiend (Ow), 
Sommige streken in at laand bin wat 
glooiend, mit wat a/hanging (Ld), Dat 
laand bet de a/hanging naor de reviar 
(Obk) 
oflianig z. oThaandig 
othankelik z. oThaan/celik 
ofliaoken zw. ww.; overg, onoverg.; 
haokte of, het ofhaokt ['of...] 1. (overg.) 
los doen door van elkaar te haken, bijv. 
van wagens, vgl. I/c baa/c de waegens of 
(Nw) 2. (overg.) mest met een mesthaak 
van de wagen halen (Bdie, Np, Nt, Op, 
Pe-Dbl) Dc boor moest at aandere voer 
most nog ofliao/ccn (Op), Aj' de most van 
de waegen ofhaoken kriej' a/lexnaol bulties 
op 9t laand (Pe-Dbl) 3. (overg.) twijgen 
van de braam met behuip van een 
stiekelmas afsnij den en oppakken of evt. 
uit het water vissen (bs: Obk) 4. hetz. als 
we/len, z. aldaar (vo) 5. (overg.) haakwerk 

voltooien 6. (onoverg.) niet langer mee-
doen, met lets stoppen I/c baa/c of i/c heb 
at nocbt d'r of(Nw) 
ofliaolen z. oThaelen 
othappen zw. ww.; overg., onoverg.; hapte 
of, het ofhapt ['ofliapip] 1. (overg.) 
happend nemen van Hi/ hapte can stok van 
de Mart of (Nbk) 2. (onoverg.) van zich 
aflñjten (door een hond) (Sz) Die hond/can 
soms aorig van 'in oThappen (Sz) 
ofharken - afliarken: hooi naar beneden 
harken, van jets afharken, ni. om een 
vracht hooi af to werken (zodat het niet 
meer uitsteekt), vgl. Ft buy in at vakmoe'n 
we wat ofharken of beploickan, dan vaalt 
d'r gien buj uut aj' d'r bij langes lopen 
(Bu), Aj' een voer huj Ia eden badden, 
wodde dat hielemaole oTharkt, dan kreej' 't 
oTharkse/ (Ld, Nbk, Ow), Ft losse huj dat 
bi5 een hujwaegen daelehong mos oTharkt 
woddan (Ste) 
ofliarksel (verspr.) et ['ofharks!]  1. hooi 
dat men van de zijkanten van een vraeht 
hooi of van een hooiberg plukt, harkt (met 
een hark of york); ook wet blad en takken 
die men harkt, de op het land aehter-
gebleven aren die men harkt Ft ofharlcsel 
van de hujopper mos d'r a/tied bovenop 
(Ow), La ho/en et oTharksel over, dat wodt 
dan netuurli/c mitneuinen: d'r bij in stopt, 
of op 'e waegenbojem (Nbk) 
ofliechten (OS, Dmi, Op) zw. ww.; overg.; 
hechtte of, het ofhecht ['of...] 1. afhechten 
(bij breien) (OS, Dmi) 'k Hob 't breiden 
/claor, mar i/c moat de draoties nog 
ofhechten d.i. in het breiwerk bevestigen 
en wegwerken (Obk, Nbk), ten draod 
oThecbten (Dmi), De boze moat nag even 
ofhecbt wodden on dan is hij k/a or d.i. de 
laatste toer breien en verder afwerken, 
aficanten (Dfo), zo ook een so/c/ce oThech-
ten id., z. ook ofkaanten (Nbk) 2. los-
maken, ontkoppelen (Op) Bi 't spoor gaon 
ze de stoptrein naor Liwwadden vaeke in 
Meppel oThecbten (Op) 
othellen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; helde 
of, het ofheld ['of...] 1. afhellen hth kun 
bier mooi s/eden, want at belt hier mooi of 
(Diz), Dat laand belt aorig naor de s/oat 
toe of(O1-Nl), Die /caanten be/len naor de 
s/oat toe aorig of daor b/ill gien waeter 
staon (Dfo), 't Halt sebieve of(Mun, Ow), 
't Is een slim ofhe//ende brogge (Diz), Die 
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zaodbulte belt mooi of die regent met in 
(Db) 
oflielpen - athelpen, in othelpen van: A.!' 
eon meenske uutmelken, dan help ie him 
van zien geld of zeggon zo we] (Dhau), 
qo dat stuit kon gioniene him van zien 
wrok ofhelpen (b) 
ofliemmelen zw. ww.; overg.; hemmelde 
of, het ofhemmeld ['of..] 1. sehoonmaken 
door af to nemen 1k moot eerst do bodden 
on de koppies mar even oihemmelon (Sz), 
Ic mougen die oolde kaaste we] wat 
othemmelen (Ma), do stoolen ofhornmelon 
(Spa), do broodtaofel othemmelen (Ld), 1k 
zal mien fiets even othemmelen (Diz), do 
stal othemmelen (Nt) 2. afkluiven (Obk) 
eon bonke othemmelen waor nag wat Weis 
an zit (Obk) 3. stevig onder handen nemen, 
een pak slaag geven, mores leren (Dfo, 
Dhau, Nbk, Np) Die bebben zo aorig 
othemmeld (Nbk), 1k zal die kiender aanst 
es good ofhemmelen (Dhau) 
otiteuren (Ste) - afhoren: uithoren, 
ondervragen De pelisie bet 'm ofheurd 
(Ste) 
ofluingsten (Np) - afbekken Jo booven mi 
met zo of to hingsten (Np) 
ofliolen Ook ofliouwen (WH) st. ww.; 
overg.; het ofliolen ['of...] 1. verwijderd 
houden Daenk d'r omnie, die panne is 
biete, die moef' good van Jo ofhouwen 
(Sz), Do boor kon de hanen niot van do 
meid otholen (Nbk, Op), do boot van do 
we] otholen (01-NI), do boot oiholen 2. 
omgang beletten, terughouden, weerhouden 
le moc'n him van dat plan oiholen ervan 
weerhouden (Nbk), Dam-  macf' him met 
van ofholen, want daor bet bi5 zion zinnen 
op zot (Obk), Et vool mos io even van do 
merrie a/h olon, as hi) slim in ? zwiet was 
(Ow), Sommigo meenskon moej' wat 
o/hoien (Ow), Jo kim de kiender met 
overal van ofbolen (El), Jaw moe'n met 
zo yule praoten, wan tfe bolen do aanderen 
van 't wark of (0p), Hi5 kon et oge niet 
van dat mooiemaegien otholen (Nw) 3. in 
mindering brengen, inhouden wat van 't 
loon ofholen (Dho, Bdie) 
ofliouwen zw. ww.; overg.; houwde of, het 
ofhouwd ['oflloAtrp, ..a] 1. afhakken, 
aficappen, afsnoeien 'kZal even wat takken 
van de boom oihouwen (Ow), Heit bouwt 
do stiokels d'r even of bi5 de reed daele 

(Nbk), de kiepe do kop ofhouwen (Wol), 
bij vergelijking: hakkend maaien, vgl. Hiy 
bouwt et pus d'r of (Wol, Np) 2. (inzake 
een slachtdier) afhouwen, athakken Hiji 
komt vanaovend et varken othouwen (Np), 
De slaacbter kwam vroeger to othouwen, 
uutbienon en zo (alg., Nbk), We bebben 't 
geslaacbte varken now op 'e ledder ban-
gen, on morgon gaon we et o/houwen (Diz, 
Op) 3. z. ofholen 
ofliuren - afliuren: in huur nemen een zael 
ofhuron (Nbk) 
ofjacht bn.; prod. ['ofjaxt], in d'r op 
oIjacbt wezen erop uit zijn om, tuk zijn op: 
MY is d'r aorig op o/jacht (verspr.), Th) is 
d'r zo op o/jacht (Ste) 
ofjaegen zw./onregelm. ww.; overg.; 
jaegde/jachtte of (verspr.), her ofjaegd! 
ofjacht (verspr.) ['of...] 1. doen afmatten, 
zeer vermoeid maken door hard to laten 
werken of lopen (vooral van een paard) Ze 
gingen 'tpoord oerst o/jaegen, dan konnen 
zo d'r eon zadel op leggen (Pe-DbI), We 
zullon 'iv [het paard] oven oljaegon, en dan 
mar your de karro moo maken, zodat men 
er vervolgens goed mee kon werken (El, 
Dho), Af' eon long peord badden dat 
boleerd wodden mos, dan koj' et hid good 
ofjaegen op eon zaandweg (Ste. Obk), Je 
moe'n eon peerd niot do bioltied o/jaogen, 
eers racken ze do slap kwiet de goede, 
vlotte gang (Nbk), ione ofjaegen (Nt) 2. 
aftrommelen (van bijen; om een nieuwe 
zwerm to maken of om alle bijen uit een 
kast of korf to krijgen teneinde to oogsten) 
(bs: Dfo, Obk, Ow) 3. veel, voortdurend 
nj den Dejongen hebben nogal wat ofjacht 
(El) 4. in Die fiets is ofjacbt is zodanig 
veel bereden dat hij niet meer bruikbaar is, 
totaal versleten is (Ma) 5. in z'n geheel 
bejagen (van een terrein) We bebben dat 
stok laand now we] ofjaogd (Wol) 
ofjaeger (bs: Obk) do; -s; -tien ['ofjc:gç] 
1. bijenkorf met afgetrommeld yolk 
ofjakkerd z. ofgeJakkord 
ofjakkeren zw. ww.; oveng., onoverg.; 
jakkerde of, het ofjakkerd ['ofjakp] 1. 
(overg.) to snel en vluchtig vernichten 
(Nbk, Up)  Jo moe'n Jo wark n/ct zo 
o/jakkeren; doe mar kalm an, dan mack ie 
ok met zoveulo fouten (Up) 2. (onoveng.) 
heel veel werken (El) 'k Heb hiel wat 
ofjakkerd, mar ik bin d'r niks mit 
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opscbeuten (El) 3. (overg.) doodmoe doen 
worden door teveol, to hard laten werken, 
vooral inzake paarden en personen 
(verspr.) eon poerd ofjakkoren: Dat poord 
wodt aorig oljakkord your die thkko 
vrachten hoolt (Dfo), Zie hem dat ooldo 
poord Os oIjalcicoren (01-NI), zo ook Ic 
meugen dat oolde bosien niotzo oljakkeren 
(Obk), Dat poord is bielemaolo oIjakkerd 
mit do draevcrien (El, We), Hij jaickort 
zion poerdon mar wat of (Ld), iene 
oljakkeren hem goon rust, pauze gunnen, 
voortdurend aanzetten om door to werken 
zodat hij doodmoe wordt (Ow), Hi7 wodt 
bielcmaol oIjakkord, bif moot silos mar 
doen (Nw), 1k was holemaolo oljakkerd 
doodmoe geworden (door hot work enz.), 
afgemat (verspr-, Spa) 4. (overg.) afrijden, 
ni. door intensief gebruik of jakkorend 
rijden (Bdio, Dho, El, 01-NI, Wol) Gao die 
Hots mar oljakkeren, want et is toch een 
oold ding (El), Hij bet die Hots nog mar 
eon half jaor, mar hij hot 'in now al 
belemaol oIjakkord(0l-N1), Ze bobbon dat 
waegcntion linaal oljakkerd (Wol) 5. 
(onoverg.) voortdurend grote afstanden 
afleggen, veal rijden Zo bobben bid wat 
oIjakkord in de vekaansie (Nbk), Jo kim in 
eon dag beef wat otjakkeron (Diz), Die 
jongen kim bid wat oljalckoren op 'o Hots 
(Dhau), 'k Hob heel wat oIjakkerd om op 
'e tied thuus to kommen (Sz) 
ofjanken zw. ww.; onoverg.; jankte of, hot 
ofjankt ['ofjai]k] 1. veel janken in diverse 
bet., z. aldaar, in verb. als Die hot al wat 
ofjankt (Np) 
ofjatten (spor.) zw. ww.; overg.; jatte of, 
hot ofjat [ofjati] 1. jatten, pikken (van 
iemand) Dat hebbon zo 'in atjat (spor.) 2. 
veel jatten, stolen, in verb. als D'r wodt 
(bid) wat oljat togonwoordig (Ow) 
ofjeuzelen zw. ww.; onoverg.; jeuzelde of, 
hot ofjeuzeld ['of...] 1. veal jouzolon, z. 
aldaar, in verb. als Die jeuzelt on klaogt 
nogal es wat of (0p) 
ofjoelen zw. ww.; onoverg.; joelde of, hat 
of]oeld ['ofjuh] 1. veel joelon, z. aldaar, in 
verb. als Do kiondorjoolon nogal wat of 
(Nt) 
ofjutten (Mun) zw. ww.; overg.; jutte of, 
hot ofjut ['of...] 1. do vloeibare substantie 
van iets scheppen, met name van ean 
wagon, z. ook jutten, vgl. 1k moot oorst do 

waegon nog oljutton (Mun) 
oflcaanten (verspr.) zw. ww.; overg.; 
kaantte of, hot ofkaant ['of...] 1. afkanten: 
van eon breiwerk 1k bebbe do sokke Ida or, 
ik gao 'm oficaanton (Nt), et breidon 
oflcaan ton (Ow, Sz), vandaar mit breien do 
stokon oflcaanten (Dhau, Mun, Spa), Do 
losto ponne kaanten we of (Np)  2. kanten 
afsteken, bijv. van eon gazon; door to 
graven bijwerken (El, Op), do raantios van 
do tuim olkaanten (El), 't gezon ofkaanton 
(Op), do kaantvoro oflcaanton naar binnen 
toe bijwerken van do zijkant waar men met 
do ploeg niot good bij kan, vooral door do 
zode af to steken (El) 3. hetz als 
slootsnioden, z. aldaar (Ste) 
ofkalfd (Sz) Ook ofgekalfd (Ste, Sz) 
['of.....ofro ... ] 1. (van eon koe) afgokalfd 
hebbend eon ofkalfdo koe (Sz), eon 
ofgokalfde pinko (Ste) 
uficalven zw. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1), is (bet. 2) ofkalfd ['of_] 1. 
afkalven: van oen koe, vgl. Die koe bet to 
vroog ofkalfd hot kalf is to vroeg geboren 
(Bu, Np, Diz), As do pinken zoo'n drie 
maonden over etjaor weren dan mosson zo 
onder do bole as zo bols weren; dan 
konnen ze mit ongeveer twiojaor olkalvon 
(Ow), t Is mooi as d'r NY do haast ok wat 
koenen olkalvon, want dan hob io do bielo 
winter dour wat molkgold (Db), Vroogor 
mosson do ineorste koonen in 't veurjaor 
olkalvon, mar togen woordig gaot 't et hiofo 
jaor dour (Pe-Dbl), Die koe hot zwaor 
ofkalfd (Ma, Spa, Wol) 2. afkalvon, 
afbrokkolen van eon oover door water (Ld, 
Np): Do vaortswallon bin an 't olkalvon 
(Ld) 
oficammen Ook ofkemmen (Sz) ['of...] - 
afkammen: afgeven op, aficraken Et 
vourstol woddo ofkamd tot-en-met (El), 
Zo kamdon die korol zo of d'r bloof niks 
goods moor over (Ld), Hoof wat meonsken 
dedon niks as op oonze nije buron 
olicammon, mar 't vul best mit (Obk, Op), 
van eon sander olicarnmon (01-NI, Dhau) 
ofkankeren zw. ww.; onoverg.; kankerde 
of, hot oflcânkerd ['of...] 1. veel kankeren, 
klagen, in (hiol) wat oficankoren: D'r wodt 
hid wat olkankerd in et loger (Nbk) 
ofkaoren (Op) zw. ww.; onoverg.; kaordo 
of, hot oflcaord ['oflco:arn] 1. veel en/of 
moeizaam rijden De booron mosson vroe- 
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get heel wat atkaoren mit beur kleine 
flutties huf op 'e waegen (Op) 
otkaorken z. ofjcarken 
ofkappen zw. ww.; overg.; kapte of, het 
olkapt ['of..] 1. van jets kappon, kappond 
verwij deron, boworken We nilen de 
onderste takken van the born en even 
oficappen (Nbk) 2. omkappen, omhakkon 
Ze bin in de gemeente overal mit de 
boswailen an t ofkappen (01-NI, Obk), 
Die stiekelbede wodt .zo wild, we zullen 
him mar ofkappen (Dfo), Dc manluden 
hebben een boekien bos olkapt (Np), bi)' 
de grond olkappen (Nbk) 3. plotseling 
atbreken van eon gesprek, van eon 
onderhandoling ad. Wi)' kappen et daoiik 
of (Ste), Th)' is zo lange an 't woord, ie 
moe'n him ofkappen her woord ontnemen 
(Ma), Now moef ? verbaal of app en! 
(Wol) 4. athouwon, afhakkon: van eon 
slachtdier (Nt) een koe ofkappen (Nt) 
o&arken (verspr.) Ook ofliorken (Obk), 
oftaorken (Obk), ofkarren (spor.) 2W. 
ww.; overg.; karkte of, is/hat oflcarkt 
['ofkarkn/ ... o ... / ... ko:rkn/  ... karnj 1. fietsond 
flinko afstanden afloggen, moeizaam 
fietsen T mos vroeger hid wat oikorken 
mit de baictiets mit de bollekörf(Obk), Hi)' 
karkt nog hief wat of mit zien oolde Bets 
(Dfo), D'r wodt veul op die oolde Bets 
ofjcarkt (Dhau), Die beide kaorken wat of 
die bin aitied onderweg (Obk) 2. zolang 
eon fiets blijven gobruikon tot die niet 
moer goreparoord kan wordon (Ld) We 
karkten die oolde Bets of(Ld) 
oficarren z. olkarken 
ofkan'en (Diz) ['ofkarbrp] - afkerven: 
door to kerven erafhalon een stok aficarven 
door to korvon do bast vorwijderon (Diz) 
ofkauwd (Nbk) bn.; attr. ['oflcoMt] i. 
afgekauwd een olkauwdstokkien zuutboolt 
(Nbk) 
oficauwen (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; kauwde of, hot ofkauwd ['of...] 1. 
(overg.) door kauwen opmakon of minder 
doen zijn een kossien olkauwen (Nbk), een 
stokicien zuuthoolt oficauwen (Nbk) 2. 
(onoverg.) heel veol kauwon 3. (overg.) 
heel veal praten We bebben weer hief wat 
ofkauwd vanaovend (Nbk) 
oficeer ['of...] - aficeor Daor zol ie een 
ofJceer van kriegen (Ow), Daor kriej' goed 
atkeer van, as je zoks overkomt (Nbk), 

Thor ha  een goeie oficeer van (El), Daor 
he  een 0/leer van as et zo roeg on wild 
toegaot (Nbk), 1k beb een a/leer van te 
yea/c regen (Nt), Daor krieg ik nook gien 
a/leer van (Db) 
oficemmen 2. o/karnmen 
oficeren (Np, OW) ['of...] - aficoron, in de 
boot oficeren af'wonden of afhouden (Np, 
Ow) 
ofkerig - af'kerig: met oen afkoer van Daor 
was hi)' met oficerig van (Np, OW), Hi)' 
was met ofkerij van vrouwluden (Ma), Zi)' 
was met o/keng van aandere mannen 
(Wol), Daor bin 1k otkerig van, daorbe'k 
n/ks gien aonbeid an (Ste), olicerig van te 
veule wark (Nt) 
ofketsen Ook ojidisen (verspr.) zw. ww.; 
onoverg.; ketste of, is ofketst [of...] 1. niot 
afgaan van eon geweer of patroon Deur t 
oficetsen van ? geweer raekte dejaeger de 
baeze met (Po- Dbl), Depetrone die ketste 
me of 	2. schampend wegspringon De 
koegel ketste of op de mure (Nbk, Ma), 
Ben plat stientien kuj' soms mooi op 't 

waeter oficetsen laoten (Op), It oficetsen 
van een zwiepe (Dhau) 
otkeuren ['of...J - afkouron: door aficouring 
afwijzen of ongunstig beoordel on De 
veearts keurde de koe of hi)' was gottig 
(alg., Wol), zo ook De koe is mi)' oficeurd 
(Ma), een peerd olkeuren (Bdio), Die man 
kan dat wait met meer doen, hi)' fat n 
o/keuren svil zich arboidsongoschikt laton 
vorklaren (Bu), Oonze .1 is oficeurd year 
de dienst ni. voor do militaire dienst 
(Dhau), zo ook Asjonge mannen in dienst 
moeten, dan faoten goenendbeur olkeuren; 
daor weten ze dan we] een middeltien year 
(Obk), Zullen we oonze eerpels olkeuren 
year pootgoed? (Dhau), Hi)' her vaeke 
beste eerpels, zodat wi)' haost nooit 
oficeuren (Op), or wark olkeuren (Ste), 
Zokke dingen mossen ze aenlik ofkeuren 
(Np), Hoe sommige jongeren bear 
tegen woordzj gedregen, moej' as oolders 
we] olkeuren (Db) 
ofkeuring (spor.) - afkouring: her 
afkeuren, het afgekeurd worden 
oticevOoien (s) zw. ww.; overg.; kevooido 
of, hot oflcevooid ['oflcofo:jv] i. afschepon 
oflcjckcentrum (I) - afkickcontrum 
ofkicken (spor.) ['oflctkjj] - aflcikken 
ofideken st. ww.; overg., onoverg.; hat 
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oficeken ['of...] 1. naar jets kijkon om na to 
kunnen doen, stiekom afzien om na te doen 
We moth ten op schoele met olkieken 
(Obk), fuller, N kikt van mij ofi (Dhau) 
iene de keunst oficieken (Ow), 'k Kan dat 
petroontien daor we] even olkieken (El) 2. 
ten oinde zion (spor.) We kim die film op 
tillevisie now ok wel even oficieken, we 
bin toch al laete (Ow) 3. (onoverg.) zeor 
veel bekijkon (Nbk) We bebben vandaege 
bid wat oficeken in de stad (Nbk) 4. 
(onoverg.) Zion of eon merrie ook tochtig-
hejdsvorsehijnselen vertoont als hot onkele 
woken na eon dokking opnieuw bij do 
hengst wordt gebracht (01-Ni), vgl. We 
gaon mit et peerd henne to olicieken; hi 
moet ofslaon as et good is, vgl. ofslaon 
bet. 1 (01-NI) 
ofkieker - aflcijker 
ofidemen (Db, Dho, El, Mun, Po-Dbl, Ste) 
zw. ww.; overg.; kjemdo of, hot oflcjemd 
['ofktqc] 1. aardappols van uitlopers 
ontdoon Af' sebellen van oolde eeipeJs an 
't vee geven, moef ze eerst oficieme]7 (Db), 
De cerpels wo'n d'r vaeke met beter op aj' 
mit oficiemen beginnen (Mun) 
oficieperen (bI) zw. ww.; onoverg.; 
kieperde of, is oficieperd ['of...] 1. 
onbruilcbaar wordon, als hot ware afstorven 
door tintelonde kou (inzako liehaamsdolen, 
vooral: vingors, handon, voeton) Aj'zo in-
len end uut do koolde bij de waarme kachel 
kommen, kieperen do hanen 18 haost of 
(bI) 
oficiffelen (Nbk, Sz) zw. ww.; overg., 
onoverg.; kiffelde of, hot oficiffold 
['othfixi] 1. (overg.) snijdend stukjes van 
iots nomen, bijv. do betero stukjes of juist 
do slochto plekkon van kaas (Si) een stok 
ku' ok ofkiffelen do schors in heel kloino 
stukjes wogsnijdon (Sz) 2. (onoverg.) veel 
ruziën (Nbk), in verb. als Ze bebben 
vroeger wat of- kiffeld, die beide (Nbk) 
ofkitsen zw. ww.; overg.; kitste of, hot 
oflcitst ['ofkUs4] 1. niot door laton gaan 
Dat veurstel moet oulcitst wooden (Ow), 
Die man bet dIes ofkitst, et feest gaot met 
deur hooft dat wat ovoroengokomen was 
goannuloord (Bu) 2. in (Nt) een lucifer 
olkitsen door to strijkon doen ontviammon 
(Nt) 3. z. oficetsen 
oflclaegen (Op) zw. ww.; onoverg.; 
klaogde of, hot ofklaogd ['of...] 1. veel 

kiagon, in verb- als Die jeuzelt on klaegt 
nogal es wat of (Op) 
ofklauteren ['of...] - afklautoron: van iots 
klauteron, heel veel klauteron 
ofklauwen (Mun) zw. ww.; overg.; 
klauwde of, hot ofklauwd ['of...] 1. mot 
trokkonde bowogingon van jots halon, in 
hot bijzondor: most van eon wagon (Mun) 
oficlauwer (Mun, Wol) do; -5; -tien 
['oflcloMr] 1. mosthaak Mit de oliclauwer 
baelden ze de koemest van de waegen 
(Wol) 
oficleden z. oficlieden 
ofidetsen - aficletson: heel veel praton: Die 
kletsen wat of van iots af gooien (Nbk): 
Hij kletste et van de taofel of (Nbk) 
ofideuren - afklouron: hot klouron af-
maken, ook: hoel veel klouren, in verb. als 
(hiel) wat olkleuren (Nbk) 
ofideuven z. olkluven 
ot'klieden (Dfo) Ook ojkleden (Spa) - 
afkloden: zodanig kioden dan men stank 
lijkt De zwatte jurk kliedde hie] mooi of 
(Spa, Dfo) 
ofidimmen - aficlimmon: naar bonodon 
kiimmen, vgl. de ledder oficlimmen, ook: 
heel veel kliinmen, in verb. als As 
kleinjonge be'k biel wat ofjdommen (Nbk) 
ofkloeven z. oficluven 
ofidoppen zw. ww-; overg.; kiopte of, hot 
olkiopt ['of...] 1. door kioppon af doen 
vallon, vooral van loshangond vuil le 
moe'n je eerst even olk/oppen veurdaj' in 
buus kommen (Ste), 1k hael die matte d'r 
out en dan za'k n eerst buten even 
ofidoppen (Nbk) 2. aftrommelon van bijen 
(bs: Dfo, Obk, Op) De iemker gaot an et 
olkloppen; biy beg/nt van onderen of mit 
de hanen tegen de kdrfte kloppen ni. bij 
hot maken van eon kunstzwerm wannoer do 
bijon in dojaegkarfwordon godrovon (bs), 
Een goeie iemker kan heuren as de bien 
naor de jaegkorf overlopen; soms gaot dat 
overlopen naor do ere korfnog wat beter 
aj' de körf even tegen de grond of 
bi5glieks op een pak zakken oikloppen 
(bs) 3. met do knokkols tikkon of kloppon 
als eon soort bozworing, nI. om do 
blijdschap uit to drukken dat men bop. 
onhoil of ongoriof nog niot hooft 
moogomaakt on dat men dat graag zo wil 
houdon (spor.) Now, dat meugen we we] 
olkloppen (spor), (als roaktie op hot foit 



oficloven - oflcnikken 

dat men nog versehoond is gebieven van 
jets:) Olkloppon! (spor.) 
oficioven z. o.tkhuven 
oflduuiven z. out-liven 
otliluven (verspr.) Ook oJkluuiven (Nbk), 
oJkloeven (Bu, Oh, Dhau, Dho, Nbk, Ow, 
Wol), ofideuven (0hz, Nt), oJldoven (Ld, 
Nt) ['oflcly:(Oblp/  ... kiu:blpI  ... kiA:bxpJ  ... kio: 
bip] - afkiuiven een hon/ce olkluven: Af 
eon bonke ouch von ft-if' d'r zo leAker mit 
zitten to smikkefon (Dhau), Die bond die 
kan die bon/con nog we] even atkloo von 
(Db) 
oflcnabbelen (Nbk) - afknabbeien: knab-
belend van jets eten 
ofknaegen (Np) - afknagen (leti) Do 
Jcnioncn knaegen do pollen of (Np) 
ofluaakken zw. ww.; onoverg.; knakte of, 
is ofknakt ['oflcnak] 1. afknakken, van jets 
knakken Mit do storm zullen wel woer heel 
wat van oonze bloomon oiknaicken (Op), 
Do roggeaoron woron oft-na/ct (Nbk) 2. 
plotseling tot een eind komen (vooral: van 
een gelukkig, gezond leven) Dat ]even is 
oIknakt di. vooral door plotseling 
overiijden of doordat kind, echtgenoot of 
eehtgenote is komen te overiijden (Nbk) 
ofknallen (spor.) - afknallen 
ofknappen zw. ww.; overg., onoverg; 
knapte of, is/het oflcnapt ['ofknapzp] I. 
(overg.) door te breken van jets af halen 
eon draod olknappen (Nbk), I/c zal Jo een 
takldonhulstolknappon(Ste) 2. (onoverg.) 
door te knappen, breken afvalien, weg-
springen Dour do storm knapten do ta/c/con 
of (Ld), ...bin  d'r hie] wat bomon ofknapt 
(0th), D'r staot nog eon straainpol op, de 
rest (van do boom) Lc al olknapt (Bu), Do 
staelo van de sthoppo is bij It bus 
ofknapt (Op), (bij vergelijking:) AJ' togen 
do wiend in lopen, et is koold en et bezot 
Jo, dan Inapt jo do aosom of (Nbk), ? 
Knapte him (reef) bi5 de banon ofhij kon 
het plotseling niet meer aan, het werd 
plotseling teveel voor hem, hij kon het 
plotseling niet meet voibrengen (Diz, El, 
Ma, Ow), 't Xvi jo zomar bi5 do banen 
ofjcnappon (Dhau), zo ook Hij praotte d'r 
mooi over, mar ik bin bange dat et born 
nog wel es bij do vingers o.tknappen kan 
(Op), Die vet/coring kan nog wel es 
o.ticnappon plotseling worden afgebroken, 
stukiopen (Bu), zo ook Dat buwelik is 

oIknapt (Nbk) 3. (onoverg.) instorten in 
psychische zin (verspr.) Pattie moons/con 
tan et op do ion'ofaandere wiozo over do 
voost lop en, on dan kin ze inionon 
o.tknappon (Obk), As thy dat mar volboolt, 
hiY zalstraks wel es olknappon (Dho), We 
bin finaal otkn apt omdat we zo mu waeron 
zijn ermee opgehouden, zagen het niet 
meer zitten (Wol), argens op oflcnappon 
(Nbk, Spa) 
ot'knapper (spor.) - afknapper 
ofknauwen (Bu) [nf...] - afkluiven, in 
zjnnen als eon bottien ofknauwen (Bu) 
ofknezen (Sz) bn. {ofknuzn] 1. 
opgescheurd, in Die naod van dejasse is 
holomaolo ofknezen (Sz) 
oflinibbelen (Edie, Bu, Db, Ma, Np, 
01-Ni, Op, Pe-Dbi, Spa, Sz) zw. ww.; 
overg., onoverg.; knibbeide of, het 
oflcnibbeld ['oticnthl9] 1. bezuinigen op, 
minder uitgeven aan (Bu, Db) Do monistor 
wil van oons loon oulcnibbolen (Bu, Db) 2. 
(overg.) afdingen op de prijs van iets (Bu, 
Ma, Np, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa) 'k 
Hebbo nog wat van do pries ollcnibbeld 
(Np) 3. (overg.) knagend van jets afhaien, 
afknabbelen (Edie, Bu, Spa), knijpend eraf 
trekken eon stok/cien brood ofknibbelen 
(Edie), eon stokkion van eon tookion 
o/knibbelen (Bu), As do ba/cIt-er vrooger es 
wat trap brood baddo, knibbelde thy van 
oh/co boDe wat of dan ton bi weer wat 
moor brood of kooko ma/con (Spa) 
ofkniepen st. ww.; overg.; het ofknepen 
['of...] 1. knijpend wegnemen, afnemen, 
afbreken Aj' oon draod aargons langes 
spannen, moo/rn an 't aendo oIfcniopon 
(Obk), mit eon tango eon buis otkniopen 
(Nbk), Kniop me mar es eon stokkion 
stopvarvo of (01-NI), Die knoop him eon 
stokkien van do vingorof(Bdie, Ld), Dris 
him eon vinger ofknopon (Ma), Daorknoop 
him oen lid van do vingor of (Ld) 2. door 
knijpen afkiernmen, dieht doen zijn 1k zaf 
die haand even oIkniopen, dan boolt et 
bloeden wel wat op (El), eon slagadorhike 
blooding oikniopon (Oh), oen blooda ore 
otkniopon (Ow), Et knot me gowoon at 
zo nauw is die mouwe (Bu) 3. streng 
driiien, tot grote prestaties dwingen (Wol) 
In 't loger wooden do Jonges soms 
otkn open (Wol) 
otknikken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; is 

am 



oflcnippcn - ofkommen 

oflcnikt [of..] 1. hetz. als knikken, bet. 2, 
z. aldaar Dour do regen is do rogge Jiggen 
gaon, en dan knikt et vaoko of (Nbk) 
ofknippen ['of...] - afknippen: met een 
schaar e.d. Die staolon moef eon aontien 
ofkrnop en, want die bin to lange (Obk), 
Die Jongo moot zion haor oflcnijopen Jaoton 
(Bu), We moe'n do begs oflcn4open (Diz), 
Et raantien van ot behang moot nog oiknijot 
wodden (Ste) 
oflmoeien (Dho, Pe-Dbl) zw. ww.; overg.; 
knoeide of, het ofknoeid ['of1cnuj4] 1. 
knoeiend, prutsend afmaken AJ' 't 
huuswark ofknooien, mooJ' It overrnaokon 
(Pc- Dbl) 
ofknokken ['of...] - afknokken: heel veel 
knokken, vechten, in verb. als Die vent her 
(hid) wat ofknokt (Nbk) 
ofkoelen ['oficuin] - aticoelen Eon koets-
peord b-cog nao eon lange nt altiod eon 
poerdedokon op. togen 't olkoolen (Db), 
Koel is al wat of? (Nbk), Et is aonk 
olkoold het is can stuk kouder geworden, 
Do liofdo was aonig ofkoold (Nbk) 
oficoeling (Nbk) ['ofkuluj] - afkoeling We 
kun we] wat olkooling bruken (Nbk) 
ofkoelingsperiode (spor.) - afkoelings-
periode 
oficoemen z. ofkommen 
oficoken ['of...] - aficoken: door koken 
ontdoen van AJ' bonken olkoken kan et 
vocht d'r van, as et stief wodden is, we] as 
glibbonig andoon (Dfo), Et sebinkebot 
woddo vroeger nog we] es ofkookt om d'r 
wat vet uut to kniegon (Ste), soepbonkies 
olkoken (Bu), Jo moo'n do bonon oven 
ofkokon: dat is oorst eon koor bonen mit 
zoolt, et waoter vot on dan nog son keen 
(Nbk); van aardappelen die men kookt: tot 
pap worden (Pe-Dbl): Do ooipolskokon of 
et wodt eon proeze (Pe-Dbl), ook: droog 
worden van aardappelen door het koken 
(Wol) 
oficoker (verspr.) de; -5; -tien ['ofko:kç] 1. 
afkoker Die oerpels moeJ' opzetton mit eon 
betien waetor, want dat bin olkokors 
(Obk), As ze protsig binnon, dan bin et 
ofkokers (Nw), Ofkokors bin zofle beste 
eorpels, die koken zo an smots; veurdat ze 
gaor binnon rnooJ' ze ofgioton en even 
smoren laoton, dan krieJ' eon mooie drou-
go ceipel (Diz), Ofkokers bin cerdappels 
die niet good gaer wodden, vlak vow die 

tied moeJ' ze aenlik ofzetten, dan stomon 
ze gaer (Ste)  
oficolven ['of..] - aficolven As do moeder 
to yule molk hot your do poppe mos et 
ofkolfd wodden (Dfo, 01-Nl, Wol, Dhau) 
ofkommen Ook ofkoemen (Bdie, Sz) st. 
ww.; onoverg.; is ofkommen ['of..] 1. van 
iets af gaan, een bep. plaats verlaten, in hat 
bijzonder in de verb. d'r ofkommen: uit 
zn bed komen Kom es van die fodder of 
(Ma), 1k kan d'r niet ofkoemen, 't is mi[j to 
boge(Bdie), Kom es van 'ties of etkanJa 
nog niet good holen! (Nbk), H kon d'r 
vanmorgon we] of/common had er geen 
moeite mee om op te staan (Ld), waar-
tegenover 1k kan d'r morgons min of/com- 
mon (Dhau) 2. naar iets toe gaan: om te 
bereiken, te verkrijgen, om te weten Do 
oren kwammon op 'tsebot of(b), Die korel 
kwam op hour of on zi7 d'r vandeur! 
(Nbk), Et kan zo slim wodden dawwo niet 
nochter moor daenken kunnon on dawwo 
oons inboolden dat allos op oons oficoynt 
(b), Do motvlinders kommon op et locht of 
(Nbk), As honnon op hour voer ofkommen, 
kun ze zo aorig mit do star kwispolon (Op), 
Nsf/es kommon niet op gaogol of (Ste), Et 
huus was te koop on d'rkwammen bicl wat 
moensken op of (Nbk), Dit weer hot mit 
fosoen niks moor to maken, zoas et do Jests 
tied op oons ofkomt (Sz) 3. officieel 
bekend gemaakt worden, uitgevaardigd 
worden (vo, 1) Zol oonzo bouwvergunning 
haost of/common? (I), Do goedkeuring van 
do boido vrouwludon kwam of on in do 
haast van '69 zatton zo west es gozellig biy 
mekoor (vo) 4. het genoemde kwijt raken, 
van iets bevrijd raken (vaak: met een bep. 
verloop dat wordt uitgedrukt): A. is nog 
good van dat ongolok ofkommen, Daor bin 
k mooi of/common (Spa), ... van ofkornmen 
(Nbk), Hiperboort et we] om van otrokon 
of to kommen, mar hi5 kan et muilik 
opgo von (Sz), van ziokte ofkoom on (Bdie), 
1k moot zion da 'k gauw van do von-
kooldhiod ofkommo (Ste), my komt nooit 
van do vorkolonhied of (Db), Van een 
sleebto naome kof nictgauw west of(Ld), 
Daor kom ik vast of eon kloino kaorte, een 
logo kaorte dims die raak ik vast kwijt (Ste), 
1k goloofniot dat die ooit van 't rokon 
ofkomt (Obk), ...van zion sebuldon olkomt 
(Dfo) 5. in van iene of/common iemand 
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ot'konst - ofkotten 

kwijtraken, van iemands aanwezig- held 
bcvrijd taken eA. AJ' die man a/tied weer 
anbaclen, kommon Jo nooit van die 
vervelende zewpot of Ic moo'n bthi links 
liggen /aotcn (Op) 6. wegviiegen van ten 
zwerm bijen (nit de korf, kast) (bs: Obk, 
Ow) Qoldere iemkers leuten do naozwaarm 
a/tied ofkommen (bs: Obk) 7. voitoold 
warden, tot voltooiing komen ZoJ dat 
woordeboek nag eon keer olkoinmen? 
(Nbk) * (van stofregen nit het noorden 
komend, met name in het voorjaar en in de 
zomer:) Noordenstof komt wool weer of 
(Nbk, Nw) 
ofkomst ['fkornstJ - afkomst: afstamming 
Die is nogal wat van oficornst heeft 
belangrijke, deftige, rijke of adellijke on- 
ders, voorouders (Ste), N. is van gocie 
oIkomst komt nit eon goode familie (Dho, 
Db, Ow, Nbk), van gegoedo oflcomst 
geboortig nit gegoede kringen, nit ten 
goede familie (Nbk), Oonze olkoznst fat 
wat to waensken over we komen nit ten 
rnoeilijk gezin, ten gezin waar met alles 
wat we deden in de bask was (Ow), Dat is 
ione van slechtc oilcoinst bep. niet ieinand 
nit ten good gezin (Spa) 
oflcomstig [ofkomsthx] - aflcomstig: 
stammend (nit), geboortig (nit), komend 
(van) Die is nag olkoinstig van dat oolde 
veurnaeme gosfacht (Obk), Th3 is 
afkomstig van do boerestaand hij stamt nit 
eon boerenfarnilie (Nt), ...van eon goeie 
huushooldige (Dho), Thj is oflcoznstig uut 
do stad (Ow), Th5 is daor van geboorte 
ofkowstig dat is zijn geboorteplaats (Nbk), 
Hij is oilcomstig out 't butenfaand 
(Pe-Dbl), ...uutNoordwoolde(Diz), ...van 
Katliek (Np), ... van Vecngao (Nw), ...van 
Bull (Up) enz., verder oak in Hi7 is van 
Steggerde ofkomstig (Ste), ffiI  is van ccii 
aaadcr pink oIkomstik (Bu) 
o&ondigen (verspr.) Oak ojliundigen (Db, 
Dhan, Op, Ste, Si) ['DflcondgflI ... kIn...] - 
afkondigen: officieel bekend maken Datd'r 
twee meensen gaon trou won wodt vaekc in 
do karke oikondigd (Pe-Dbl), Depastores 
zullen et besluut van do bisscbop van do 
preckstool oulcund,jen (Up), BE olkundigen 
van dam en cc bc'k zundag nict good 
begrepon (Db), Overal vcrscbenen grate 
plakkaoten daor et staandrecht op a/Icon-
digd wodde (Va) 

oflcondiging Oak ojkundiging (Ste) do; 
-en, -s. ['Qf...3 - afkondiging Veurdaj' 
trouwen woof drie keer ofreupen wodden; 
dat blot do cerste, twiede en daddo roop of 
olkundiging d.i. het huwelijk meet nog 
drie zondagen achtereen in de r.k.-kerk 
warden aangekondigd, nL zodat men 
bezwaar kan maken vanwege huwelijks-
beletselen (het felt dat men gesoheiden was 
bijv. gold als zodanig; z. oak ofroepen) 
(Sic) 
ofkonkelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
konkelde of, het oficonkeid 	1. heel 
veel samenzweren on daarbij heimelijk 
praten, in verb. als Dr is (hid) wat 
olkonkold daore (Nbk) 
u&ooksel (spot.) ['ofko:ksfl - afkooksel 
Afgruuntckokcn, komt d'r o/kooksel vrij/ 
(BU) 
olkoop (spar.) de ['Dfko:pj 1. bet alkopen 
ofkopcn - afkopen: van bep. verplich-
tingen, boetes, heffingen, vgL rochE van 
reed olkopen (Nbk), recht van to] olkopen 
(dour do geminate) (Nbk), eon bekcuring 
oflcopcn (01-NI, Spa, Wol), eon bonnegien 
oficopon Id. (Si), eon boete olkopen id. 
(Db, El, Ld, Nt), zo oak Af fietson zonder 
!ocht, dan kuJ' dat dao/ik olkopen (Obk), 
eon perces oficopen (Np, Pe-Dbl), As do 
plaetse verkocht wodt en d'r zit flog eon 
huurder op, dan wodt do hure wc/ oikocht 
(Ow), Hiy hot et olkocht, et gaot over di. 
de eerder aangegane verplichting am voor 
een bep. bedrag to kopen (flu, Dho) 
oflwppelen - afkoppelen 
ofkoppen (Dfo, Np) zw. ww.; overg.; 
kopte of, het aficopt ['ofbprji] 1. ontdoen 
van het bovenste stuk, de bovenste laag De 
bieton wodden ofkopt het loaf en evt. het 
alierbavenste stukje (Dfa), Jo moc'n die 
stion even oficoppen (Np) 
oticorken z. oficarken 
ofkotten zw. ww.; overg; kotte of, het 
ofkot ['3f...] 1. in de lengterichting korter 
doen zijn Die paoi is to lang, wegaon m 
wat olkotten (Dhau), Do sokko is fang 
genoeg, ie kim 5n we.! oficotten (Dho), Do 
tiinmerman gaot do balke of/cotton korter 
on daarniee passend maken (Np), hoolt 
oficotten (Ow), Laeter in et Jaor woof do 
(bife)korf wol es of/cotton; dan wodt an do 
onderkaante van do rooten con stokkien 
ofsnedcn, dan krieJ' weer ni wask (bs: 
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Ow), Die brief hebben we mar wat ofkot 
(Dfo), Die zinnen moej' wat olkotten, 
aanders won ze vuus to lang (Db, El) 2. 
niet voluit spreken of schrijven woorden 
ofkotten (Nw, Obk), eon naeme olkotten 
(Ow), Hij kan do woorden soms zo 
oflcotten, dan verstaoj' d'r niks van (Sz), 
Schrief toch es beter voluut, je moon in je 
brieven niet zovule woorden olkotten 
(01-Ni) 
otkottige z. ofkotting 
ofkotting Ook ofkottige (Ste) 
['of.../...kotayo] - afkorting: van een of 
meer woorden Jo kommen nog wel es cen 
ofkotting tegen waor as ie do betekenis 
niet van weten (Obk), Dat is cen ofkottige 
van (..)(Ste) 
ofkrabbelen (Nbk) - afkrabbelen: haastig 
en slordig afmaken 
ofkrabben - afkrabben: met een krabber, 
met de nagels e.d. Aj' varven willen moej' 
eerst ofkrabben (Op), de varve ofkrabben, 
le moen et rofien niet van de won de 
ofkrabben (EI), zo oak Fe moon die rofics 
niet ofkrabben (Pe-Dbl), Om beurton 
meugen we de panne ofkrabben 
uitschrapen, leegmaken (Db) 
ofkraeken - afkraken (fig.) 
ofkrassen - afkrassen 
ofkriegen st. ww.; overg.; het ofkregen 
['of...] 1. nemen, pakken: van iets dat op 
een bep. hoogte staat of ligt Kuj' dat even 
van do taofel ofkriegen?(Np) 2. aannemen 
van iets dat iemand in handen heeft, 
aanreikt e.d. (Bdie, Ma, Op) Kuj' mij dat 
even ofkriegen? (Bdie), Willen jaw de 
gaasten de kleren even ofkriegen? (Op), 
Krieg mar even eon stokkien koeke of d.i. 
van een Schaal e.d. (Ma) 3. afpakken, 
ontnemen (Db, Dfo, Nbk, Sz) Jo moen van 
goeie huze wezen aj' me dat weer 
ofkriegen (Sz), Jim moon die jonge dat 
grate mes ofcriegen, dat is veul to 
geveerlik (Db, Dfo) 4. klaarkrijgen Hej't 
wank al daon? Nee, ik heb et mar half 
ofkregen (Nw), We zullen zien dat we die 
tzui ofkriegen vandaege (Spa) Ik zal zien 
da''k die sokken ofkriego, dan kuj' ze mar 
antrokken (Dhau) 5. in mindering krijgen, 
minder hoeven to betalen (Nbk, Wol) Hij 
kon niks van do rekening oflrriegen (Wol) 
6. in et haor ofkriegen geknipt worden 
door een kapper (inzake her hoofdhaar) 

(Nbk) Hiy her al mien geld ofkregon 
(01-NI) 
ofkroepen - afkruipen: naar beneden 
kruipen, geheel kruipend afleggen, zich 
kruipend van iets verwijderen 
ofkrojen - afkruien: naar beneden ver-
voeren met een kruiwagen 
ofkrummelen (Pe-Dbl) zw. ww.; 
onoverg.; krummelde of, is ofkrummeld 
['of...] 1. door kruimels to verliezen kleiner 
worden, van brood afgaan door kruimelen 
Dat brood krummelde of(Pe-Dbl) 
ofkruzen (spur.) ['of...] - afkruisen 
ofkuieren [of..] - afkuieren 
ofkundigen z. ofkondigen 
ofkundiging z. ofkondiging 
ofkunnen st. ww.; overg.; het ofkund 
['of...] 1. afkunnen, of kunnen krijgen De 
kiender kun de sommen niet allemaole of 
(E1) 2. het redden, voor elkaar kunnen 
krijgen Dat vrouwgien kon mit al die 
kiender et wark lang niet of ze kwam d'r 
in omme (Op), Hij kon 't d'r niet of hij 
hield het daar niet vol, kon het allemaal 
niet aan en wilde er niet langer zijn (Nbk), 
Ik hope daft allienig ofkunnon, want ik 
kan je niet helpen (Np, Obk), Ik kan et op 
e sloffies of ik kan het makkelijk aan, 
voltooien (Obk, Nbk), Bij de passe [d.i. 
een stropers] haj'twie man: de iene had de 
naalde, de ere was de togennijer; [echter:] 
Bij een kroeme naalde koj' et allienig of 
(Bu), Die meensken kun et mit zien beiden 
wel of in dat Heine zaekien (Obk), We 
kregen zoo' plensbujje, de rutewissers 
konnen of haost niet of (Obk) 
ofkwaeken - afkletsen: veel praten Die 
kwaekon wat of(Dho), Wat zal d'r op the 
vergadering van de plattelaansvrouwluden 
weer wat ofkwaekt wodden (01-NI); veel 
kwaken door eenden Die enten die 
kwaeken wat of(Dho) 
ofkwakkelen (Bdie, Db, Dho, Np) zw. 
ww.; onoverg.; kwakkelde of, bet 
ofkwakkeld ['ofkwak[n] 1. veel sukkelen, 
veel ziekelijk zijn, in verb. als Die man 
kwakkelt (hiel) wat of(Bdie) 
ofkwakken (Dho) zw. ww.; overg.; kwakte 
of, het ofkwakt [bfkwakfl] 1. veel en 
steeds tabakssap spugen, in verb. als Die 
tebaksproemor kwakt wat of (Dho) 
ofkwatsen (Nbk) Ook ofkwietsen (Dho) 
zw. ww.; overg.; kwatste of, het ofkwatst 
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['otkwatsç/ ... kwitsn] 1. veel an steeds 
tabakssap spugen Die tebaicsproemer 
kwatst wat of (Nbk) 
ofkwehbe!en (El, Ld, Ow, Pe-Dbl) zw, 
ww.; onoverg.; kwebbelde of, bet 
ofkwebbeld ['oflcwcbin] 1. (bijna 
uitsluitend van vrouwen) voortdurend druk 
over jets kwebbelen, praten Die beido 
buurvrouwen bebben heel wat atkwebbcld 
(Pe-Dbi) 
ofkwellen (Dfo, Spa) zw. ww.; onoverg.; 
kwelde of, het ofkweld [1ofkwcln] 1. heel 
veal moeten doorstaan, moeten iijden, in 
verb. als Ze hebben wat oficwcld mit die 
dieren (Dfo) 
ofkwetteren (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
kwetterde of, hot ofkwetterd ['ofkwetni] 1. 
heel veel kietsen, babbelen, in verb. als 
Die beide kwetteren wat of(Dho) 
oticwietsen z. oficwatsen 
oflaachen z. oflachon 
oflachen Ook oflaaclien (Ow, Spa) 
['oflax/...1a:x] - aflachen: heel veal 
lachen, in verb. als H13 bet heel wat 
oflaacht (Spa) 
oflaeden ['oflc:d12] - afladen: ontdoen van 
do lading, ontladen, vgl. do waegen 
oflaeden; geheel an al laden: Do waego is 
oflaeden, d'r kay inks moor M (Wofl, 
(fig.:) Af' vol b/mien, bij' oflaeden als je 
cet tot je verzadigd bent (Ow), Die is 
oilaeden zeer dronken (Np) 
oflakken ['oflalq]} - aflakken Vroegermos 
eon varver do deuren oulakken, dan was at 
wark klaor (Dhau) 
oflammeteren (Ste) zw. ww.; lainrueteerde 
of, hot oflanimeteerd ['af...] 1. veel zeuren 
MY bet biel wat oflammoteerd (Ste) 
oflaot (Ste) ['oflo:ot] - aflaat: bep. 
kwijtschelding van straf OfJaoten kof' 
verdien en mit pesfonkela: eon soort 
feestdag middel in de zoom or your beiiigen 
(Ste) 
oflaoten st. ww.; overg., onoverg.; hot 
oflaoten ['of...] 1. vocht afgeven, nat zijn, 
ook: can bep. kleur, verf afgeven (bij 
vochtigheid), afplekken Jo moen uutkieken 
bi9 do deuro, the is lack varfd an bij fat 
nag of (Nbk), Die nije handdoeken Jaoten 
slim of (be: Bu), Do hiele was is 
verkiourd, do nije handdoeken leuten flog 
of (Nbk); in het bijzonder: slijm 
uitsoheiden als token van tochtigheid 

(Edie, Bu, Dhau): Dan lent do mere of 
dan kwam d'r slien nut, 'slieder' nuwnd, 
dan was bij we] willig (Bu, Nbk), ook bij 
hot drachtig zijn bij paarden (Bu): Do mere 
At wat of bij is drachtig, zoo'n maond 
vent at volen (Bu); verder in Die koe lout 
wat blood ofscheidde blood nit, ni. na niet 
drachtig geworden to zijn (Ma) 2. naar 
beneden laten an of geleiden Lact him do 
trappe even of aj' wiDen (Nbk) 
oflassen - afgelasten D'r wodt wat oflast 
tegenwoordig or zijn nogal veei 
afgelastingen (01-NI) 
ofleer (Bu) ['of...] - afloat 4/' wat 
verkeerd daon bebben dat met good 
uutpakt, dan is dat eon gooie of7eer: dan 
daej' at your do twiede keer met weer (Bu) 
oulcgapparaat z. oflegapperaot 
oflegapperaot (Dfo, Nbk, Ste) Ook 
oflegapparuat (BU) ['oflex...] - aflegap- 
paraat 1k was do oflegger; dan zat d'r can 
apperaot op 'e mesiene, eon soort bekkien 
dat drien kon, eon soort strielcbod van 
blik, on dan wit eon stok d'r of slaon, at 
Mole geval nuumde ic at oflegapperaot 
(Nbk) 
ofleggen zw. ww.; overg.; legde of, bet 
oflegd ['of.,.] 1. afdoen, uittrekken (van 
kieren) (Edie) 2. in at ouleggen sterven Hij 
hefet otJegd is overladen (verspr., Edie), 
Jo zollen 't ofleggen het loodje leggen 
(Np), JIij bet lange ommostroden, mar hi)' 
mos at mittertied ofleggen (Db, Obk), Af' 
bijv. tegen mekeer hadlopen wint d'r iene, 
do aander logt at ofvon jest, moot het op- 
geven tegen de ander (Nw), zo ook at 
ofleggen macten tegen iene (aig.): Daor 
bc/fe maot vunnen, tegen die knaop moef' 
at ofleggen (01-Ni), Oonzc katto moot at 
ofleggen vow oonze hand, want die is him 
do baos (Db) 3. mager worden (Sz) Hij is 
song oflegd hi)' vroeger vergcleken is 
magerder geworden (Si) 4. (inzakc eon 
lijk) reinigen, evt. seheren, met hot 
doodsgewaad bekieden an evt. in do kist 
leggen Ofleggen, dat was de laeste keer 
wasken an klieden van at lick (Si, Wol, 
Nbk), Do doden wodden vroeger dear de 
baron oflegd (El, Pe- Dbl), OfJeggcn was 
vroeger burcplicht (Np), 't lick ofleggen 
(Diz, Op), We moe'n vanaovend buunnan 
ofleggen (Op, Diz), Die moot nog ofjegd 
wodden (Dfo) S. verrichten, doen can 
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examen ofieggon, eon vorklaorung 
ofioggen, eon va/so getugonis ofieggen 
(Np), do led ofieggen (aig., El), zo ook 
Hij hot d'r ccii ied op ofiegd heeft het 
gezworen (Nbk) 6. eon afstand geheel 
volgen (lopend, to paard) Th) hot al ccii 
hid sonde ofiegd bijv. met het hardlopen 
(El) 7. van jets leggen, nemen en weer 
neerleggen Leg die rommol es oven van do 
taofol of dan kim wi5 do kraanto even 
lozon (Nbk), Nao or vorwoidon moej' do 
batto weer ofioggon d.i. het houten 
bruggetje weer van de sloot, vaart enz. 
nemen (Db); in het bijzonder: het in 
bossen neerleggen van koren dat men 
maait, nI. om hot to kunnen binden (op de 
tweede zitplek van eon maairnachine zat de 
ofieggor, hot oilogapp era otmaakte bundels 
koren die door de oflegger met eon york of 
haak op de grond werden gelegd) (verspr.): 
Bi5 oons monde boit en 1k mos ofioggen, 
dat was do garvo van do vungorba/ko van 
do mi5mosione of gliedon laoten, op et 
laand (Nbk), do garvon ofloggon van do 
mosione (Np, Ow, Ld), Twoo mannon 
zatton op 'o mosiono on do aandor Joe do 
bossen of mit do vorko (Sz), D'r zat eon 
klein hokkion aacbtor do vungorbalko, dat 
koj' mit eon bion in do hoogte trappon on 
or was om per bos of to loggon; as Cr eon 
has op lag, kof' et hokkion Jos/aoton on de 
bos Cr of stikkon mit do vorko (Ow, 
Pe-Dbl), Mit can oflegger op do mijmo-
Sione kuj' eon protto roggo in eon uro 
oiloggon (Op), Hi5 mos do biolo dag 
ofloggon (Ma), As ot koren mijd woddo 
zat do oflegger op do zitpanno haven ot 
wiol; bij had eon stok mit eon bake bij 'iii 
on mos do bossen ofloggon (Spa), Et 
ofieggon was bodoold om 't kaortstikkon to 
veurkommen, hi die do kaorton schuddo 
logdo die op 'c taofo/, waornao con 
doe/n em or d'r willokowig or pakkion 
kaorton in godeolton ofpakte (Wol) 
oflegger do; -s ['af...] 1. degene die eon 
lijk aflegt Et kisten doon do ofioggers 
(Ow), As d'r lone ovorliedt, boj' eon 
oflegger noudig (Np,  Nw), In somnuigo 
dorpon is we] eon oflegger, die legt ot lick 
nettles terocbte, sluut do ogon on scbeort 
soms do mannon nag (Obk), Do huron 
waoron vrooger ofieggors (Np) 2. afleg-
apparaat (verspr.) In do /osto tiedon ging 10 

we] mit de peordon, mit de gewono 
mimosiono, on dan wit 'ii oflegger (El, 
Nbk, Ow, ho: Nw), Doe wij oorst 
bogannon am ot zaod mit do mesieno to 
mijen, baddon do maenkson Con oflegger 
an do vingerbalke van do go won e mi)the-
siono mit ion of twio peordon Cr vow-, 't 
was oon hekkion am ot zaadpor has of to 
/oggon; ieno mos do peorden mennen on 
mit ot op-on- daole wijopon van die ofiog-
gor kwam do raggo of baevor in garvon op 
et /aand to liggen (Ow), Zo mijon ot zaod 
mit do oflegger (Ma), We moe'n even do 
oflegger an do mi5mosiono bobben (Diz, 
Ste), ...doon (Diz, Nw) 3. persoon die do 
bossen koren die hot aflegapparaat maakt, 
neerlegt op do grond (verspr.) Mit mion 
monde iono etpeerd on do aandor /ogdo o1 
do oflegger zat op eon appat zit op 'o 
mimesiono (Ste. Nbk), Mit eon oflegger 
op 'e mi5mosiene kuf' eon protto roggo in 
oon uro ofioggen (Op) 4. kunstzwerm die 
ontstaat door nit een stork volt dna of vier 
raten to halen met broedsel en bijen die 
daar bij zitten; de ramen warden in een 
nieuwe kast gehangen en tussen het 
broedsel wordt het maorhusion gehangen 
met een bevruehte koningin, waarna do 
kast twee dagen dicht biijft om de bijen 
aan elkaar to doen wonnen (bs: Dfo, Obk, 
Op. Ow) 
ofleid ['oflejt] - afgeieid eon afield woord 
(1), eon abide botokonis (1), Hij is nogal 
gauw ofloid (Nbk) 
ofleiden - afleiden: iets ergens nit 
afleiden, konkluderen Dat bej' d'r zels uut 
afloidod het zijn je eigen konklusies 
(01-Ni), Uut zien doon on Jaoton /CIJJ' wol 
ofloidon dat hij we] es oon aandero baono 
hobbon wil (Nbk), Daor motif' niot uut 
ofleiden da 'k jo in a//es goliok govon kan 
(Nbk); iemand afleiden van hetgoen waar 
hij mee bezig is Jo moo'n me met ofleiden, 
want dan bin 'k do kluts kwiet (El), (inzake 
work, studie) Laot Jo niot a/tied afleiden 
(01-Ni), Jo moo'i him niot van zion wark 
ofloidon (Nbk), Sommigon bin zomar of to 
loidon (Nbk), lone wil ok we] es eon 
gosprok ofleiden, as dat gosprek him niot 
bovaa/t hot gesprek con andere wending 
geven (Nw), (voorai van eon kind dat huilt, 
ontovreden doot enz.) Aj' 'iii wat afleiden, 
is et gauw over (Obk, Dho), ook inzake 

-504- 



ofleider - ofliggen 

ouderen: op andere gedachten brengen, am 
de aandacht van de zorgen af to leiden It 
mofl him mar can betien oficiden (Np); 
verder in verb. als woorden van mekeer 
ofleiden (1) 
oficider de; -s ['of...] 1. iemand die ofieidt 
in diverse bet., z. oficiden 2. persoon die 
bij can verkoping de dieren van de stal 
haalt (tegen betaling, bijv. ten gulden per 
koe) (Np, Ste) Dc ofleider bacide c/c 
koenen van de sta/ (Np) 
ofleidersgeid (Sic) ci ['of..] 1. geld ter 
betaling van ten oficider, z. aldaar, bet. 2 
(Ste) 
otleidige z. ofleidung 
ofleiding Oak ofleidige (Ste) ['oflsj 
du]/...lsjdayo] - afleiding: verstrooiing, 
ontspanning We hadden viM afield/ge 
vanmorgen (Ste), We hebben ccxi protte 
a/Ic/ding (Nbk), 1k zuuk oDe/ding hi de 
titan (Dhau), Kaortspeu/en is vein-  aoiderc 
mecnsken soms ccxi mooie oficiding (Nw, 
Op), 11i3 moet wat afield/zig hebben (Dho, 
Ma), Ic moe 'ii mar wat a/k/ding zaken 
(El); afleiding in taalkundige zin: Eon 
woord is sonis ccxi oilciding van ccxi 
wc'ord tint ccxi aanderc tad (Op) 
ofleidingsmeneuvel (1) - afleidings-
manoeuvre 
ofleidingsmiddel (1) - afleidingsmiddel 
ofleidingsuutgang (1) - afleidingsuitgang 
ofleren - afleren: opgeven (van ten ver-
keerde gewoonte ed.) Zoe fn gewoonte kuf' 
n/ct zo gcmafckcllk weer ofieren (Pc- Dbi), 
Hiy kan 't roketi mar met oficren (Dhau), 
Dat macf mar oilcrexi, dat nacgelbietcn 
(Nw), We mossen 'iii dat es geed o/Jcrcn 
ni. door strong op to treden, hardhandig in 
to grijpen e.d. (Op); oak: jets good gaan 
doen terwiji men gewend is bet fout to 
doen door het to to hebben geleerd: 4/' c/c 
vingersettings verkeerd an)cren, is et 
mutt/Jfk am et weer of te leren (Nbk) 
ofleuteren (Nbk) zw. ww; onoverg.; 
leuterde of, hat ofleuterd ['of..] 1. vetl 
leuteren, vetl kietsen, in verb. als Hi bet 
biel wat afleuterd (Nbk) 
ofleveren - afleveren: vee ofieveren, 
Morgens gaon we de vaarkcns ofleveren 
Pe- Dbi), Vannaacht hewwc nag ccii koc 
ofieverd an c/c mark; die wodde vaeke dour 
ic vracbtauto ophacid Nbk), As ccii beer 
.on koe afleveren macE, dan moet hijsoms 

in c/c naacbt van bedde (Obk), Morgen 
moe 'we de lawmen vile veren  (Np), Dat 
wark bet himar nettles ofieverd (Ld), Dat 
sou) wodt all. emaol op maot ofieverd(Dfo), 
Dc postbode mos ccii pakkien bij oons 
ofieveren (Db), Dc arbeiders mossen et 
ofieveren dat d- zoe'n tweif centimeter 
good zaand boven twain en c/ant wodde 
we] es ccxi keertien c/c haand mit Jicbt 
opleveren (vo) 
oflevering de; -s, -on; ofleverinkien ('of...] 
1. het afleveren Bly ofievering moej' 't 
drekt beta cien (Nbk) 2. deel van ecu 
meerdelig work ccxi oDe vcrthg van et 
Stellingwarfs Woordeboek, Die ifini taint 
in drie ofieveringen op 'e tilevisic (Nbk) 
ofleveringshewies - afleveringsbewijs 
ofieveringsdek (Nbk) et; -ken; -kien 
['of..] 1. koedek gebruikt wanneer ten koe 
word afgeleverd Een koedek wodde bruukt 
buy de haast, as ze nicE good weren; ecn 
oficveringsdck was mar vein- c/c sjeu (Nbk) 
ofleveringshelster (Spa) at; -s ['of..] 1. 
haister waarmee eon verkochte of ter 
verkoop aangeboden koe wordt afgeleverd 
otleveringskondisie (1) - afleverings-
konditie 
ofleveringskosten - afleveringskosten 
ofleveringstermien (1)- afleveringstermijn 
ofleveringsveurwecrde (1) - afleverings-
konditie 
oflezen - aflezen: in bet openbaar 
voorlezen, vooral op aen boeldag e.d. (Db, 
Dhau, Up), vgl. tteur ccii peblieke 
vcrkopung van con buys of Jaand of vow 
con bocigoed wodden de veurwacrdcn dew 
c/c notaris of oproeper ollezen (Up);  bep, 
verrneldingen, de stand van ten meetin-
strument e.d. in zich opnemen Ic tan daor 
c/c priezen ofiezen (Dho), Ic moe'n c/c 
gewichtcn ofiezen op 'c wcegschaole (Np), 
de thermometer ofiezen (Spa), Ic meugen 
n/ct bij mekeer oflezen (13u), Je kim bet 
bern we] van ? gezicht ofiezen (01-Ni); 
heel veel lezen, in verb. als Hij bet bit) 
wat oflezen (Bu, Nbk) 
oflicliten (spar.) ['of...) - afiichten: optillen 
en wegnemen even or deksel van de putte 
ofiicbten (Nbk), Ft meet even ofiicbt 
wodden met name gezegd wanneer men 
aarde onder de bovenste laag grand 
vandaan haalt (Ste) 
otliggen st. ww.; onoverg.; het oflegen 
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['ofltgfl] 1. open zijn van een draaibrug 
(Op, Pe-Dbl, Spa, Sz) As do dri3i oflag, 
moJ'soms eon heel ondo omm ofopen (Spa), 
Doe do broggo oflag, kwammon we veul to 
facto your do busso (Pe-Dbl) 
oflikken - aflikken (z. ook ofshkkon): 
likkend ontdoen, likkend wegnemen Do 
hand liktJe of (Bu, Nbk), eon lapel mit 
slagroom oflikken (El), Do koe Akre do 
muro of (Ld), Jo zollon Jo vingors d'r bi 
oflikken, so lekker is et (01-NI), Wat is 
dat leflor, ie zolfen d'r Je vingers an 
oflikken (Op), Die vent is we] zoo'n 
mooi),raotor, hij wil Jo et gat woloflikkon 
(Db) 
oflochten (OS, Dho, Np, Ste, b: im, be: 
Bu, Nw) onbep. w. ['ofloxt;] 1. met een 
lantaarn de laatste rondgang door de 
boerderij maken voor het naar bed gaan en 
daarbij met name het yea inspekteren Nag 
even oflochten, en dan op bodde! (Ste), 
Doe we oflochten zol/on, lag d'r eon kalfin 
do gruppo (Np), 1k moet even aacbteruut 
am of to Jochton (Np) 
ofloeren zw. ww.; overg.; loerde of, het 
ofloerd ['oflu:orn] 1. van jets of iemand 
aflcijken door te loeren Wat beJ' daor eon 
mooipotroontien in die trui broid, laotmi 
dat oven van Jaw ofloeron! (Nbk), Dat hot 
bij him ofloord (Ma, Np), lone do keunst 
oflooren de kunst afkijken (Db, Nt, Ow) 2. 
stiekem alles zien wat er gebeurt (Bdie, 
Nw, Op, Pe-Dbl) Dour con root in die 
douro kan ik allos ofloeron wat ze daor in 
die kaomor uutvooron (Op), 'n Jongo on 
meld ofloeren (Bdie) 
ofloop de ['oflo:p] 1. het wegstromen, 
afstromen van water (Dfo) Do ofloop van 
dat waeter was goed in odder (Dfo) 2. het 
Iieht afhellen van een vlak (Ow) Do 
betonvloer moot wat ofloop hebben (Ow) 
3. einde, laatste deel van een gebeuren do 
ofloop van or foost (Nbk), D'r was nao 
ofloop baf na bijv. een toneelvoorstelling 
(Nbk, Pe-Dbl, El) 4. uitkomst, resultaat 
We zullen mar hopon op eon gooie ofloop 
(Spa, Up), Et was eon vergadoring mit eon 
gooio ofloop (Dhau), Over do goelo ofloop 
hoevon we eikenlik  nooit in to zitten (Db), 
Ze dronken (eon barrel) op 'o gooio ofloop 
omdat het goed was afgelopen of opdat hat 
goad zou aflopen (Nt, Sz, El), zo ook 
Now, (mar) op 'e gooie ofloop gezegd bij 

het klinken met een borrel, ook zonder dat 
er sprake is van lets dat goed moet aflopen 
(Ow, Nbk) 
oflopen I bn. ['of...] 1. afgelopen et 
oIlopen Ja or, do oflopen woken 
oflopen II st. ww.; overg., onoverg; is 
oflopen ['of...] 1. (onoverg.) weglopen 
(van), zich lopend verwijderen (van) Do 
bond mag met et biom oflopen (Nbk) 2. 
(overg.) geheel lopen (van een weg, een 
afstand), ten einde lopen 1k lope do wog of 
(v) 3. (onoverg) in oflopen op zich (snel) 
begeven naar Hij loup inionond on hour of 
(Nbk), Hi ]opt op do deuxo of (Np) 4. 
(onoverg.) naar beneden lopen Hij is do 
Bosbarg oflopen (Nbk) 5. (onoverg.; 
inzake sohepen) van stapel lopen 't Seth), 
feup do bolting of (Bu) 6. naar omlaag 
vloeien of doen vloeien Et zwiot ]cup him 
van 'tgozicht of (Nbk), oen sleuvo maekon 
year et oflopen van or waeter (Bu), Dat 
hand ligt mooi op ? oflopen, et is bi5 
natte tiedon gau war druge (Ld, Ow, 
Fe- Dbl, Dfo), Et slat over do geute henne, 
do geuton kun et niot oflopen (Ste) 7. 
(onoverg.) hellen, glooien Dat is daor 
oflopend glooiend, hellend (Obk), Et ]opt 
aachtor buus (nogal) wat of (Ma, Dho), ? 
Moot wat schiove oflopen enigszins 
glooiend, hellend zijn (Obk), Etlaand]opt 
schuin of (Nbk), Et Jopt daor nogal of in 
et Jaand bij do Lendo (Nbk), Daor om die 
bocht bebbon ze do weg wat oflopen laoten 
(Obk), 't Dak loopt of(Wol), Do titan ]opt 
stark of (0p), Die geuto lop niot good of 
nl.: en daardoor wordt het water niet goad 
afgevoerd (Spa, Nt) 8. (onoverg.) ten einde 
lopen Et ]opt of do moonskon gaon naor 
buus gezegd bijv. van een feestavond 
(Nbk), at oflopen Jaor 9. (onoverg.) 
stoppen, ophouden Vroeger vorbuusdon do 
boeren mit ooldo moie, dan leup do hure of 
(alg., Np), zo ook Et kontrakt ]opt of(alg., 
Nbk), (vermanend:) Is 'thaost oflopen mit 
Jim kribberi5o? (01-NI), zo ook Is Ft  now 
oen keer oflopen? (Nbk) en Now is et 
oflopen! (Nbk), Et moot now ok eon koer 
oflopen wezen mitJim godonder! (Nbk), 't 
Is oflopen het is afgelopen: in hat 
bijzonder gezegd wanneer iemand overlijdt 
of pas is overleden (Bu, El, Ma, Nbk, 
Obk), zo ook Ft Kan vandaego nag wet 
oflopen wezen (Ma) 10. op een bep. 
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manier eindigen, ni. zoals in de bepaling 
wordt uitgedrukt: It Is mit eon sisser 
oflopen (Dho, Np, Nbk), Dat Jopt op die 
meniere niet good oil (Nbk), Mit dat 
ongelok is etgolobUg toch flog aoizj good 
oflopen (Diz, Obk), Hoc lopE dat of 
mienheer? (b), (met name van iemand die 
ernstig ziek is:) Et Jopt verkeerd of (Nbk) 
11. (onpers.) bet einde vorrnen, bet gevoig 
zijn Vertel es, hoc is et mit die recbtsza eke 
oflopen? (Nbk), Dat Jopt nog eon tear 
verkeerd mit him of dat gaat nag eta keer 
helemaal mis met hem (d.i. bijv.: hij 
verongelukt nog eens, wordt nog tens 
opgepakt enz.) (aig., Nbk) 12. (onoverg.) 
zn grens, limiet hebben (Np) Dc 
graensscbciding Jopt daor bij of 	13. 
(overg.) door erin to lopen doen verslijten 
ICiompen on schoenen kuf' schuin oflopen 
(Nbk), 1k bob the schoenen bielemaoi 
oflopen gedragen tot ze zodanig waren 
versleten dat 1k or niet meet op kon lopen 
(Nbk) 14. (onoverg.; van een wekker e.d.) 
beginnen to ratelen, te zoemen e.d. Do 
wetter lopE of (Nbk, Np) 15. (onoverg.; 
van uurwerken) niet langer werken, 
ophouden (Bdie, Diz, Spa) Dc k/okkc is 
oflopen (Bdie, Diz, Spa) 16. (onoverg.) 
heel veel lopen We hebben va.ndaege hid 
wat ofJopen, how; ik bin so mviii as wat 
(Nbk, Np) 17. (schertsend) kalmeren (Nw) 
Wienje toch niet so op, ie moc'n ok wear 
oflopen (Nw) 18. overal langs lopen, naar 
iedereen of elke relevante plek lopen Jon 
keer in 't jaor gao it do hole femilic 
oflopen, wel gezcili (Sz), It hebbe a/ic 
winkels oflopen (Bdie), Th7 hot die dag 
alias oflopen is werkelijk overal geweest 
(lopend) (Dho) 19. tijdens een draaiende 
beweging los raken Et wiclieupme van de 
waegen oflNbk), Do boepe leap me van et 
wiel of (Ste) 20. in Die toe lopt wat lange 
ofdraagt lang voordat ze kalft (Ow) 
oflossen ['of...] - aflossen: jemand, jets, 
een groep (doen) vervangen: iene oflossen, 
vgl. We moe 'n mekeer mar wat oflossen 
(Bu, Ma); overigens: terugbetaleu, 
voldoen, betalen Ze mosses, cite maond 
wat van do somme oflossen (Pe- Dbl), Et 
wodt tied om oonzo schuld of to lossen 
(Bdie, Wol), een biepeteek oflossen (aig., 
Wol),jaorliksf3000,- oflossen (Op);  ook: 
lawn van water (in een andere stoat e.d.) 

(Dfo) Dat is eon sloot waor as do gewone 
sloden hear wacter in oflossen (Dfo) 
oflossing ['oflstij] - aflossing: bet 
aflossen van ten ander, een andere groep 
e.d.; het aflossen van een schuld, een 
hypotheek, de termijn waarin inca die 
aflost maondelikse oflossings, Mit disse 
ruilverkaveiingsregel on mit die loge rente 
on oflossing bJj'in dattigjaor tieds eiener 
(vo) 
oflossingsbedrag (1) - aflossingsbedrag 
oflossingsdaotum (1) - aflossingsdatum 
oflossingstermien (1) - aflossingstermijn 
oflossingsveurweerde (1) - atlossings-
voorwaarde 
oflusteren Z. ofiausteren 
oftusterapperetnur (I) - afluister-
apparatuur 
ofluusteren Ook oflusteren (Nbk) ['of...J 
1. afluisteren Vroeger, aacbter de bedstee-
dearties, dam kof at volt wel es 
ouuustcren (Obk) 
ofluusterpraktieken (I) {'oflystjpraktikj] 
- afluisterpraktijken 
ofluzen (Nbk, Np, Obk, b: im) zw. ww.; 
overg.; luusde of, bet ofluusd ['of...] 1. 
afhandig maken Wat hot hij him dat op 
eon haandige meniere ouuusd (Nbk), Barg 
dat mar good op. veardat do kiender etjow 
ouuzen (Obk), Ze bebben him wat of.7uusd 
ni. geld (Np) 
ofmaeken Oak ofmaken (WH) zw./st. 
ww.; overg.; maekte of, bet ofmaekt 
['ofmc:k/ ... ma: ... J 1. (wederk.) in je d'r 
(van) ofmaeken zich ervan afinaken, jets 
snel en slordig afronden om er maar vanaf 
to zijn Daor hat hij 'in oThiaekt, hif had 
glen nocht an dat wart (Nw), Th5 maekte 
him d'r van of di. vooral: vertelde niet 
meet dan hij kwijt won (Nbk, Nw) 2. 
voltooien Dat zak even ofmaeken, hour 
(Bu), Hi5 tan Zion work good beginner, 
mar van ofmaken hat hij gien syllabo 
verstaand (Sz), 1k wil mien tnui ofmaeken 
(Nw) 3. sierlijk, fraai afwerken (Np) Die 
flirt is nogal wat ofmaekt (Np)  4. in 
(Dhau, Op) It Is tegonwoordig alIas mit 
geld ofmaekt bij alles speelt geld de 
doorsiaggevende rol (Dhau), HooJ toch es 
op mit die rekcnerie., aYes is toch niet mit 
geld ofmaekt! (Op) S. doden, afslachten Ze 
inossan et oola'e peerd ofmaeken, want et 
was ten licdcn (Wa!, Nbk), Eon sick boost 

-507- 



ofmaken - ofmeting 

kuJ' ofmaoken laoten (Bu), AJ' do 
varkenspest onder do varkens hebben is dat 
met best, dan moot do hide variconstaepei 
ofmaekt wodden (Dfo), Bion die in eon 
verkoerde körf vliegon, die hour dus 
vet vliegon, wo'n vaoks dour dat yolk 
ofmaekt; bebalven as zo binning bi5 hour 
hebben, dan bin zo wolkom (bs: Dfo), Voul 
saboteurs die dew de Duutsers pa/ct 
waeren, wodden mit eon nokschot ofmaokt 
(Op), Die kerels hadden zoe'n ruzie, ik 
daonko zo kim mekeer wel ofmaeken 
(Obk), (fig.) lone ofmaeken iemand de 
grond in boren (Ste) 
ofmaken z. ofmaokon 
ofmarkcn zw. ww.; overg.; markte of, het 
ofmarkt ['of..] 1. van een merkteken 
voorzien We hebben een hoeke bos 
ofxnarkt d.i. door op de stammen van de 
bomen een stuk schors weg te nemen 
ofmattelen (Ld, Np, Nw, Spa, Sz) - 
afmartelen: geheel afmatten (vooral 
wederk.), in Jo moo'n Jo niet zo ofmattolen 
zich kwellen door zeer hard te werken 
(Nw), zo ook Hiy kon or wark haost met 
doen, hij mattelde him of(Ld), ook: zich 
voortdurend kwellen door zich overmatig 
in to spannen, door lang to werken: Die 
man bet bee! wat ofmatteld, bij had nooit 
daon aan zn werk kwam nooit een eind 
(Spa, Sz) 
ofmauwen (01-Ni) zw. ww.; onoverg.; 
mauwde of, her ofmauwd ['sfmoMrp, ...Mj]] 
1. heel veel miauwen, in verb. als Die 
katte hot in moert wat ofmauwd (01-Ni) 
ofmeisteren (Dfo, El, Np) zw. ww.; 
onoverg; meisterde of, het ofmeisterd 
['of...] 1. hetz. als ofdoktoren, z. aldaar Die 
moenskon hebben biol wat mit dat kiend 
ofmeisterd(Dfo, Np, El) 
ofmckkeren (Nbk, Sz) zw. ww.; onoverg.; 
mekkerde of, het ofmekkerd ['of...] 1. van 
geiten, minder van schapen: mekkeren 
(Nbk, Sz), in verb. als Die geit hot 
vandaegobiol watofinoA*ord(Nbk) 2. heel 
veei zeuren, zaniken (Nbk, Sz), in verb. als 
Die man kan wat ofmekkoron op eon 
aovend (Sz) 
olmelden ['of---] - afmelden 
ofmelken - afmelken: door melken 
verkrijgen, in Van eon weiderkuJ'nogcon 
botion ofmolken (Db), We woilen nog even 
dourmelken, zodoondo bowwo die koo nog 

mooi wat ofmulken veur hij votgong 
(Ow); overigens: doormelken tot de koe 
droog is, vgl. Zo haddon eon paer koonen 
om of to melken; dat waoron koonen die zo 
koch ten, good voerden, ofmulkon en dan 
gingen ze naor de slaachtor, vaeke gusto 
koenen, drie-utters en zo (Np), We moo'n 
'in eorst mar ofmefken, on dan moot hi 
mar vot (Spa), vandaar Zo bin mit die koe 
an 't ofmolkon (Dho), We zotten do koe in 
ion keer dreuge, hour, we melken 'in met 
of(0l-NI) 
ofmeren (I) ['ofmt:on] - afmeren 
ofmesjeren (Nbk) ['of..] - afmarcheren: 
wegmarcheren, zich verwijderen 
ofmesten zw. ww.; overg.; mestte of, het 
ofmest ['of..] 1. mest weghalen bij het vee 
Jo moo'n depoerden nog ofmesten de mest 
weghalen bij de paarden (Diz), We zullen 
de bool ofmoston d.i. voordat men naar bed 
gaat, de mest achter/onder de koeien in de 
mestgoot scheppen en het stro wat 
opsehudden (Nw) 2. uitmesten (van een 
stal) Die kalverhokkon moo'n nog ofmost 
wooden (01-NI) 3. geheel slachtrijp maken 
door to mesten (Bu, Dfo, Dhau, Ow) As 
zoo 'ii zeuge ofmest woddo, kon die wel 
over do 600 pond wodden, mit eon 
stientien sock d'r op (Ow), AJ' voo 
ofmeston moe'n ze nog wat vlois anzetten 
(Dhau), Die koe is good ofmest, daor is 
biel wat voer in stopt (Dfo), de bolle 
ofmesten (Bu) 4. op z'n donder geven, een 
pak siaag geven (Bdie, Np) Die hebben ze 
aorig ofmest (Np), Laot Jo met ofmosten 
op de kop zitten (Bdie) 
ofmeten ['of..] - afmeten: de afmetingen 
vaststelien (van), gedeelten meten en 
afscheiden Thy mat ales of mit de eiestok 
(Np), Kuj'mij olc twie meter van dat good 
ofmetcn?(Nw, Dhau), eon dIe van die stof 
ofmoten (El), Stoffen moeJ' ofmeten mit do 
oilestok (Dfo), Jk dochto dat ik mit zoo'n 
motor of were gaas we! tookon, mar dat 
moot ik eerst nog even ofmoten (Op), Wi5' 
mij deJurk even op lengto ofmeten?(Diz), 
eon stok touw ofmeten (Nt), Do meetlatto 
wodde zels maekt van eon latte, die woddo 
ofmeten mit do doomstok (Ste), AJ' bonon 
ofinatten dooJ' die in do kop on die wodden 
dan mit eon stok ofstrou/cen; die stok 
woddo do striokstok nuumd (Nbk) 
ofmeting de; -5, -en ['ofmutufi 1. het 



ofini'jen - ofkiemen 

afmeten 2. afmeting: lengtemaat in één van 
de hoofdrichtingen 
ofmi'jcn ['of...] - afmaaien Do boor inos 
do pollen op 't laand ofmion (Op, 
Pe- Dbl), or grös ofmiyen (El), et laaind 
ofmijon (Edie), do kaarnpe ofmijen (El), 
eon paand (o27nzijon een deel van eon stuk 
land (Bu, Nw, Ow), Kuj' mi5 do blioko 
even ofniijen? (Db) 
ofiniegen (Dfo, Ld, Np) st. ww.; overg.; 
hot ofmegen ['ofmi:g] 1. door ertegen to 
urineren van iets verwijderen, ervan doen 
afbreker, voornamelijk in verb. als 
(schertsend:) Za'kjo eon poto ofiniegon? 
(Ld, Np, Dfo) 
ofmienen (01-Ni, Ste) ['ofmiii:] - 
afmijnen: bij afmijning verkopen (vooral: 
op can boeldag) Do ofslager is an 't 
o.uinionen (Ste) 
ofmierken (Dho, Nt) zw. ww.; onoverg.; 
xnierkte of, het ofznierkt ['Qfmirkp] 1. heel 
veet zeuren, zaniken, in verb. als Die 
vrouw mierkt war of (Dho, Nt) 
ofmieteren (flu, Dho, Ma, Nbk, Np, Obk, 
Ow, Ste) zw. ww.; overg., onoverg.; 
mieterde of, bet (bet. 1)/is ofmieterd ['of...] 
1. (overg.) van jets afgooien (Nbk) Hi31 
was zo folk op zion zeune, hij niieterdo 
him haost van do trappe of (Nbk) 2. 
(onoverg.) van jets valien Hij inietert van 
do stool of (Np), 1k L'th van 't huj 
ofmieterd (flu) 
ofmikken (Nbk, Spa) ['oftrnk] - 
afmjkken: van jets afgooien my mikte et 
van do taofol of (Nbk); door tegen iemand 
aan to gooien af doen zijn (bij eon spel) 
(Spa), vgl. mit do ballo iono ofnnkkon 
(Spa) 
otminderen (Dho, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; minderde of, hat ofminderd 
['of...] L hetz. als minderon, bet. 2, z. 
aldaar Buy do kuten moej' ofininderen om 
eon good medel to kriogon (Oho), 
ofininderen vow 't kuut (Dho) 
ofmoffelen (Dfo) zw. ww.; overg.; 
moffelde of, her ofmoffeld ['ofinoflu] 1. 
afbandig maken Hiy her me oat stiokom 
ofinoffold (Dfo) 
olmoren zw. ww.; overg., onoverg.; 
moorde of, bet ofmoord ['ofmo:arn) I. 
(overg.; ook wederk.) atbeulen Ze bobben 
datpcerd bioloinaol ofmoord (El), 1k laot 
me daorniot ofmoren (Dho), Die vent staot 

'in daor of to moron staat zich daar 
vreselijk af to matten (Sz, Nt), Jo sehioten 
d'r niks mit op aj'jozcls zo ofmoren (Db), 
iffy bet 'in hiolomsolo ofmoord mit 't wait 
(Bdie, Np, Pe-Dbl, Nbk), More je tocb 
niot zo of (Ste) 2. (onoverg,) heel veel 
nioorden begaan, in verb. als D'r wodthie/ 
wat ofmoord op 'a woreld, or is overal 
oorlog (01-NI) 
ofinuffen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; mufte 
of, hot ofmuft ['ofinafip] 1. een wind laten 
Die hot zokor ok ofinuft (Nbk) 
ofnaachten (flu) zw. ww.; onoverg.; 
naachtte of, bet ofnaacht ['ofna:xt ... ] 1. de 
stal met vee inspekteren voor men naar 
bed gaat, hetz. als ofvoeren en olJocbton 
ofueinen st. ww.; overg., onoverg.; hat 
(bet. 1-10)/is (bet. 11-12) ofneumen 
['ofni:rn:] 1. (overg.) vastpakken en 
verwijderen (van jets at) Zij main ot 
beeltiezi van de scbostioninaantol of(Nbk), 
et do/cad van do douse ofnemon (Nbk) 2. 
(overg.) kopen (van iemand) We hobbon 
nogal war van him ofncumon (Nbk) 3. 
(overg.) laten ondergaan (van eon examen 
e.d.) ieno eon examen cm em on, eon 
vorbeur o.thomen 4. (overg.) van eon 
school ed. nernen Zuwwe oonzojongo mar 
van die sehoele ofn em en? (Nbk) 5. 
(overg.) van her hoofd nemen N zat bi 
M vow eon vraoggesprek an do taofel, 
mar bij wol do musse niet ofnomen (Ow), 
En vow die (..) noom ik mien petto ofheb 
ik ontzag door z'n prestaties (b) 6. (overg.) 
van lets halen, losmaken van jets en 
verwijderen MY baddo eon anwas an 
boon, 't is d'r in 't ziekonbuus ofnownon 
(Sz) 7. (overg.) verwijderen, afvegen (van 
vuil) at taofolbiad even ofnemen (Nbk), 
Wilonjow do douren oven ofnemcn (Dho), 
Vri5dags bin vorsehoidon vrouwluden do 
Futon an It ofn em on (Op), 1k bob do 
avoider ofnoumen (Np), 'Ic Mos et stofnog 
ofnomen (Nbk) 8. (overg.) aannemen, 
(aan)pakken van een ander, afpakken 
Mom, do jongon bebben miy do bale 
ofneumen (Dbau), eon kiond govaorlik 
spoulgoed ofnomen (Bdie), ione to vu/c 
geld ofn em on aannemen, laten betalen 
Nbk), (gezegd wanneer men een nieuwe 
fles drank aansprak:) Dat zak je we] 
ofnemon (Ste) 9. (overg.) onttrekken, 
aftappen (van) iono blood ofn era en 10. 



ofliemer - ofpangelen 

(overg.) positief of negatief opvatten, zich 
positief of negatief tonen over wat de 
ander zegt, doet or lone niot In daank 
ofn em en, J. hot et mij in kwaodons 
ofnoumon dat 1k him glen geld geven wol 
(Dhau) 11. (onoverg.) in omvang, aantal 
verminderen Et tal leerlingen op die 
schoele nemt of (Nbk) 12. (onoverg.) in 
intensiteit, hevigheid, kracht afnemen Jo 
krach ton nemen of bi 't oolder wodden 
(Ma, Ow), Do wiend Is an et ofn em en 
(Bdie), Do wiend Is aorig ofnewnen (Diz, 
Nbk, Np), -wil wel es ofnemen tegen do 
aovond (Obk), De regen nemt wat of(Bu), 
Do koorts is song ofnewnon (Nbk), 
ofnemende maone de periode van de 
kleiner wordende maan (Db, Nt) 
ofnemer ['of..] - afnemer: koper 
ofnettelen (Ste) zw. ww.; overg.; netteide 
of, het ofnetteld ['ofncti] 1. aftuigen (Ste) 
le laoten toch je breurtien of zussien niet 
zomar ofnottelen (Ste) 
ofneuzen zw. ww.; overg.; neusde of, het 
ofneusd ['of...] 1. afneuzen, stiekem 
nieuwsgierig bekijken, stiekem afkij ken As 
1k wat nij la-loge, dan wil do buurvrouw et 
graeg ofnouzon (Obk), Veur or mom zitton 
on ofneuzen wat d'r bi5 do buron gebeurt, 
dat mag zo graeg doen (Db), 1k zat lack 
year et raom, doe hij die spullon uut do 
auto pakte, zodoonde kon 1k 'iv mooi 
ofneuzen (Op), flat hobben ze mekeer 
song ofneusd afgekeken (Bu), 1k zal es 
even ofneuzen hoo'n mooie tuun ze biy do 
buren maekon (01-Ni), Die meensen die 
alles bije ofneuzen bob 1k eon hekol an 
(Bdie, Pe-Dbl), Dat breiwarkien bej' van 
mij ofneusd (Db), Dat hot bij 'iv good 
oTheusd(Wol), 't Is eon baanzem koroltien, 
dat bob 1k 'm wel ofneusd dat heb ik wel 
aan hem gezien (01-NI) 2. alles overal 
onderzoeken, nieuwsgierig bekijken (Dfo, 
Dhau, El, Ld, Np, Nt, 01-NI, Ow) Vrouw-
lu nouzen graeg alles of bekijken overal 
alles (Dfo, Np, Nt, 01-NI, Ow), zo ook 
Die vrouw yeast alles of as d'r nog niet 
wat your hour bij is (Dhau), Ze neuzen 
silos of waor ze eon kopien doen kinney 
(Ld), Ze bebben silos ofneusd, en bin mit 
niks weer tbuuskommen (El) 
ofniefelen (Nbk, 01-Ni) zw. ww.; overg., 
onoverg.; niefelde of, het ofniefeld 
['ofnif[i] 1. (overg.) behendig of stiekem 

athandig maken Dat be'k him mooi 
ofniefeld (01-Ni) 2. (onoverg.) heel veel 
niofelen, z. aidaar (Nbk), in verb. als 1k 
bob: vsndacge bid wat ofniefeld (Nbk) 
ofnokken (verspr.) ['of...] - afnokken: 
weggaan, aftaaien (recente ontlening) 
Jongos, 't is al laete, jim moe'n ofnokkon 
(Diz) 
ofopperen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
opperde of, het ofopperd ['of...] 1. heel wat 
opperen (in beide bet.) 1k bob hid wat 
ofopperd (Nbk) 
ofotten (Nt, 01-Ni, Wol) zw. ww.; overg.; 
otte of, het ofot ['ofotii] 1. schoonmaken, 
met name de resten voer, hooi, stro 
weghalen, in do stal(Ien) ofotten (Nt, 
01-NI, Wol) 
ofpaaien (Nbk) zw. ww.; onoverg.; paaide 
of, het ofpaaid ['ofja:ji] 1. heel veel lopen, 
wandelen of slenteren, in verb. als Die 
paait wat of (Nbk), Die paait ok bid wat 
biy do dick of (Nbk) 
ofpaffen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
pafte of, het ofpaft ['ofkafrn] 1. heel veel 
roken lepaffen nogal wat ofje rookt nogal 
veel, zeg! (Np) 2. heel veel met een 
vuurwapen schieten Dojaegers bebben wat 
ofpaft (Np) 
ofpakken ['of..] - afakken: ontnemen Ze 
bebben et 'iv oljaaict (Nbk), Dat kloino 
kiend stikt wat in do mond, dat mooj' ze 
ofpakken vourdat ze 't dcurslokt (Obk) * 
Wa t zojo bond hebben, kun zejo niet weer 
ofpakkon (Diz) 
ofpangelen (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Diz, El, 
Ma, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Ow) Ook 
ofpingelen (OS, Spa, Ste) zw. ww.; overg., 
onoverg.; pangelde of, het ofpangeld 
['ofpa[tJ ... puji] 1. steeds zodanig praten 
dat de ander het tech geeft, aftroggelen, 
door kwanselen verkrijgen, in het bij-
zonder: zo praten dat de ander tech 
verkoopt terwij 1 het geboden bedrag te laag 
is N. hot M eon bide pnotte knikkers 
ofpingeld (Db), Kiondor kuri web es 
ofpangelen, dan zion ze wat iv oois on dan 
wiblen ze dat ok zels bebben (Bu), Th 
mag graeg wat oijiangolen (Bu), Die jongo 
pangolt wat of mit Zion knikkers (Dhau), 
Dat bet biy him ofpangeld afgetroggeld 
(Ma), As bij do kaans bet, wil bijo alles 
wel ofpangelen (Diz), Ze pangeldon him 
zion besto koo a/tied of (Nbk) 
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ofpassen - ofplassen 

ofpassen (1Db, vo) [t3f] - af,assen: in de 
juiste maat, hoeveeiheid aanbrengen, 
uitmeten, plaatsen enz. Doe zo wecromme-
kwammen van et melken, had do boerinne 
at brood, your ieder oljast, op et zwatte 
zwik van dekou/centaofelklaorstaon(vo), 
Do vloerbedckkung ispercies ofpast (Db) 
ofpast Z. ofgepast 
ofpeddelen (spor.) ['ofedqJ - afpeddelen, 
in verb. als 1k bob in do vokaansio Mel wat 
oft'cddeld veal gefietst (Nbk) 
otpeigerd (Ow, Sz) Oak ofgepeigerd (Ste) 
['ofpejgçt/'ofica --- ] - afgepeigerd Die zictd'r 
good ofgepeigerd wit (Ste), 1k bin dnzk an 
do schoonnjaak, marie veulenje in It leste 
we] o4oigerd (Sz) 
olpeigeren ['3fpejgi3 - afpeigeren .Zo 
Liebben 'iii hielennaol oifreiord (Nbk), We 
nil/en ¶m ofpcigcren (Nt), 1k Jaot me nicE 
langer ofpoigeron (Bdie), 1k lappe do 
scboonmaok an mien Joorze, ikgao me nicE 
ofpoigoron (Pa- Dbl), Do trainer hat oons 
vanao vend good ofpeigord (Wol), (gezegd 
wanneer men doodmoe is:) Jo zollcn at 
o4ieigeren (Bu) 
olpdflen (Nbk), z. ook of oolen ['ofpelix] - 
afpellen: van een schil, een dop sinas-
app els ofj,ellon (Nbk), tamme kestanjes 
o4iel/on (Nbk) 
ofpennen ['of...] - aennen: veal 
schrijven, in (hid) wat olennen: D'r is 
wat am ofpend (Dfo), Die vrouw bet hid 
wat of 	(NW) 
ofpeuzelen (Nw) ['ofA:z4] - afpeuzelen 
Die karbonade moe)' even afpeuzelcn (Nw) 
ofpiegelen (flu) zw. ww.; overg., wederk.; 
piegelde of, bet ofpiegeld ['ofpi:g] 1. 
vermoeien, afmatten (hetz. als oeigercn) 
ofpiepcn (Nbk) zw. ww; onoverg.; piepte 
of, bet ofpiept ['ofi:pxp] I.  veel piepen, 
vooral: veal huilen, in (h/el) wet olfriepcn, 
vgl. H'i bet bid] wet oJ'picpt doe bij klein 
was (Nbk) 
ofpierken (Nw) zw. ww.; onoverg.; pierkte 
of, hat ofpierkt ['ofpirkjj] 1. voortdurend 
knoeiend bezig zijn en daarbij niet op.. 
schieten, in verb. als Die pierkt wat of ze 
zet et van at iene p/ak op cit arc (Nw) 
ofpikken zw. ww.; overg.; pikte of, het 
ofpikt ['ofptk} 1. afpikken, athandig 
waken 2. (bij kippen) door te pikken 
Droberen te verjagen, verstoten (flu, Ld, 
Spa) Kiepon pikken mokaar wel of (Spa), 

Do nijo baeno wodde eorst deur de kiop on 
oifrikt (Ld), eon piekien ofpikken (flu) 3. 
(bij eon spel) door tegen ieniand aan to 
gooien af doen zijn (Np) icne mit oen 
spullegien a!jiikkon (Np) 
ofpikiccr do; -s; -tien ['ofnkfl 1. icmand 
die een ander iets afpikt, oak in In can 
koppel kiepon is a/tied eon ofpikker (Ow) 
ofpimpelen (Ld) zw. ww.; onoverg.; 
pimpelde of, hat ofimpeld ['of...] I. steeds 
alkoholisehe drank nuttigen, in verb. als Ze 
pimpelon zoo'n sovond hiol wat of (Ld) 
ofpingelen z. o4'angelen 
ol'pissen zw. ww.; overg.; piste of, bet 
ofpist ['of...] 1. door tegen jets aan to 
urineren dat los doen taken, van iets 
anders af doeri vallen (Oh), vgl. 
(schertsend) Za'k je eon pate olJ,isscn7 
(1Db) 2. bij urincren met de straal over jets 
been komen (flu, Dhau), in verb. als Ic 
lean 't we) afpisson ni.: z&n klein eindje is 
bet (flu), zo ook I'Jkun 't wet ofpissen wit 
con grate bage (Dhau) 
ofplaggen zw. ww.; overg.; plagde of, bet 
ofplagd ['ofplagp] 1. van de plaggen 
ontdoen die de bovenste laag van de grand 
vormen de sioden afp)aggen (Ste), Eon dag 
of wet your do tied [nI. van bet dorsen] bet 
de boer do dusdele in odder xnaokt; eon 
stokkien gruslaand niet a] to veer van buus 
hot buy dwinegies afplagged. Mo een paer 
daogen zunnesobien is de dc/c in odder en 
kan at dusken beginnen (k: Ste), Et moot 
eorst nag even ofplagged wooden (Ste) 2. 
dik schillen (van aardappelen, appels e.d.) 
(flu, Np, Nt, Nw, Op, Ow, Spa, Wol) Jaw 
moo'n die ecipels niet zo ofplaggon, dat is 
zunda, want at boste zit ondor do schdfle 
(Op), Och, die hot ze zo ofp)ag4 et bin net 
dabbelstienen (Nw) 
ofplakbaand (spar.) - afplakband 
ofplakken (spor.) zw. ww.; overg.; plakte 
of, her ofplakt ['of...] I. afplakken (spar-) 
2. dik schillen (van aardappelen, appels 
e.d.) (Ow) 
ofplassen (flu, Ma, Obk, Ow) zw. ww.; 
overg.; plaste of, her ofplast ['ofplasi] 1. 
eon schijfje hout van een boom halen (am 
te merken) (Obk) Zeplasson van to veuren 
eon stokkion schelle van die bomen of 
(Obk), eon stokkion van eon boom oftilas-
sen (Ma) 2. dik schillen (van appels, 
aardappelen e.d.) (Bu, Ow) 
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ofploegen - ofproemen 

ofploegcn (Nbk, Ste) zw. ww.; overg., 
onoverg.; ploegde of, bet ofploegd 
['oflugjj] 1. (onoverg.) heel veel ploegen, 
in (bid) wat olfiloegen: N bet hiel wat 
ofp/ocgdin zien ]even (Nbk) 2. (overg.) in 
hot midden van de akker beginnen en per 
yore steeds moor naar do zijkanten ploegen 
(Ste) Et iene Jaorploegde ie do kaampe op 
[d.i. naar bet midden], et ore Jaor of (Ste) 
ofploeteren (Nbk, Spa) zw. ww.; onoverg.; 
ploeterde of, bet ofploeterd ['of...] 1. heel 
veel ploeteren, heel veel zwoegen, hard 
werken, in verb. als Die meensken 
ploeteren wat of! (Nbk, Spa) 
ofplokken Ook ofplulcken (WH) - 
afplukken: door plukkende bewegingen van 
iets halen do app els van do boom 
ofplokken, at (p1ok) vet moot van de 
kraanze ofplolct wooden d.i. van hot 
darmscbeil (01-NI, Pe-Dbl, Np), (bi] 
vergelijking:) Daor be'k nog eon mooi 
pottien ofplokt nogal wat strijkgold voor 
gevangen (Ste) 
ofplompen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
plompte of, hot ofplompt ['of...] 1. heel 
veel plompen, z. aldaar As we an etkanwn 
ward, mosson we heel wat oJompen 
yew-dat do bottergroot was (Sz) 
ofplukken z. ofplokken 
ofpluzen ['of..] - afpluizen: aflukken: 
van vlees Hi7j zat lekker et bonkion of te 
pluzen (Nbk) 
ofpochelen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
pochelde of, bet ofpocbeld ['ofpoxi] 1. 
lang, heel veel werken, in (hiel) wat 
ofj'ocbelene.d.: Hi bet vri watofpocheld 
(Np) 
ofpocdclen (Dho, Nbk) zw. ww.; overg., 
ook wederk.; poedelde of, het ofpoedeld 
['ofpudln] 1. (zich) wassen le kim Jo 
hoer/i/c offroedelen aj'poedelna c/ct onder do 
douche staon (Nbk), We zillion de bond 
even ofpoedelen (Nbk) 
ofpociercn (Nbk, Ste) zw.ww.; overg.; 
pooierde of, bet ofpoeierd ['ofuj;ç] 1. 
fink slaag geven (Ste) Die moth, ze es 
even ofpoeieren (Ste) 2. afscbepen (Nbk, 
Ste) Die he'k bi5 do dew-c ofpoeierd(Nbk) 
ofpoelen (Obk) ['ofkuhfl - afpellen 
sinesappels ofpoelen (Obk), z. ook ofp el/en 
ofpoepen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; poepto 
of, hot ofoept ['ofpupr] 1. eon wind laten 
ofponden (Ow) - afondon uut ecn vol vat 

botter ofponden (Ow) 
ofponder (Dfo) do; -s ['ofjoondr] 1. 
kontrolour die do botor keurt on het juiste 
gewicbt aangeeft 
ofpongen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
pongdo of, hot ofpongd ['ofpo:] 1. veel 
verstelwerk of naaiwerk verricbten, in 
(hid) wat ofj,ongen: Wat bo'k wat ofpongd 
(Nbk, Np) 
olpotten (Ma, Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
potto of, hot ofpot {'ofpotiJ 1. door eon 
aftelrijrnpje of -liodje bepalen wie 'hem' 
moot zijn, wie als oerste mag vertrekken 
e.d. Lao'we d'r om ofpotten (Nbk) 
ofpotteretcrcn (Bu) zw. ww.; overg.; 
potteretoerdo of, het olottereteerd 
['ofi3tr3tt:orn] 1. op do foto zetten (van 
personon; meestal t.b.v het rijbewijs of 
andere officiele stukkon) 1k bob me 
ofpotteretei-en laoten (Bu) 
ofprakkesercn (Nbk, Nt) ['of..] - afprak-
kezoren: heel veel nadenken, in (hid) wat 
omra/ckeseren: 1k bob wat ofprakkeseerd, 
mar 1k zag ok glen oplossing (Nbk) 
ofpraoten zw. ww.; overg., onoverg.; 
praotte of, hot/bet. 1: is, in verb.: bin 
ofpraot ['of...] 1. met elkaar (iets) afspre-
ken We moe'n or nog even omraoten hoe 
we now zullen (Np, Nbk), We praoten of 
daJ' oons van now of an veerder mit rust 
laoten (b), mit mekeer wat ofpraoten 
gezamenlijk iets afsprekon (Nbk, Np, Ste), 
Zo hebben wij et met ofpraot dat haddon 
we toch anders afgesproken (Db), zo ook 
Dat hadden we met ofpraot! (Nbk), Hij 
wol leren, hadden ze ofpraot (bI), Daor bin 
we ommes over oljiraot? (b), Dat bin we 
ofpraot! (b), Bin Jim baost ofpraot? (p), 
04'raot!o.k.! dat is dan afgosproken (Nbk, 

ecn niie daotwn ofpraoten (Nbk) 2. 
(onoverg.) heel veel praten (Nbk, 01-NI), 
in (bid) wat ofpraoten: We bebben 
vanmiddag hiel wat ofpraot (Nbk), Th31  Mt 
wat olfrraot om me to overtugen (Ol-Nl) 
ofpriezen - afrijzen 't Goad is allemaole 
ofprlesd (Diz) 
ofprippen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; pripte 
of, her ofjript ['ofprtpxp] 1. heel veel 
breien, in (hiel) wat ofprijopen: k Heb in 
mien leven hiel wat ofpnot (Nbk) 
ofproemen (01-NI) zw. ww.; onoverg.; 
proemde of, bet ofproemd ['of...] 1. heel 
vaak, veel tabak pruimen, in verb. als Mien 
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ofproezen - ofraoden 

vader die bet heel wat o/frroemd (01-NI) 
ofproczen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
proesde of, het ofproesd ['of..] 1. heel veel 
prutsen, knoeien, in verb. als D'r wodt wat 
oij,roesd (Nbk) 
ofpruttelen (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
pruttelde of, bet ofprutteld ['ofirAtjv]  1. 
heel veel brommen, mopperen, in (bid) 
wat olfrruttelen: Die pruttelt wat of (Dho) 
ofpruven (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
pruufde of, het o,ruufd ['of...] I. een 
beetje van jets proeven (met name uit de 
pan die op het vuur staat) even of yruven 
(Nbk) 
ofpuffen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; pufte 
of, het ofpuft ['of..] 1. een wind laten Die 
bet zeker ok ofpuft (Nbk) 
ufraaien (El, Np, Nt, Obk) zw. ww.; 
overg.; raaide of, het ofraaien ['ofra:j(d)i] 
1. door to maaien van hoge pollen gras ed. 
ontdoen (met name: die na het grazen zijn 
aehtergebleven) Dat laaad is meg liggen 
bleven, 1k moot et nag even ofraaien (Obk) 
ofraanselen (Bu, Dfo, El, Nw, vo) 
['ofr5:s14] - afranselen Ze bebben 'in aorig 
ofraanseld (Nw), Laot ft met ofraanselen 
(Nw), En it raanselen iederiene of die 
tegen jaw is! (vo) 
ofrabbelen (Bdie, Db, Nt, Obk, 01-NI, 
Ow, Spa, Ste, bI) zw. ww.; overg., 
onoverg.; 	het ofrabbeld ['ofrab4] 1. 
(overg.) vluchtig, snel en slordig afmaken, 
afraffelen (Bdie, 01-NI, Ow, Ste) Ze 
bebben et mar wat ofrabbeld! slordig 
afgemaakt (Bdie, 01-NI, Ow, Ste), ten 
lessien ofrabbelen (Bdie), et schoelewark 
mar wat ofrabbelen (Ow) 2. (onoverg.) 
heel veel roddelen, kletsen (Bu, Db, Dhau, 
Nbk, Nt, Obk, 01-NI, Spa, bI) in (bid) 
wat ofrabbelen: Ge/oaf mar dat d'r wat 
ofrthbeld wodt(bI), Zebebben die aovend 
hiel wat oftabbeld (bI), D'r i&.. (Nbk) 
ofraehelen (Nbk, Nbk, Pe-Dbl) zw. ww.; 
onoverg.; rachelde of, bet ofracheld ['of..] 
1. heel vaak en veel slum opgeven (met 
een rochelend geluid en vaak: met 
uitspugen), in verb. als Hi5 racbelt wat of 
bijzit vol sliemen (Pe-ObI) 
ofraeken (Bu, Dho) zw. ww.; onoverg.; 
raekte of, is ofraekt ['of...] i. van iets af 
raken, ervan bevrijd raken Et wodtmoeilik 
om daor of to raeken (Dho), Ic raeken d'r 
nooit of (Bu) 

ofraeteien z. ofrattelen 
ofraffelen (verspr.) Ook ofroffelen (bet. 1: 
Bu, Nbk, 01-NI, Ste, Wol) zw. ww.; 
overg., onoverg.; raffelde of, het ofraffeld 
['ofrafjW ... rof] 1. (overg.) haastig en 
weinig sekuur afwerken, afraffelen Datbef' 
mar wat ofraffeld (Bu), ... ofroffeld (Bu), 
As ze et wait mar met ofroffelen! (Ste), 
De gewone dingen waor af' an wend 
binnen, wif' ok nag wel es wat ofraffelen 
(Ste), Ai' de rozekraanze bidden, dan raffel 
ie die we/es ofhaastig, weinig zorgvuldig 
opzeggen, uitspreken (Ste), ten zin ofraf- 
fe/en (Ld), Hi5 bet et we] zo oftaffeld, d'r 
was gien woord tussen to kriegen snel, 
druk achter elkaar verteld enz. (Dfo) 2. 
(onoverg.) heel veel, heel druk praten 
(Nw, 01-No),  in (hiel) wat ofraffelen: Die 
raffelt hiel wat of (Nw) 3. (overg.) 
aftrekken: van breiwerk, di. het gebreide 
weer geheel loshalen (verspr.) 1k heb ten 
bie/e trui ofraffe/d (Nbk, Np) 4. (onoverg.) 
gaan rafelen (Obk) Die trui raffelt bi5 de 
mouwe of(Obk) 
ofrakken (Db, Dhau) zw. ww.; overg.; 
rakte of, het ofrakt ['ofralqj] 1. opruimen 
en sehoonmaken Zuwwe die smerige boel 
eerst mar es ofrakken? (Dhau), de taofe/ 
ofrakken afruimen en schoonmaken (Db) 
oframmelen (verspr.) zw. ww.; overg., 
onoverg.; rammelde of, het oframmeld 
Vofram!i] 1. (onoverg.) in (hiel) wat 
oframme/en heel veel achter elkaar praten, 
steeds druk praten (Nbk, Ste): Die rainmelt 
me ok wat of! (Ste, Nbk) 2. (overg.) 
afraffelen, afroffelen, zich snel afmaken 
van iets (Nbk, Ste) Dat hebben ze gauw 
even aframme/d(Nbk, Ste) 3. (overg.) een 
aframmeling geven 1k bet' 'in best 
oframme/d(Edie), ...goed oframme/d(0l-
NI) 
oframinehng (spor.) ['ofrarnuj] - afram-
meling iene ten ofrainme/inggeven (spor.) 
ofranen (Eu, Nbk, Ste) ['ofrâ::] - 
afranden: de rand wegnemen (vooral: van 
het bebang, dat nI. aan ôén kant een rand 
had die eraf moest) Et behang moot nag 
ofraand wodden (Ste), 1k bob wat ofraand 
mit die mesiene, vroeger wodde et kmjot 
(Nbk), keze ofranen d.i. de korst of rand 
verwijderen (Bu, Ste) 
ofraoden st./zw. ww.; overg.; raodde of, 
bet ofraoden ['ofro:0d4] 1. afraden Ikzo/et 
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ofraoderi'je - ofreizen 

jow ofraoden (Np, Bdie), Dat kan 'Ic 18 
ofraoden (Nbk, Bu), Ikraod etje of om d'r 
mit dew to doen (Ld), Dat bet hij rni5 
ofraoden (Bu), Deurdat et 'm ofraoden 
wodde, bet bi5 etnietdaon(Nbk), Dathe'k 
'm wel zo ofraoden! sterk afgeraden (Ste), 
Ikbeb et jegenoeg ofraoded (Dho, Ste), 'Ic 
Bob et 'm bielernaol ofraoden (Nw), (go-
zegd wanneer men graag een goedkeurende 
reaktie wenst maar toch doet wat men wil:) 
Raod mij good, mar raode mij met of 
(Ste), Dear mien ofraoden is et overgaon 
(Ow), Dear et ofraoden beb 1k et laeter 
toch nog daon (Dhau) 
ofraoderi'je do [ --- dr'ijo; z. - i'jej 1. bet 
afraden Die ofraoderie dear zien oolden is 
d'r daenk' de schuld van dat d'r met vale 
van die jonge terecbtekomrnen is (Op), 
Dew al die ofraoderie is et toch nog 
verkeerd gaon (Diz), Die boej' met to 
vraogen, want dat is toch n/ks as 
ofraoderie (Ow) 
ofraonien (Ow) zw. ww.; overg.; raomde 
of, het ofraomd [of.] 1. door to stolen, 
trekken van jets af doen vallen Hiraornde 
de kIln/ce van de deure of (Ow) 
ofraozen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
raosde of, het ofraosd {'3fra:az1] 1. veel 
schreeuwen, gillen, tieren, in (hiel) wat 
ofraozen, vgl. Die bet al wat ofraosd die 
persoon heeft heel veel geschreeuwd, luid 
gehuild enz. (Np) 
ofrasteren (spor.) ['ofrastçii] - afrasteren 
ofrasterige z. ofrastering 
ofrastering (Ld, Nw, Obk) Ook ofras-
terige (Ste) ['ofrastçuj/ ... rastçaya] - afras-
tering: rasterwerk Om et viswaeter beter 
onder beriek to brengen, bebben ze bij die 
ofrastering een overstappien mae/ct (Obk) 
ofrattelen (bet. 1: Dfo, Nbk, Nw, bet. 2: 
Dfo) Ook ofractelen (bet. 1: Nw, Ste) zw. 
ww.; overg., onoverg.; rattelde of; het 
ofratteld ['afratlçl ... re: ... ] 1. heel veel 
vertellen, druk praten (over), in (hie]) wat 
ofrattelen: D'r is biel wat over die 
rneensken ofratteld (Dfo), Die beide 
vrou wluden ra ttelen wat of as ze tegere an 
't kofliedrinken binnen (Nbk) 2. snel on 
kiaterend vloeien (Dfo), in verb. als Et 
rattelde b/rn baost van 't gat at hi5 Icon 
baost niet 20 gauw op 't bus/en kommen 
d.i.: zo'n last had hij van diarree (Dfo) 
ofrausen z. ofroezen 

ofreageren zw. ww.; overg., ook wederk.; 
reageerde of, het ofreageerd 
['3frt)jagI:3r] 1. afreageren Himoet 'rn 
even ofreageren (Ste, Bu), je kwaodbeid 
ofreageren op een aander(Ow, Pe-Dbl) 
ofredden (Dfo, Obk, 01-NI, Ste, Sz, v) 
Ook ofredderen (Ste, b) zw. ww.; overg.; 
redde/reddede of, het ofredded ['ofrednl 
...redp2] 1. opruimen, schoonmaken In et 
naojaormoe'n degewassen van 'tlaanden 
moot aYes weer ofredded wodden veur de 
winter (Obk), de taofel ofredden en de 
krummels opvegen (Ste, 01-NI, Sz, b, 
Dfo), As we de koenen stront ofredden, 
bruken we alt/ed een oolde bessem (Ste), 
Kom es bij beit, dan zal die je es wat 
ofredden het vuil van je vegen (v), de 
bond depoten even ofredden (Ste) 2. hetz. 
als oflocbten, z. aldaar, in de koestal 
ofredderen (Ste) 
ofredderen z. ofredden 
ofreden (Nt, Pe-Dbl, Wol) Ook ofgereden 
(Pe-Dbl) bn. ['of(xa)n:dii] 1. (van een 
vervoermiddel) door veelvuldig gebruik 
versleten zijn 
ofreiden (Nt, Ste) zw. ww; overg.; reide 
of, het ofreid. ['ofrejdiJ 1. afrelen, vlak 
maken, vlakstrijken (van nat beton e.d., z. 
ook onder ne) We mossen ofreiden, dat 
was mit een latte over et (natte) veen 
stricken om et glad to kriegen (Ste) 
ofreizen zw. ww.; overg., onoverg.; reisde 
of, het (bet. I, 2)/is (bet. 1, 3, 4) ofreisd 
[ni'...] i. (overg.) geheel doorreizen, langs 
iedereen, heel veel personen, plekken gaan 
1k heb de hiele fernilie ofreisd (Nbk), Hi 
bet de biele wereld ofreisd (Ma), Th 
reisde al/es of om wark to kriegen, mar 't 
Iokte 'm met hij ging overal naar toe, naar 
iedereen toe (Op), Ze badden een 
pottekarre on reisden de boor of mit 
theegoed an potten on pannen, hie] rnooi 
soul U) 2. (onoverg.) heel veel reizen, in 
(b/el) wat ofreizen, vgl. HJJ bet nogal wat 
ofreisd in zien jonge jaoren (Nbk) 3. 
(onoverg.) vertrekken (Bu, Nbk, Op, Sz) 
Ze bin weer ofreisd (Nbk), Hl5 was al 
ofreisd naor de aandere wereld hij shop al 
(Op), HIl is a/ een code ofreisd in diepe 
slaap (Sz) 4. door veel, lang reizen erg 
vermc,ejd zijn (Np, Nw, Op) 1k wilmorgen 
met graeg weer vot, i/c bin schoon ofreisd 
(Op) 
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ofreken - ofrit 

ofreken z. oJ'rekening 
ofrekenen ['of...] - afrekenen: verrekenen, 
vgi. Wij/ moe'n flog even ofrekenen (Spa), 
Hewwe aen!ikal ofrekend?de ober betaald 
(e.d.) (Nbk), 1k bob d'r mar effen mit 
ofrekend(b), ten sthuid oftekenen (Dhau), 
ook fig.: do waarheid zeggen, op harde 
wijze afstraffen 1k zal even mit him 
ofrekenen (Bu), Dear za 'k mit ofrekenen! 
(Ste) 
ofrekening (verspr.) Ook ofrekinge (Bu, 
Ste), ofreken (Ld, El) ['of.../ ...  ... rt:kijgo] - 
afrekening: de rekening van bet geheel dat 
nog betaald moet worden Zezuflen bum de 
ofrekening we! sturen (Dho), De timmer- 
man kreeg eerst ten veurschot on kwarn 
Meter mit een ofrekenge (S te), In or Jeste 
van de maond komt de ofrekening (Wol), 
De ofrekening kwam nog moest nog 
komen (Nbk, Nt), Now, or vul oons flog 
mit doe we de ofrekening van de timme-
ring !cregen (Bdie, 01-Ni) 
ofrekentien (Wol) et; ...ties ['ofrt:kjjtin] 1. 
kwitantie (Wol) Ma'k we! even ten 
ofrekentien van ft bebben? (Wol) 
ofrekinge z. ofrekening 
ofrekken (verspr.) zw. ww.; overg.; rekte 
of, bet ofrekt ['ofrekn] 1. met de hand 
reiken tot Dat kan 'k met ofreklcen, dat 
staot to hoge (Nw, Ste) 
ofremmen ['of...] - afremmen Die auto 
remde verkeerd of(Ste), Veur de bocbt 
moef' ofremmen (Np), Wat is Jim Heine 
jonge toeb drok, ie meugen him wel ten 
betien ofremmen now on dan (Nbk) 
ofrepen (Bu) zw. ww.; overg.; reepte of, 
hot ofreept ['ofrt:pip] 1. recht, kant maken 
(door een rand e.d. weg to nemen) Et is 
wankaantig, it znoe'n or even ofrepen (Bu), 
et gezon even ofrepen (Bu), Biy baggeren 
mos ie eerst even ofrepen (Bu) 
ofrepelen (Dho, Nbk, n) zw. ww.; overg., 
onoverg.; repelde of, hot ofrepeld ['of..] 1. 
(onoverg.) voortdurend repe!en, z. aldaar 
(Nbk), in verb. als (bit!) wat ofrepe!en 2. 
(overg.; ruw) met een vrouw naar bed gaan 
(n) Ze wodt gerege!d ofrepe!d gaat met 
iedereen naar bed (n) 3. (onoverg.) vaak 
geslachtsgemeenschap hebben (met een 
vrouw, door een man), in verb. als Die 
kerel repe!t wat of (Dho) 
ofreutelen (Sz) zw. ww.; onoverg.; reutel-
de of, het ofreuteid ['ofrA:tl1] 1. heel veei, 

druk praten, in verb. als Ge!oof d'r mar 
niks van, ze kin wat ofreute!en! (Sz) 
ofri'jen (Ste) zw. ww.; overg.; rijde of, 
bet ofri'jd ['3fnj(d)i2, ...cj ... ] 1. pasklaar 
maken van kleding 
ofricht (Nt, Ow, Pe-Dbl, Wol, b) Ook 
ofgeric/zt ['of(xo)rtxt] - afgericht: 
bekwaam, geoefend Et hontien is d'r 
meraokel op ofricbt (b) 
ofriebten - africhten: trainen voor eon 
bep. doel ten bond ofricbten (Bu, Ld, 
Nbk): Die bond is veur dejatht ofj-icht 
(Ld), Dat peerd is good ofricbt beleerd 
(Np), MY is drbie!endaJ op ofricbt om dat 
to doen bedreven in, gewiekst inzake, er 
(steeds) op uit om (Nbk) 
ofrieden st. ww.; overg., onoverg.; is/bet 
(bet. 4-7) ofreden ['ofridi?] 1. (onoverg.) 
wegrijden Bij Emme!oord moef' (van) de 
grote weg ofrieden (Nbk) 2. (onoverg.) 
naar beneden rijden ten !zoogte oII-ieden: 
Hij kwam de boogte mit een vaort 
ofrieden (Obk), een barg ofrieden 3. 
(onoverg.) bet prakisehe deel van het 
rijexamen afleggen Ze is an It ofrieden 
veur de auto (Nw), Hij kan maendag 
ofrieden (Bu) 4. (overg.) geheel rijden (van 
eon afstand, eon weg enz.) Die baene mos 
ie in tien tei!en ofrieden (d) 5. (overg.) in 
aile riehtingen doorrijden 1k bebbe as 
vertegen woordijer hieJe Neder!aand we! 
ofreden (Nbk) 6. (overg.) zo lang rijden 
met, op dat het voertuig enz. onbruikbaar 
is geworden (Bu, Ld) Die Bets is a! aorig 
ofreden (Ld), Die auto kqf' mar borer 
ofrieden, hij is niks moor weerd (Bu) 7. 
(overg., van eon paard) afriebten, langdurig 
rijden op (zodat bet dier moe en dus 
gewlillig wordt) (Dfo, Ma, Nbk, Obk, Spa) 
Dat fonge peerd Jat 'm makkefik ofrieden 
(Obk) 
ofriegelen (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
riegelde of, is ofriegeld ['of..] 1. roliend 
vallen (vaak: van meerdere exenipiaren) 
De appe!s riege!en van de boom of (Bu) 
ofriemen ['ofrirn:] - afrijmen: heel veel 
rijmen, in verb. als We bebben veur 
Suzzderk!aos weer biel wat ofriemd ditfaor 
(Nbk) 
ofrikken (Spa) ['ofrikifi - afrasteren We 
moe n veur de geiten mar even ten boekien 
ofrikken (Spa) 
ofrit de; -ten; -tien (bet. 2) ['ninA] 1. het 
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gaan rijden, het moment van wegrijden 
(min of moor officieel: van een tocht e.d.) 
(Ow) Mit do optocht is do ofrit oni tien tire 
(Ow) 2. hellende baan waarover men van 
een weg kan afslaanlop een wag kan 
komen Oonzo ofrit is eon menning bij eon 
dick ricer (Bdie), Disse ofrit voort naor do 
ofvaort van do rondvaortboot (Obk), Eon 
ofrit is langer as eon uutrit (Ste), eon stoilo 
ofrit (El), do ofrit bij huus ni. van do 
boerderij naar do weg (Dfo) 
ofritsen (Dhau, Nt, Nw, b: im) zw. ww.; 
overg.; ritste of, het ofritst ['ofritsi] 1. 
afstropen, bijv. inzake de bladeren van een 
tak, do vruchton van eon struik do beien 
van do steelties ofritsen (Dhau), grime 
bonon do o!,-aoden ofritsen (Dhau) 2. met 
eon snollo boweging afsnijdon (Nt, Nw) 
Hi ritste 'vi zo do kop of (Nt, Nw) 
ofrittelen (bet. 1: Ste, bet. 2: Diz) zw. 
ww.; onoverg.; rittelde of, het ofritteld 
['ofnt] 1. heel veel klotsen (Ste), in (bid) 
wat ofrittelen: Die hebben hid wat ofritteld 
veal gekletst (Ste) 2. heel veal, druk en 
snol heon en weer lopen (Diz), in verb. als 
Die vrouw die rittolt wat of (Diz) 
ofroehelen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
rochelde of, het ofrocheld ['of...] 1. heal 
veel rochelon, in verb. als Die kerel rochelt 
hid wat of (Np) 
ofroddelen (Dho, Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
roddolde of, het ofroddeld ['of..] 1. heel 
veal roddelen, in verb. als Die róddelt wat 
of (Nbk) 
ofroegen (Obk) zw.ww.; overg.; roogde of, 
hat ofroegd ['ofrug] 1. ruw afwerkon 1k 
zal ot wat ofroogen mit specie, cm de 
gladdigbied d'r wat of to kriogen (Obk) 
ofroeien Ook ofruien (Dho, Nt, Obk, 
Pe-Dbl, Sb, Spa, Sz, Wol) zw. ww.; 
overg., onoverg.; rooido of, hot (bet. 4)/is 
(bet. 1-3) ofroeid ['of...] i. (onoverg.) zich 
roeiend verwijderon le moe'n wat van do 
kaante ofroeien (Nbk) 2. (onoverg.) 
stroomafwaarts roeien do Londe ofroeien 
(Nbk) 3. (overg.) rooiend afloggen eon 
vaort ofrocien (Nbk) 4. (onoverg.) heel 
veel roeion, in verb. als (bid) wat 
ofrooien: We bobben hiel wat ofrooid 
(Nbk) 
ofroemen z. ofrumon 
ofroep (spot.) ['ofrup], in op ofroep Now, 
ic be/len mar, ik bin om zo to zeggen op 

ofroep bescbikber (Nbk) 
ofroepen st. ww.; overg.; her ofreupen 
['of...] 1. naar benedon roepon Roep Ic him 
oven van do zoolder oP (Nbk) 2. 
oproepen, met luido stem aankondigen Ze 
wodden ion your iene ofreupen op 'e 
kouring your do dienst (Nbk) 3. bij afslag 
vorkopon (Bu, Np) Op et bce/good moot do 
oproeper ot ofroepon (Np) 4. officieel 
aficondigen (Ste) Ft moot nog drie keor 
ofroupen wodden d.i. hot huwelijk moot 
nog drio zondagen achteroon in de 
r.k.-kerk worden aangekondigd, nI. zodat 
men bozwaar kan maken vanwego huwe-
lijksbolotsolen (hot feit dat men gescheiden 
was, gold als eon huwelijksbeletsel; z. ook 
olkondigen) (Ste) 
ofroeper (Ste, Wol) de; -s ['ofrupç] 1. 
degone die door af to roepen bij afslag 
verkoopt 
ofroezen (Bu, Db, Dhau, Ld, Nbk, Nw, 
Ow, vo) Ook ofrausen (Db, Ma, bet. 2: 
Nbk) zw. ww.; overg.; roesde of, her 
ofroosd ['ofru:znJ'ofroMsn] 1. z'n werk op 
haastige on onzorgvuldigo wijze afmaken 
my roost et war/c mar wat of (Bu, Dhau, 
Db), Et is mar con betion ofroesd (Nw), Ze 
stonnon in anneumon wask on dan wil ot 
webs wat ofroosd wodden (vo) 2. in (hie]) 
wat ofrausen veel, vaak wild tokeergaan 
(Nbk) 
ofroffelen (bet. 1: Bu, bet. 2: Nbk, Obk, 
Sz) zw. ww.; overg.; roffoldo of, het 
ofroffeld ['ofrof] i. slaag govon (Bu) 
Bliksem, die bebben zo oven best ofroffeld 
eon funk pak slaag gogevon (Bu) 2. door to 
boenen, borstolon, wrijvon schoonmaken 
(Nbk, Obk, Sz) 1k moot mien haven even 
wat ofroffelon vourdat 1k die pepieren 
anpakko (Obk), do ergsto modder wat van 
do hanon ofroffelen (Sz), de haven 
ofroffelen mit do bossol (Obk), Ft moot 
good ofroffeld wodden (Nbk) 3. snol on 
met eon roffolend goluid van iets af gaan 
(Sz) Zie roffelt do trappo of zo vluggc kan 
iketnietmcer(Sz) 4. z. ofraffelen 
ofroken ['of...] - afroken, in (hid) wat 
ofroken heel veel rokon: A. kreegdegriep 
en doe is hi) stopt, mar your die tied bet 
hij wat ofrookt (Nbk) 
ofrollen Ook ofrulen (Dhau, El, Ld, Nbk, 
Np, Ste, ba, bo: Bu, Np, Nw, Op) zw. ww.; 
overg., onoverg.; rolde of, is/hot ofrold 
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['ofrohi/ ... ry1] 1. (doen) wegrollen, door te 
rollen verwijderenlzich verwijderen Ro/dic 
tonne mar oven van do stal of (Nbk), Do 
hal/c ruvide et pad of (Nbk) 2. naar 
beneden (doen) rollen Do wacgen rolde zo 
van do hoogte of (Nbk), Oonzc Heine 
fonge luut 'm zo do beuvel ofrallen (Nbk), 
Rol do tonne mar even do batto of(Nbk) 3. 
ontrollen, zich ontrollen ci verlengsnocr 
afro//on, Heel ci vlicgertouw in de gaten, 
et raft zomar voerdor of (Nbk) 
ofromen (Bu, Nbk, Ow, Ste, Wol) 
['ofrô:m:] - afromen (lett.) Do me/k/colder 
was om do melkva (ten to to zetten, om do 
me/k of to romen (Ste), Pt Gong d'r ammo 
dat do me/k ofroomd wodde on in platte 
rood/ceuperen scba a/en kwam, on dan 
woddo ze kaarnd (Nbk), do me/k ofromen 
am d'r better van to macken (Wol) 
ofrond Ook ofgerond (bet. 3: 01-NI) bn. 
[ofront/'ofkorontJ 1. afgerond (van bedra- 
gen, getallen) 2. vrij van schulden (Nw) It 

Is ofrond vrij (Nw) 3. rond(er) gemaakt 
(lett.) (01-NI) Mit eon ofgerondc stien 
gooiden ze et ba/kien ammo (bi5 
pikbostcren) (01-NI) 
ofronden [ofron.....ndçj - afronden: van 
bedragen, getallen, ook: afmalcen, 
voltooien, vgl. Dat macken we even k/aor, 
dat rant/en we oven of (Bu), Dat hewwe 
daor mar op ofrond (Ld) 
ofroonselen (Ma) zw. ww.; onoverg.; 
roonselde of, het ofroonseld [of...] 1. 
ongeregelde handel drijven, sjacheren, in 
verb. als Iii roonsolt mar wat of (Ma) 
ofroppen (Db, Ow) zw. ww.; overg.; ropte 
of, hot ofropt ['ofroprp] 1. van iets rukken 
con kiepe do veren ofroppcn (Ow), ook, bij 
vergelijking: slecht maaien As do zonde 
stomp is, rapt /zij ci grös of(Db) 
ofrussen (Diz, Nbk, 01-NI, Ste, Spa, Wol) 
zw. ww.; overg.; roste of, het ofrost 
['ofrosi (Diz, Nbk, Spa), ..o... (Spa)] 1. 
door te boenen, af te kloppen reinigen, met 
borstelende bewegingen aficloppen (Nbk) 
I/c za/fe even wat ofrassen, want ie Zion 
d'r uut...! (Nbk), do bond even ofrosson 
(Nbk), do schoonen even good ofrossen 
(Spa) 2. afranselen (Diz, 01-NI, Ste, Wol) 
We zu/len die fongo es Din/c ofrosson 
(Diz), .Th wadde best ofrost (Ste) 3. 
afbeulen (Obk) Ic moe'n datpcord met zo 
ofrosson (Obk) 

ofroven - afroven: overal roven, vgl. Ze 
hebben de hit/c omgoving ofroofd (Nbk), 
verder in (biel) we ofraven heel veel 
roven, vgl. Ze /iebben wat ofroofd in die 
tied (Np, Nbk); ook: door roven afhandig 
maken (Obk, Ow): Ze kun je do hews we] 
afro yen af'm in 't aacbtstorste busien 
hebben (Obk) 
ofruien z. afroeien 
ofrulen z. otto/len 
ofrumen (Bu, Nbk, Np, Ste) Ook 
ofroemen (Bu, Np) [ofryqi:I ... u...] - 
afruimen, vooral in do taofel ofrurnen 
ofsabhelen z. ofsobbe/en 
ofsabelen z. ofsaobelen 
ofsalpeteren (bs: Dfo, Op) zw. ww.; 
overg.; salpeterdo of, het ofsalpeterd 
['3fsa1putp] 1. bedwelmen met 
salpeterlucht: inzake bijen, vgl. Af' een 
korf uutbreken wil/on, dan macf' de Mjen 
even bodwe/men; dan kuf' zo ofsalpcteren 
mit de salpeterlappe (bs: Op, Dfo) 
ofsaobelen (Bu, Dfo, Ld, Obk) Ook 
ofsabelen (Bdie, Ow, Pe-Dbl, Spa, Sz) ['of 
so:bivl'ofsa:binJ - afsabelen: met do sabel 
afslaan, in het bijzonder: alsof men met 
een sabel afhouwt, vandaar ook: snel, ruw, 
slecht maaien Daar moef'henne to stront- 
pollemijon, die moef' dan even ofsaobelen 
(Bu), Et laand is ofsaobeld slecht gemaaid 
(Bu), Mit muuito be'k dat stakkion grös 
nag ofsaabo/d (Ld), Dat hoe/len grös 
meek mar even ofsaobelen, wat et is al zo 
lange wodden (Obk) 
ofschaarmen z. ofscbarrnen 
ofschaeven (spot.) ['ofsks:bipJ - afschaven 
ofschaffen ['ofskafr] - afschaffen: weg- 
doen, niet langer gebruiken Die oolde 
romme/maf' a/c we/es ofschaffen wegdoen 
(Np, Obk, Bu), Die oo/dekiepon moe'n we 
mar ofsobaffon, ze loggen met zo best 
moor (Obk), 1k sobaffe mien hacne of,' 
want hi] kri]t as de pest (Wol), Over eon 
paar faor gaon we do koenon ofschaffen 
(Spa); ook: opgeven, nl. van eon 
gewoonte, een gebruik, eon wet enz., vgl. 
N wil eerdaogs et roken afscbaffen (01-
NI), Dat hewwe now mares afscbaft (Ste), 
do doodstraf afscbaffen (1) 
ofschafflng (1) [ofskafuj] - afschaffing: 
hot afschaffen de ofscbaffing van do 
doodstraif(1) 
ofscharmen (Nbk, Ste, Wol) Ook of- 
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sclaaarmen (Np), ofschennen (Sz) ['of...] - 
afschermen (lett.) Do pwite van do zondo 
woddo we] ofscbarmd mit con oo/do zak 
ni. uit veiligheidsoverwegingen (verplicht 
op do openbare weg) (Np, Wol, Ste) 
ofsehampen (Bu) - afsehampen (lett.) 1k 
hob eon snoc in de vingcr want at mos 
scbarnpto of,' d'i- zat con had stok in (Bu) 
ofscharrelen (Nbk, Np, Ow) zw. ww.; 
overg.; scharreide of, hot ofscharreld 
['ofskarin] 1. zich scharreiend voortbe-
wegen over een groot opperviak, over eon 
grote afstand (Nbk, Np) 1k bobbo die hick 
bult of's charrej'd en Lt kon 't niot vion en 
(Np), a/los ofscharrclon om wat to vienon 
(Ow), Oonze N bet hiel wat otsebarreld 
ocr biy good riodon kon d.i. voordat hij 
good kon schaatsen (Nbk) 2. met veel 
meisjes een beetje verkering hebben (Nbk), 
in (bid) wat oftaharrolon: Hij bet a! hie] 
war ofscharrold("Thk) 3. in verb. als (bid) 
wat ofscbarrolon: d.i. door to venten e.d. 
verkopen (Bu, Nw) We bebbon good 
vorkocht, mar we bebben ok filel wat 
of'scbarre!d (Nw, Bu) 
ofscheid et ['ofskejt] 1. afscheid, de 
handeiing waarbij men de ander veriaat Et 
ofschoid vul me zwaor (Diz), Et was eon 
roorond of'schoid (Dho), of'schoid nomen 
afscheid nemen: Daor bcwwe otseboid van 
nownon (Ste), Moestor bet of'scbcid 
nownen van do schoelo (01-Ni); ook 
inzake iemand die spoedig zai komen te 
overiijden 2. bijeenkomst ter gelegenheid 
van iemands afscheid We hobbon ofschoid 
van deJuffrouw van do schoelo (Wol) 
ofscheiden ['of...] - afscheiden: van 
aangrenzend gebied, vgl. We gaozi con 
hooko Jaand of'scheidon (Np); van andere 
personen, dieren, zaken scheiden, 
afzonderen, afsplitsen: AJ'Jo van Jo fomilio 
of's choidon, dan bomuvi ie Jo daor niot 
moor mit (Bu), Jo kun Jo ovenl wel wat 
van ofschoidon (Ste), Hij scboidt 'm of 
biygooft 'm niot tusson et yolk (Wol), Die 
hobbon beur indertiod of'scbeidon, die 
nammon nog eon zwaorder geloof (Bu), 
eon karko die ofschoidon is (Bdie), Zion 
heft was diaoken in do ofschoidon karko 
(b) 
ofscheiding de; -s, -en; ...scheidinkien 
['ofsk€jdu]] i. voorziening die de scheiding 
tussen land, tuinen, delen van een hok enz. 

markeert en evt. het gaan naar do andere 
kant belemmert (zoais een schot, eon heg, 
sloot, afrastering ed.) Do ofschoiding is 
niot zo duddilk (Ow), We hebbon eon gooio 
ofschoiding mit do huron (El), Tussen do 
huzon haddon we gaas langos your 
ofschoiding (Nbk), Do ofscboiding van do 
stokkon laand is con sloot (Nt), De 
ofscboiding van 't biom is do bode (Spa), 
eon rooio borber as of's oh ciding bij de wog 
(Sz), Zo haddon tusson do buzon eon 
ofschoiding maokt (Ma), 1k bob con 
of'scboiding tusson do boido dracbtio 
motton zot di. in do ruimte waar de zeugen 
verblijven (Ow) 2. hot afscheiden uit bep. 
organen van het iichaam (Np) eon 
ofschoiding van slangon ofpoddon (Np) 3. 
afsplitsing van eon groep, uittreding uit 
eon gemeenschap Womoo'n ot mar os good 
pci-boron uut to praoton, we moo 'n aon!ik 
gion oftcbeiding kriogon (Nbk); in het 
bijzonder (met hoofdletter): de afsplitsing 
van do Hervormde Kerk in 1834 (1) 
ofscheidingsbeweging(e) (1) - afschei-
dingsbeweging 
ofscheidingslijn (spor.) - afscheidingsiijn 
ofschcidingssiuot (spot.) - afschei-
dingssloot 
ofscheidingsstrepe (I) - afseheidingsstreep 
ofscheidingsteken (spor.) - afschei-
dingsteken 
ofscheidsaovend ['of...] - afscheidsavond 
ofscheidsbal (1) - afseheidsbal 
ofscheidsbrief - afscheidsbrief: brief ten 
afscheid, waarin men iemand vaarwei zegt 
ofscheidsfeest - afscheidsfiuif 
ofseheidsfuif (spor.) - afscheidsfuif 
ofscheidsgedieht (spor.) - afscheids-
gedicht, ni. ter gelegenheid van het 
afscheid dat iemand neemt 
ofscheidsgroet (spot.) - afscheidsgroet: 
groet ten afscheid 
ofscheidskejo - afscheidscadeau 
ofscheidsreceptie (spor.) - afscheids-
receptie 
ofscheidsrede (spot.) - afscheidrede 
ofscheidsredcvoering (spor.) - afscheids-
redevoering 
ofscheidsvesite (spor.) - afschoidsvisite 
eon soorte van ofscboidsvcsito (vo) 
ofschdllen zw./st. ww.; overg.; scheide/ 
schul of, hot ofscheidlofschuiien ['ofskAlJ 
1. afschiiiien (lett.), van do schii ontdoen: 
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con appol ofschcilcn, Et vec kan soms de 
bomen hiolcmaol ofschcllon (Obk) 
ofschepen ['ofskt:pip] - afschepen (fig.) 
We schopen we] es lone b, do dew-c of 
(Ste), Jo moe'n ze mar ofscbepen, nanders 
koj'd'nnooit of (Np), Jkbcb 'iii ofscheopt, 
dan b1'j' d'r mar weer of (Bu, Nbk), Een 
boo] znoenskon woion him wat ofschepon, 
am glen mat to kriegen (Ow), Laot je mar 
met ofscbopcn (Nbk) 
ofschcppen (Nbk) ['ofskcpxp] - afsehoppen 
(lott.): van lets schoppon, met name do 
room van de melk (Nbk) 
ofscheren zwist. ww.; overg.; scheerde of, 
her ofscheord ['ofskt:arn] 1. door to 
scheren wegnemen c/c baord ofschcron 2. 
geheel scheren (Nbk), Do schaopon bin 
hielomaol ofscbeerd(Nbk) 3. knippen (van 
de hog) (Dho) Do bode mooj' ok weer as 
ofschoron (Dho) 
ofschermen z. ofscbarmon 
ofscheuren zw. ww.; overg., onoverg.; 
scheurde of, hot ofscheurd ['of...] 1. 
(overg.) door rukken, schouron van jets 
scheiden con stok van do kraanto 
ofscbouron, ccii Jappo ofscbeuren, ff15 
schourdo hew- foto van demure of lone do 
kioron van ot Jiofofschouron, Hi5 sobourdo 
me inionond de pette of (Nbk), Et rolmos 
komt your etploogiozor, or scbourt do yore 
of (Nbk) 2. (onoverg.) losgaan door 
schouron Do raand van oonze zitbaank 
begint of to scbeuren (Nbk) 
ofscheuten (Op) bn. ['ofskA:tn] I. 
afgeschoiden door eon schot e.d. Vroogor 
zat do motto opsiouton in con mottohokke, 
dat was vaeko afscbouton van con grater 
holdco, do biggon hadden ruumto am dour 
do ofscheiding honno to kommen on do 
motto kon dan met op 'e biggon trappon of 
d'r op Jiggon gaon (Op) 
ofschienen (Bu) st. ww.; onoverg.; hot 
ofschonen ['of...] 1. flink warmte afgoven 
De kachol begint of to schionen (Bu) 
ofschieten I st. ww.; overg., onoverg.; hot 
(1-5)/Is ofscheuten ['ofski:tifl 1. (overg.) 
afvuren ff15 kreog eon kiap van do koif; 
doe bij 't gewoor ofschout (Pe-Dbl), 
vuurwark ofschioton (Nbk) 2. (overg.) van 
jots af doen vallen door good to vuron As 
jongon porboordon we wel do prottors mit 
do piolkobogo van or dak of to scbioton 
(Nbk) 3. (overg.) door to schioten dodon 

zieko dicron ofschioton (Ste, Nbk), Zoc'n 
kwaoie bond kuj' mar botor ofschieten 
Jaoton (Bu) 4. (overg.; van wild) ovortol-
lige exemplaren schieton Do jacgcrs 
mougen van 'tjaor twie batton ofschioten 
(Np) 5. (overg.) heel voel schjeten, in verb. 
als Zobobben weerhiol wat ofscheuton mit 
nijjaor (Nbk) 6. (onoverg.) snol gaan naar 
JQ7 schout op 'm of doe hi5 'in zag (Nbk) 
7. (onoverg.) naar boneden schioton, zich 
snel van jots laton vallen, plotsoling vallen 
H.z5 schout van do wal of de sloot in 
(Nbk), H15 schout van bodde of h15 mos 
d'r noudik uut (Nbk) S. afschampen (Np) 
Die korel her zoo'n flut zoggo In 't Jaand, 
do mi'Jmesieno schut d'r op of (Np) 
ofschieten II st. ww.; onoverg.; schoidb.; 
her ofschoten ['ofskit4] 1. één of moor 
windon laton gaan Ofschieten is met arg 
fesoonlik as d'r yolk is (Np), Thy dot niks 
as ofscbioten, bi5 her zokor bruno ban on 
had (Ste), ffi5 zat do hioltiod of to 
schioten, bah, wat oon viosterd (Nbk) 
ofschilderen zw. ww.; overg.; schildorde 
of, her ofschildord ['of..] 1. do laatsto 
verflaag, do doklaag aanbrongon bij 
schildorwork, hot vorven van bijv. oon huis 
voltooien We zullen '1 morgon oven 
ofschildoron (Nbk) 2. door to vortollon oen 
boold van iets schotson, oproopon (spor.) 
Now, dat hebbon zo toc]j we! wat a! to 
somber ofschildord (Nbk) 
ofschildering (spor.) do; -s, -en 
['ofsktldruj] 1. hot ofscbi]deren, z. aldaar 
ofschilferen (Bu, Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Op, Ste, Sz) zw. ww.; overg., 
onoverg.; schilferde of, is/hot (bet. 2) 
ofschilford I. (onoverg.) afvallon, ulteon-
vallen in schilfors, in schilfors loslaten 
Pannon op or c/ak kun ofschilforen dour de 
yost, dan gaon d'r schilfors of (Ste), 
Eordowark wil wel graeg ofscbilforon 
(Dfo), 1k moot nothj butenomme vorven, 
want or gaot zo ofschilferen (Sz) 2. 
(overg.) in schilfors ontdoen, In schilfors 
afnomon (Np, Obk) Die paol mooj'm wat 
ofscbllfercn (Np), Geiton meugon graog do 
bomen ofscbi]foren (Obk) 
ofschilfering (spor.) ['ofskilfçt] - 
afschilforing: her ofscbilferon, z. aldaar 
ufschimpen (Np) {'ofskimprn} - 
afschimpen, afsnauwon Ic moe 'n him niet 
zo ofscbimpen (Np) 

-519- 



ofschoddelcn - ofschottelen 

ofschoddelen z. olsebottolon 
ofschoelcn (Dho, Np, Op) Ook ofschulen 
(Sz) zw. ww.; overg.; schoelde of, het 
ofschoeld ['DfskuillJ ... ] 1. schuilen: tot de 
bui over is H4j troffon daor eon beste 
bujje, mar gelokicig konnon wij die 
ofscboelen cinder eon ofdafc (Op), We 
vunnon daor eon mooi schoelplak, waor we 
do bujjo ofscboelen konnen (Np), Zoo',, 
pile brook was van diYcke stat; io konnen 
d'r we] eon buie in ofschulon (Sz) 
ofsctioemen zw. ww.; overg., onoverg.; 
schoemde of, hat ofschoemd ['ofskuzp:} 1. 
(overg.) schuim van lets afnemen, aflialen 
et bier ofscboomon (Bdie, Nbk), We moo'n 
do sjein even ofschoemon (Np), We moe'i, 
de soop even ofschoemen, mar die kuj' ok 
oen naacbt staon laoten, dan kuf' et do acre 
morgons zo ofgieten (Ste), Aj' wild token 
dan komt d'rnog blood uut en dat bogint to 
scboemon, dan moej't ofschoomen (Bu) 2. 
(onoverg.) naar veal, alle piekken gaan om 
te vinden wat men wil hebben, om te doen 
wat men wil, in verb. als Hij her daor wat 
ofsehoomd (Nbk), Die korol scboemt alto 
kroogen of (Np), Th3  schoemt hie] wat of 
(Bu) 
ofschoeren zw. ww.; overg., onoverg.; 
schoerde of, is/hat (bet. 1, 2) ofschoerd 
['Df...] 1. (overg.) door schuren wegnemen 
Hi hot 'm et vol van do vingers ofscboerd 
(Nbk) 2. (overg.) door schuren gladmaken, 
reinigen eon ketel ofscbooren (Nbk), een 
laoge varvo ofscboeron (Nbk) 3. (onoverg.) 
door wrijving, schuring een iaag verliezen 
Etraem sluut niot good, do varve bogint of 
to schooren (Nbk) 
ofschoeven Ook ofschuven (WH) st. ww.; 
overg., onoverg.; is/bet (bet. 1-5) 
ofscheuven ['3fsku:brp/ ... y: ... ] 1. (overg.) 
door schuiven verwijderen Thy scbcuf do 
taofol van him of (Nbk) 2. (overg.; bij het 
kaiven) de baarmoeder naar buiten laten 
komen (Bu, Dfo) Nao 't kalven scheuf die 
too et lie!' of (Bu), Nao et ta/von wodde 
wet gauw et nettien bruukt, aanders ton 
hij ot hot ofscboeven (Dfo) 3. (overg.) 
geld geven, dokken (Bu, Nbk, Np, Sz, b) 
Die moot mar even wat ofschoevon (Nbk), 
Hij schoftniks of (Nbk), Hiy hot wet wat, 
bij tan wet wat (geld) ofschoovon (Bu), 
iene wat gold ofscboovon geven (Bu) 4. 
(overg.) zich onttrekken, met uitvoeren, 

een ander laten doen of voor iets laten 
opdraaien Dat wart kuj' wet oven van je 
ofschoeven (Bu, Nbk), Th) wil wet oen 
fluttion wart ofschooven (Np), Die tan do 
boel matte/it otsebooven is snel geneigd 
om hat een ander te laten opknappen 
(Dho), Hij hot d'r eon baantien van or 
wart of to scbooven (Wol), lastige 
terweigies naor eon sander ofscboovon 
(Op), Dat tuj' niet op eon aander 
ofschoevon (Nbk) 5. (overg.) van zich 
afzetten (van onaangename gedachten) 
(Nbk) Jo moo'n 't mar even van Jo 
ofscboovon (Nbk) 6. (onoverg.) door te 
gaan schuiven afglijden Ft tIled scheut' 
van do taofol of (Nbk) 
ofschoffelen zw. ww.; overg., onoverg.; 
schoffaide of, bet ofschoffeid ['ofskfnJ 1. 
(overg.) bij het schoffelen afsnijden Hi5 
her dat mooio plaantien per ongolot 
ofscboffeld (Bu, Np, Ste, Nbk), Kweet is 
con Jastig ontruud, mar dour gerogeld 
sob offoton gaot et wet vat; drio toer 
ofschoffolen your do langsto dag! (Op), 
Van dit bedde bonen tomt nit toreobte, 
die tuj' wet ofscboffelon (Op) 2. 
(onoverg.) veel schoffelen, in (biol) wat 
ofschoffelon: It bob bid wat ofschoffeldin 
mien ]even (Nbk) 3. hat schoffelen (in 
bet. 1) afmaken (01-Ni) It was doondo in 
do twin, doe 't volt troog; now' mock 
morgon do boot mar ofscboffolen (01-Ni) 
4. afschepen, athouden (Dho) Ze tommon 
am 't hottion, Jo moo 'n ze mar wat 
ofscboufelen (Dho) 
ofschoppen [Dfskopql] - afschoppen As 
hi bier tomt, schop ik him van et hiom of 
(Nbk), Zo schopte hear tiond baost van do 
trappe of zo to/k was zo (Nbk), Hij baeldo 
zovule tattetwaod uut, dat zo hobben th 
op ? laesto van scboele ofscbopt (Nbk); 
ook: veei schoppen, in verb. als Diojongon 
schoppen wat of trappen, schoppen veei, 
ook: door te voetbaflen (Diz) 
ofschottelcn (bet. 1: Bu, Np, Obk, Ste, bet. 
2: Spa) Ook ofschoddelen (Np)  zw. ww.; 
overg.; schottelde of, hat ofschotteid 
['ofskDtlnl ... d ... ] 1. afschotelen, afpoeieren, 
misdeien en buitensluiten; in het bijzonder: 
onterven (Ste) Zo hobben die torel mat 
ofscbottotd (Np), Schottel 'm mar o17 (Ste) 
2. afscheiden bijv. mat een schot: van een 
kielne ruimte (Spa), vgl. oven eon bootien 
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ofschrabben - ofschrobberen 

ofsehottelon, your as et scbaop larnmon 
moot (Spa) 
ofschrabben Ook ofsdsraepen (Bdie), 
ofschrapen (Spa) ['o--- ] - afschrabben, 
afsehrapen Ok wodde do vogolmost in 
Zuud-Ameriko daor we] van de rotsen 
ofscbrabbod (Ow), wottels ofschrabben 
(Ste), do bojom ofschrabben, as et eon 
betion an do panne zoten hot het 
aanbrandsel, de koeklaag (Nbk), eon 
rouster om do Pompeii op of to schrapon 
(Spa), do koze oven ofschrabben bijv. in 
geval van schimmelvorming (Nbk) 
ofschraepen z. otsebrabbon 
ofschrapen z. ofschrabben 
ofschrcbering (Dfo) de; -s, -en ['of...] 1. 
afstraffing, standje 1k had et 'm niot naor 
do zin daon, ik kreog d'r eon gooio 
ofscbrobering over (Dfo) 
ofschreeuwen ['of..] - afschreeuwen, in 
(hiol) wat ofscbroou won 
ofschreppen z. ofscbripon 
ofschrieven at. ww.; overg., onoverg; het 
ofschreven ['of..] 1. (overg.) het geld van 
een bankrekening ed. doen gaanvan eon 
rekoning ofscbriovon (Nbk) 2. (overg.) als 
waardevermindering of verlies boeken Jo 
auto is aonlik in zoo'n zes, zouven jaor 
ofscbroven, 20 moej' rokenon (Nbk) 3. 
(overg.) in een aftrekpost onderbrengen 
(Ste) Dat kuj' biy do bolasting ofschrioven 
(Ste) 4. (overg.) als verloren besehouwen 
Die oofdo fiets kuJ' wol ofschriovon (Nbk), 
Jim hobben at opredded (..), dat ba'k niet 
docbt, ik hadde him al ofscbroven (vo), 
Hij is al lange ofschreven dour do 
meensken, mar hi5 stridt nog your Zion 
lovon nI. in verband met zijn ongeneeslijke 
ziekte(Obk), Die ku.fwolofscbrievon!van 
die persoon boor je nooit meet jets, met 
die persoon zul je niet meet te rnaken 
krijgen (Ste) 5. (overg.) schriftelijk 
afzeggen (van een persoon) 1k mag him 
wol ovon ofsohrioven, want or scbikt me 
zundag niot (Np) 6. (overg.) ten einde 
schrijven 1k zal die brief even ofscbrievon 
(Nbk) 7. (overg.) door veel schrijven meet 
en meer onbruikbaar maken Die ponncbo'k 
zo staorigan ofscbre von (Nbk) S. 
(onoverg.) veel, vaak schrijven, in (hie]) 
wat ofschrioven: 1k bob vandaoge hiel wat 
ofschroven (Nbk) 9. (overg.) overschrijven 
(s: oost.) In do schoelo haddo do moister 

die [iii. een nieuwjaarswensJ op bod zo4 
die konnen do kiondor ofschrie von, om mit 
naor huus to nomon (s: oost.) 10. (overg.) 
met een potlood e.d. uitzetten, aftekenen 
(Obk) As eon timmorman eon raem maekt, 
moot at lick kommen as hij et good 
ofscbrift (Obk) 
ofschriever (Dmi, Nbk, Np, Nt, Obk, vo, 
bo: Np) de; -s ['ofskri:wçJ 1. brief waarin 
men meedeelt de verkering to beeindigezi 
Mit eon ofscbriever dan raokto do i'or-
koring nut, dan wodde dat per brief zegd 
(Nbk), 1k bob eon ofscbriovor krogon, hi5 
komt zundagao vend niet weer (Np) 
ofschrieving (spor.) ['ofskri:wuj, ...vuj] - 
afschrijving: het afschrijven do ofsehrio-
ving op 'o mosionen (spot.), do ofscbrio-
ving van eon bedrag(spor.) 
ofschrievingspercentage (1) - afschrij-
vingspercentage 
ofschrift ['ofskrfft] - afschrift We baddon 
nog eon ofscbrift van do brief in buus 
(Obk), (om) eon ofscbrift vraogon (Nbk), 
eon ofschrift kriogon (Nbk) 
ofschrikken st. ww.; overg.; het 
ofschrokken ['of...] 1. op afstand houden 
door vrees of ontzag in te boezemen Zet 
mar eon bottien 'Verbodon toegang dat 
schrikt altiod eon betien of (Nbk) 2. door 
mogelijk onaangename gevolgen, lastige 
zaken weerhouden Jo moe'ii niet zokko 
goloorde woorden brukon, dat scbrikt of 
dan kommon do moenskon niot moor op 
zoe'n aovond (Nbk), Jo moe'n Jo niot 
ofscbrikkon laotenje moet me niet door de 
to nemen moeite, hat risico e.d. laten 
weerhouden (aig., Nbk) 
ofschrlppen (Nbk, Np) Ook ofschreppen 
(Np) zw. ww.; onoverg.; schripte of; het 
ofschript ['ofskrtprpl ... e ... ] 1. heel veel 
werken, in (hiel) wat ofschri)ipon: Zo 
hobben wat ofschrijot (Nbk, Np) 
ofschrobhen zw. ww.; overg.; 
schrobbede/schrobde of, het ofschrobbed 
['ofskrobm] 1. schrobbend schoonmaken 
Do gang die wodt ok aorig smerig, die mag 
we] as even ofscbrobbed woddon (Nbk) 2. 
door veel te schrobben verslijten (Nbk) 
ofschrobberen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
schrobberde of, het ofschrobberd 
['ofskrobçn] 1. schrobbend schoonmaken 
Do gang die wodt ok aorig smerik, die mag 
we] es even ofscbrobbord woddon (Nbk) 
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ofschz-oeven - ofslag 

ofschroevcn ['ofskru:bip] - afschroeven: 
door to schroeven verwijdoren, Iosmaken 
ofschruien z. ofschruuion 
ofschrujjen z. ofscbruuion 
ofschruuicn (Nbk, Ow) Ook ofsclzrujjen 
(Obk), ofschnden (Np) ['ofskryj(d)n(:) 
/ ... skrAj(d)n(:)/ ... skrjn(:)] - afschroeien 
varkoithaor ofscbruuien bij do b uusslacb - 
ting, mit kokond wacter (Ow) 
ofschudden - afschudden: door schudden 
af doen vallen: do appels van do boom 
ofscbuddon, door to schudden van jets 
verwijderen: et stof van do Horan 
ofscbudden, Jo ofschuddcn door to schud-
den zich van het stof, het water enz. 
ontdoen, vgl. As oonzo bond in do Londe 
zwonjmon hot on bij komt d'r ui.zt, dan 
staot bij him ccrst con p05/en of to 
schudden Nbk), do snij van Jo ofscbuddon 
(Nbk) 
ofschuinen (Nw) Ook ofschunen (ko) zw. 
ww.; overg.; schuinde of, hot ofschuind 
['ofskjit/ ... y ... ] 1. eon schuine kant doen 
krijgen, eon schuine, schove kant aan jets 
maken Dat moot ofsthuind wooden, dan 
wif et wat betor(Nw), As twio dingen over 
mokeerhonno Jiggon moçten, mooj'dat wat 
ofscbuincn, dan ]opt et borer (Nw), Eon 
w%ge ofkiolo moot ok ofscbuind woddon, 
want aandors Jopt biy d'r met in (Nw) 
ofschulen z. ofschoolen 
ofschunen z. ofscbuinon 
olsehutten ['ofslc&tn] - afschutten: door 
een schut, schot, afrastering aan to brengen 
afscheiden, omheinen, vgl. Webebben con 
godeefto ofscbut your con sfaop/caemor 
(Ld), et Jaand ofscbutten afrasteren (Db, 
Nbk, Np, Ste), Ze bobbon et b/ole hiom 
ofschut om do bond (Np), ook inzake de 
afweer tegen do wind door bijv. een 
schutting en/of om aan het zicht to 
onttrekken (Dho, Ma, Nt) Et is wat vner 
aj'do boel ofscbutten (Ma, Dho); ook: naar 
lager peil schutten (Ld) 
ofschutting (Ste) - afschutting: afschutsel 
ofsehuven z. ofscboevon 
ofschuw (Nw) de ['ofskym] 1. afkeer, een 
gevoel van afschuw 1k bob d'r ofscbuw van 
afkeer (Nw) 
ofsehuwelik [ofskyMolok, ...Ml .... ... skyM 
Iak] - afschuwelijk Et is ofscbuwoli/c dat 
zo now vow-  do twiode keor eon kiond 
misson mocton (Dhau), een ofscbuwelik 

oonge/ok (Wol), eon ofschuwofikc stank 
(Dho), con ofscbuwolik ma/Jo korel (Np), 
Et stinkt ofscbuwolik (Dho) ofsjachelen 
(Bu) Ook ofsjacheren (Sz) zw. ww.; 
onoverg.; sjachelde of, hot ofsjacheld 
['of..] 1. (onoverg.) in verb. als (bid) wat 
ofsJacbeJon heel veel venten, heel veel 
ongeregelde handel drijven (Sz, Bu) 
ofsjacheren z. ofsJacbelon 
ofsjokken (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; sjokte of, het ofsjokt ['ofsjokjj] 1. 
(overg.) ten einde lopen or bide pad 
ofsjokken (Nbk) 2. (overg.) door to 
sjokken doen verslijten (Ld) Th7 sjokt d'r 
mar wat benne, hij sjokt zo con peer 
scbocncn of(Ld) 3. (onoverg.) heel veel 
lopen, in (hiol) wat ofsjokken, vgl. Die 
sjokt wat of bow-  (Nbk), ook in Hij sjokt 
d'r wet an of (El) 
ofsjouwen - afsjouwen: naar beneden 
sjouwon We n/Jon et oven do fodder 
ofsJouwen (Nbk); overal gaan in eon bep. 
ruimte: ethic/c dörp ofsJouwon (Ste, Nbk); 
heel veel lopen, in verb. als Die sjouwt 
wat of hour! (Nbk); tot hot laatst toe 
afdragen: van kieding, vgl. Diojasse kuj' 
now wel ofsJou won (Nbk) 
ofslaachten (spor.) - afslaehten: afmakon 
(lett.) 
ofslaanken (spor.) Ook ofslanken (Nbk) 
['ofslâ:ijlq]/ ... slaijkjj] - afslanken, slanker 
worden, lett.: Die vrouw is zo an 't 
ofslaankon, oat zo moot she naodon van do 
jurk innemon ( Obk), ook fig.: Dat bedriof 
moot ofslaanken (spor.) 
ofsiaeger (Bdie, Bu, Dhau 01-NI, Op, Ste) 
Ook ofslager (Db, Dho, Ld, Spa, Wol) 
['ofsl€:gç/ ... sla:gç] - afslager do ofsfaoger 
op eon boo/good (Ste), Die ofsfagerkan d'r 
wat van! (Spa), con vlotte ofsfagor(Dho) 
ofslag de; ...slaegen; -gien ['ofslax] 1. 
afslag, verkoping waarbij men de prijs 
steeds vermindert tot iemand op hot bod 
ingaat As ze bij ofslag verkopon dan wodt 
et inzct op con pries on dan gaot et do 
bicitied een botien naor bonedon, tot d'r 
ienc ja zegt (Nbk), vandaar C10 die 
vorkoping wodde or cent miond, en dan 
bij ofslag vcrkocht (El), Doe ot bij do 
vorkoop an do ofslag toe was, gong do 
pries aorig naor bcncdon (Obk), 
booltvorkoop bij ofslag (Ow), Bi eon 
vcrkoping gaot et bij ofslag (Nw, Spa, 
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ofslager - ofslieten 

Nbk), Dat huus wodt bij ofslag vorkocht 
(Np) 2. afrit, pad, weg, richting die van 
een hoofdweg voert bi5 do eorsto ofslag 
van do weg (Nbk), lo moo'n do oorste 
oft/ag naor rochts nomon (Ma, Ld), do 
oorsto ofslag links (Nt), Jo riodon mar 
rochtuut, on dan gaoj'bjy do oorsto ofslag 
recbtsof(Op), 1115 do volgondo eta/ag kuj' 
naor eon kofé (Ste), do vorkoordo ofslag 
nomen (Dho, Diz), do ofslag naor Rios-
borkaampon (Bu) 3. versehil tussen levend 
en geslacht gewicht (Db, Dho, Sz) to 
koomon bruto an do mar/c, on as do ofslag 
d'r bi5 wog is, dan is 't notto di. de 
normale aftrek bij het verkopen van 
slachtvarkens (Sz), Do ofslag was s/ocbt 
(Dho), ... vul roor togon (Db) 
ofslager z. ofs/aogor 
ofslanken z. ofslaankon 
ofslaon st. ww.; overg., onoverg.; het (bet. 
1-6,9, 10)/is (bet. 1,3-9) ofsieugen ['of..] 
1. van zich slaan, door te slaan van 
zichverwijderen of afweren de snij van do 
kleron ofs/aon Nbk), Jo moo'n Jo kloron 
even wat ofslaon, want Jo zitton ondor or 
huJzaod (Nbk), iono do potto ofslaon, con 
anval ofslaon (1), As et poord ofslat dan 
slat ot naor dohingstdie 'win do kont bit, 
or is eon to/con dat otpoerd al drachtig is 
on bi5 hot dan gion nocbt moor an do 
bingst d.i. met de achterpoten de hengst 
afweren, door naar achteren te trappen 
afhouden (Nbk), Jekun woorbonnogaon to 
kouron, on dan slat do mere of as hi5 
dracbtig wodt, oors is hij weer wil/zj (Bu, 
Np, Ste, Nbk), 't Poord is drachtig, want 
hi5 hot good ofslougon (Diz, Dho) 2. 
(onoverg.), in van jo ofslaon van zich 
afslaan: As zojo perboron toplaogon, dan 
s/a of' mar van jo of wat mien on zo wol 
niot(Nbk) 3. (overg.) afwijzen, een aanbod 
weigeren Dat viordo koppien koffle slao 1k 
of hour (Nbk), 1k /con 't your ni/cs kriogon, 
mar 1k hob et toch mar ofslougen (Diz), 
Dat ma 'k niot hobbon, dat slao 'Ic of (Ste), 
eon uutnoudiging ofslaon (Ld, El), Dat 
anbod rnoo'k mar ofslaon, daor kan ik niot 
an boginnon (Dhau), 11i5' niot b/k a  dat 
ofs/ao? (01-Ni), Dat slao 1k niot of? dat 
wil ik graag aannemen, meemaken enz. 
(alg., Ste), 1k slao ni/cs aandors of as 
vliogon 1k neem graag alles aan wat me 
aangeboden wordt (gezegd bijv. wanneer 

men een traktatie, een kop koffie e.d 
aangeboden krijgt) (Obk), . ..behalvo v/ic-
gon id. (Nw), lo moo'n oorst wat ofslaon 
vourdaf' otkopon het afwijzen, een aanbod 
afhouden, om uiteindeiijk voor een lagere 
prijs of op betere voorwaarden te kunnen 
kopen (Nbk) 4. (overg.) door een slag van 
jets scheiden argons can stok van ofslaon, 
my sleug eon stok van do rogonbak of 
(Nbk) 5. (overg.) naar beneden slaan, van 
iets slaan Hiy was zo lob/c, bi5 sloug in ion 
koor allo koppios van do taofob of (Nbk) 6. 
(overg.) in eon thermometer ofslaon (1) 7. 
(onoverg.) van een weg gaan, in een 
andere richting gaan Do auto slat of (Ste) 
S. (onoverg.; van motoren) ophouden to 
werken Do motor s/oug me of(Ste, Nbk) 9. 
(overg.; van een slachtdier) athouwen (Np) 
We moc'n or var/con nog ofslaon (Np) iO. 
(onoverg.) een signaal geven dat men de 
finishlijn is gepasseerd, voorai: door af te 
vlaggen (Nbk) Mit moterriodon s/aon zo an 
et aondo of ow an to goven dat diegone d'r 
is (Nbk) * Ni/cs ofslaon as v/iegon men 
meet aitijd aannemen wat men aangeboden 
krijgt (verspr. OS, Bdie, Bu, Mun, Pe-Dbl, 
Sz), gezegd bijv. in reaktie op: Nog eon 
koppion kofflo? (Mun) 
ofslcnteren z. ofs/interon 
ofslepen (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; 
sleepte of, het ofsieept ['ofslt:prji] 1. 
(overg.) tot het laatst toe afdragen (Nbk) 
Zo her die fink hiobomao/ ofs/eopt (Nbk) 2. 
(onoverg.) heel veei lopen, sjouwen (Nbk, 
Np) Dat moons/co s/oept wat of (Np) 3. 
naarbeneden slepen (overg.) Zosboopton or 
2waoro ding de bouvo/ of (Nbk) 
ofslichten ['ofslixtn] - afslechten: 
oneffenheden aan het opperviak wegne- 
men, de hoogten wegnemen grond ofs/ich- 
ton hat teveel aan grond wegnemen en in 
de buurt viak uitspreiden, zodat de hoogte 
overal gelijk wordt, gezegd bijv. inzake de 
omhooggewerkte grond van de wendakker 
(Ow), 1115 een maot bonon wodt con stok-
kion bruulct oni of to s/kb ten, ow eon 
sliebto maot to /criogon (Db) 
ofsticpen ['ofsliprji] - afslijpen: door 
siijpen wegnemen of giadmaken (lett.) 
roost van eon mos ots/iopen (Nbk) 
ofslieten st. ww.; onoverg.; is ofsleten 
['ofslit4] 1. door schuring van jets afgaan 
Do varve begint van do drurnpol of to 
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slieten (Nbk) 2. door slijten in grootte, 
omvang afnemen (van bijv. een krijtje of 
een potlood:) Et is aorig ofsieten (Nbk) 
ofslikkcn (alg.; z. ook oflikken; ofs/ikken 
is gebruikelijker) zw. ww.; overg., 
onoverg.; slikte of, het ofslikt ['of...] 1. 
(overg.) aflikken: likkend van jets ontdoen 
Vroeger s/ikten sommige meensken nao et 
eten hour bodden nog of (Op), Do koe 
s/ikte et kaifien of d.i. het pasgeboren 
kalfje (Diz, Ma), Dc hand s/ilcte me ofd.i. 
met name: mijn handen (Bu), Et is zo 
Jekker, ic zoien do vingers d'r bij 
ofslikken (Dhau), . . .ie shAken do vingers 
d'r bi5 of(Sz), Et is wel Jekker, ze shkken 
de haven nog of(Dho), Et was wel zo lek-
ker dat Bc kon mien vingers d'r bij ofs/ik-
ken (Sz), Die praoten zo moo); ze silk/con 
Jo haost of (Np), Hi5 wil Jo do kont wel 
ofsiikken hij vleit enorm (Spa, Nbk), 
(schertsend:) 1k he/i Je zo lief i/c kay Jo 
wel ofsiikken (Np), We hebben do poppe 
et gat ofsilkt we hebben beschujt met 
suiker gegeten ter gelegenheid van de 
geboorte van de baby (Dfo) 2. (onoverg.) 
heel veel likkend van jets ontdoen (Nbk), 
in verb. als Do bond bet vandaege (Mel) 
wat ofslikt (Nbk) 3. (onoverg.) heel veel 
zoenen, in verb. als (Nbk) Dat vrommes 
bet (hiel) wat ofslikt In hew- Jonge Jaoren 
(Nbk) 
ofslingcren ['of...] - afslingeren: door 
slingeren verwijderen, wegslingeren Th7 
paicte do katte bi5 do star on slingerde him 
van et kezien of (Nbk); slingerend vallen 
Hi s/ingerde zomar inienond van et dak of 
(Nbk) 
ofslintercn (Nbk) Ook ofslenteren (Nw) 
zw. ww.; overg., onoverg.; slinterde of, is 
(bet. 1)/het (bet. 2) ofslinterd 
['ofsltntpI ... slen...] 1. (overg.) slenterend 
afleggen (Nbk) et pad ofslinteren (Nbk) 2. 
(onoverg.) veel slenteren Hi het weer hie] 
wat ofslinterd (Nbk) 
ofsloeken (Np) zw. ww.; onoverg.; sloekte 
of, het ofsloekt ['ofsluk] 1. heel veel 
slachten zonder vergunning, in verb. als 
(bid) wat ofsloeken, vgl. In do oorlog 
hebben wehiol wat ofsloekt (Np) 
ofsloffen ['ofslofzp] - afsloffen: sloffend 
naar beneden gaan, vgl. de trappe 
ofsloffen, inzake schoejsel: tot het laatst 
dragen (Nbk), vgl. Eon peer schoenen beJ' 

zomar ofsloft (Nbk) 
ofslokken (Nbk, Ste) zw. ww.; overg.; 
slokte of, het ofslokt ['ofslok] 1. It 
doorsljkken af kunnen, aan kunnen As ze 
Je or eten to badde opvoeren, kuJ' et zo 
badde met ofslokken (Nbk), AJ' to badde 
drinken, kuJ' et baost met ofslokken (Ste) 
ofslompen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
slompte of, is ofslompt ['ofslompip] 1. 
afzakken (van kledingstukken) Mae/c die 
riem van de brook mar eon gattien nauwer, 
eers slompt hij Jow of (Obk) 
ofslopen ['ofslo:prp] - afslopen: door 
slopen verwijderen Dat bebben deJongen 
van eon ooldo auto ofsloopt (Nbk) 
ofsloven (Nbk, Np) ['ofslo:bxp] - afsloven: 
veel, langdurig on met moeite hard werken, 
in (bid) wat ofs/o von: Ze hebben daor 
(biel) wat ofsloofd (Nbk, Np) 
ofsluten st. ww.; overg., onoverg.; het 
ofsleuten ['ofslyt;] 1. (overg.) door te 
sluiten zorgen dat mensen em/of dieren er 
njet meer in of uit kunnen, njet meer 
kunnen passeren eon kaomer ofsiuten, eon 
kiste ofsluten, eon wog ofslu ten, eon 
netuurgobied ofsluten, As do koenén in do 
Jister kwammen, s/eu ten we do Jister of 
(Ste) 2. (wederk.) in Jo ofsluten zich 
afsluiten Hij slöt him tegenworrig 
bielemao/e of vow- do aanderen (Nbk) 3. 
(inzake water, elektriciteit, gas e.d.) door 
een afsluiting beletten door to dringen, 
verder to gaan et gas ofs/uton, do 
gasloiding..., et waetor ofs/uton d.i. de 
waterleiding in een pand of een gedeelte 
ervan, do beufdkraone ofs/uten, do kraene 
ofs/uten d.i. elders in de waterleiding een 
kraan dichtdraaien zodat de met name 
tegen de vorst te beschermen kraan geen 
water meer bevat, Die kraeno sluut met zo 
good of now b/ill et waeter mar 
deursiepe/en (Obk), lone van or gas, de 
ti//elton [etc.] ofs/uten 4. (overg.) op slot 
doen Is de aacbterdoure good ofs/outen? 
(Nbk), le moe'n a/los good ofs/uten aJ' op 
vekaansie gaon (Nbk), S/uut ie even of? 
doe jij de deuren even op slot? (Nbk) 5. 
(overg.) afkanten (van breiwerk) (Dfo, 
Nbk) Mit breien moeJ't ofkaanten of 
ofs/uten (Nbk) 6. (overg.) beëindigen eon 
[cost ofsluten (Ste), eon meugelikhied am 
in to tekenen ofs/uten (spor.), eon mao/tied 
ofs/uten (spor.), eon biyienkomst ofs/uten 
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7. (overg.) tot een overeenkomst komen 
(met de bijbehorende handelingen) eon 
vcrzekering ofsiuten (Nbk) 
ofsluter do; -s; -tien ['ofslyt;] 1. degene 
die afsluit 2. lied, anekdote etc. waarmee 
men een feest, een officiële bijeenkomst 
e.d. afsluit Dat mocie stokkien was con 
aorige ofs/uter van et fesien (Ow, Op), We 
badden mit or vuurwark ccii mooic ofsfutcr 
van et [test (Wol, El) 3. werktuig, voor-
werp of onderdeel waarmee men iets af-
sluit, dicht doet zijn (met name in een 
leiding en op een fles) D'r zit eon ofsluter 
in do biding (Dhau, Nt), N verget a/tied 
de ofsfuter good an to drien en dan bekt 
dat ding a/tied (Sz), Doe die ofslutcr even 
die/ito (Ste), do ofslziter van demo/k/tiding 
(Ma), D'rmoet con nije ofs/uter op (Dho), 
eon ofs/utcr van do vuihniszak (Ow), do 
ofs/utor op 'e flesse doen (01-NI, El), An 
do schrikdraod van ccii hokkc zit eon of-
s/titer: ten haoke mit ccii rubber baandvat, 
dan krioj' do stream niet dour je heirne 
(Obk) 
ofsluting do; -s, -en ['ofslytLfl] 1. het 
afsluiten, vgl. As iene Zion gasrokening of 
tillofoon nict op 'c tied betae/t, kan d'r eon 
ofs/uting vo/gon (Obk), Zion vcrhae/ was 
eon mooic ofsluting van do aovond (Nbk) 
2. afsluiter, voorwerp of onderdeel 
waarmee men afsluit, in Do ofs/uting van 
de flosse deugdo nict, do boo] was 
bodurven (Pe- Dbl) 3. voorziening die dient 
om eon bep. ruimte van eon andere af to 
sluiten, af to scheiden, vgl. Dat stokkion 
sebutting daore is eon mooic ofsfuting van 
je biem (Nbk), ...is con mooic ofsluting 
tegen do wicnd(Nbk) 
ofslutingsprovisie (1) - afsluitingsprovisie 
ofsluutdiek (spor.) - afsluitdijk, met 
hoofdletter: do Afsluitdijk, tussen 
Waddenzee on IJsselmeer 
ofsluutdoppe (spor.) - afsluitdop 
ofsluutkieppe (spor.) - afsluitklep 
ofsluutkracne (spor.) - afsluitkraan 
ofsluutpremie (spor.) - afsluitpremie 
(voor een verzekeringsagent) 
ofsluutprovisie (spor.) - afsluitprovisie 
(voor een verzekeringsagent) 
ofsluutschoeflcn (bs: Dfo, El, Obk, Op) et; 
...schoefies ['ofslytskufin] 1. schuifje, zeer 
klein schotje dat men voor het vlieggat van 
een bijenkast schuift om die af to sluiten 

(met name bij vervoer) 
ofsmakken ['of...] - afsmakken 
ofsmienken (spor.) ['ofsmiijk] - 
afschminken 
ofsmictcn ['ofsmitu] - afsmijten: van jets 
verwijderen door ertegenaan to gooien iczio 
dcpcttc ofsmioton wit eon sniyba//c (Nbk); 
naar beneden smijten: Ze sweet 'in haost 
do trappe of zo folk was .ze (Nbk) 
ofsmultcn - afsmelten: door to doen 
smelten van iets af doen gaan, vgl. Mit die 
g/un dg hietc tango wodde war /ood van et 
staefion ofsmu/ton on op dat schonc gattien 
smoord, on ot/ck was dan zomair dichte di. 
bij het soldeerwerk (met een so/deerbo c/to) 
om lekke emmers en melkbussen to dichten 
(Ow); smeltond naar beneden vallen, 
druipen Do iospcgc/s bog ann en van do 
gouton cite smu/ton (Nbk) 
ofsnaeteren (Nbk, Ste) zw. ww.; onoverg.; 
snaeterde of, het ofsnaeterd ['ofsnc:tp] 1. 
heel veel praten, in verb. als We hebbon 
bie] wat ofsnaeterd vanmorgon veel met 
elkaar gepraat (Ste) 
ofsnauwen ['of...] - afsnauwen Die beide 
kun mokoor tech zo ofsnauwen! (Obk), Hi 
kan icne vies ofsnauwon (Diz), Jo hooven 
mi] niot zo of to snauwon (Nbk), Die 
snauwt ok vromd van him of (Bu), Die 
woddo daor even good ofsnauwd (Obk) 
ofsniedcn st. ww.; overg.; het ofsneden 
['ofsnidt] 1. van iets snij den 1k za/jc con 
pile brood ofsnieden Nbk), Mciii snoc do 
broggies of op ten brdttion (Ow), Wiy'mo 
eon hiempicn wost ofsniedon? (Np), con 
toekien ofsnioden (Nbk), We snioden do 
s/odcn rocbt of mit eon ti/zende (Op), Aj' 
grus/aand ommop/ocgcn wellon, mos d'r 
eon ro/mes an do p/oogboom om do p/agge 
oftesnieden(Pe-Dbl), Zchobbon him van 
dc stroom ofsnodon do toevoer van elek-
triciteit afgesloten (Np) 2. doorsnijden 
zonder geheel los to snijden, voornamelijk 
in verb. als icnc do strottc ofsnieden ie-
mand de keel afsnijden (Np) 3. doorsnijden 
op do vereiste lengte eon stok touw of-
snioden 4. in ione do pas ofsnioden vlak 
voor iemand langs lopen en hem daardoor 
in zn gang beletten, ook fig.: iemand net 
vóór zijn (Nbk) 5. eon kortere weg nemen, 
in verb. als Aj' die binnonweg nemen, 
snied ie een hie/ stok of (Nbk) 
ofsnocpen z. ofsnupcn 

525- 



ofsnutTclen - ofspiekeren 

ofsnuffclen ['ofsa&fln] - afsnuffelen: heel 
veal snufifelen, in verb. als Do bond bet 
(bid) wat ofsnuffeld in or Jaand vandaege 
(Nbk) 
ofsnuien z. ofsnuuien 
ofsnupen (Nbk) Ook ofanoepen (Nbk) 
[ofsnypip/ ... snuprp] - afsnoepen: heel veal 
snoepen, in (bid) wat ofsnupen 
ofsnuten (Nbk) st. ww.; overg.; het 
ofsneuten ['ofsnytn] 1. heel veel snuiten, in 
(bid) wat ofsnuten (Nbk) 
ofsnuuien (Nbk, Np) Ook ofsnuien (Np, 
Spa), ofsnuusteren (bet. 2: Np) zw. ww.; 
overg., onoverg.; snuuide of, het/is (bet. 1, 
2, 4) ofsnuuid ['ofsnyji/ ... snji/ ... snystp] 
1. (overg.) van jets snoeien, door te snoei- 
en wegnemen, om doen vallen (ni. van een 
boom of plant) We moe'n mar even eon 
peer taidcen ofsnuuien, dan bebben we een 
hater uutzicbt (Nbk), We zillIon die pollen 
mar ofsnuuien, i/c vie,, ze met mooi meer 
(Nbk) 2. (overg.) overal op zoek zijn naar 
Die vrouw snuit al/es ofneust overal rond 
(Spa) 3. (onoverg.) veel op zoek zijn naar 
We hebben biel wat ofsnuid, mar we 
bebben ni/cs vunnen gezocht (Np) 4. 
(overg.) afpikken, afliandig maken (Np) 
Die jongen hebben him do /cni/ckers 
ofsnuuid (Np), Die kere/ bet Zion 
kan,meraod de vrouw ofsnuid (Np) 
ufsnuusteren z. ofsnuuien 
ofsobhelen (Nbk) Ook ofsabhelen (bet. 1: 
Nbk, Nw) zw. ww.; overg., onoverg.; 
sobbelde of, hat ofsobbeld ['afsob!nJ 
... sab ... ] 1. (overg.) aflcnabbelen en daarbij 
met speaksel zeer nat houden, lurken aan 
Et Heine kiend bet et stokkien brood 
/elcicer ofsobbe/d (Nbk), Die /carbonade 
moej' even ofsabbelen (Nw) 2. (onoverg.) 
veal zoenen bij het minnekozen, in verb. 
als Ze bet (hie]) wat ofsobbe/dmitdie vent 
(Nbk) 
ofsodcmieteren zw. ww.; overg., onoverg.; 
sodermieterde of, is/het (bet. 2) 
ofsodemieterd ['ofso:odamitrnJ 1. (ono-
verg.) smakkend vallen Hij sodemieterde 
do trappe of (Nbk) 2. (overg.) smijten, 
smakkend doen vallen Hij bet et do trappe 
ofsodemieterd (Nbk) 
ofsokkelcn (Nbk) Ook ofsukkelen (Mun, 
Nbk, Sz) zw. ww.; onoverg.; sokkelde of, 
is (bet. 1, 2), het (bet. 3) ofsokkeld 
['ofsok1J ... sAkj12] 1. sukkelend een afstand 

gaan, over can wag lopen e.d. Hijkwam at 
pad ofso/cke/en (Nbk) 2. naar beneden 
lopen (op sukkelende wijze) de trappe 
ofsok/ce/en (Nbk) 3. gedurenda can lange 
periode sukkelig, ziekelijk zijn, in verb. als 
Dat kiend is met stark, die au/c/colt wat of 
(Sz), Die meensken bebben al wat of-
suldceld (Mun) 
ofsoppcn ['ofsDplp] - afsoppan: met water 
en zeep rainigen 
ofspelden ['3f...] - afspelden: aanbrengan 
van een zoom door spelden in jets te 
steken (waarna de afwerking volgt) As do 
jurk te /aank is en ie wi//en 'm kotter 
maeken, moej'm eerst op 'e goeie /engte 
ofspe/den (Ste), dezeurn van dejurlc (op 'e 
goeie /engte) ofspe/den (Nbk) 
ofspeulapperetuur (spor.) - afspeelappa-
ratuur 
ufspeulen zw. ww.; overg., onoverg.; 
speulde of, het/is (bet. 1, 4, 5) ofspeuld 
['ofspA:li] 1. (overg.; van een geluidsband, 
een grammofoonplaat enz.) ten ainde 
spelan, geheel afspalen Wil ie die bie/e 
p/aete ofspeu/en?(Nbk) 2. (onoverg.) heel 
veel spelen, in (hie/) wat ofspeu/en: Die 
kiender bebben vandaege bie/ wat ofspeu/d 
(Nbk) 3. (wederk.) gebeuran, plaatsvinden 
D'r speult him daor van a//es of (Obk), D'r 
bet 'z72 hie] wat ofspeu/d, mar good daj'niet 
a//es weten (Nbk), Wat bet 'm daor tocb 
ofspeu/d? (Nbk) 4. doen gebeuren, laten 
verlopen (Dfo, Obk), in zinnen als In de 
ge/agkaemer wodde et ofspeu/d warden de 
meningsverschillen, ruzias opgelost (Dfo), 
zo ook D'r wodt van a//es ofspeu/d (Obk) 
5. als voorstalling plaatsvinden (d) Etstok 
speu/t of op (.) (d) 
ofspi'jen zw. ww.; onoverg.; spijde of, hat 
ofspijd ['ofsp ... ] 1. zeggan, uiten (nadat 
men zich ingahouden heeft) (Np) Spij mar 
vanje of zeg hat maar! (Np)  2. in van Jo 
ofspien zich roaren tagen, zich verdedigen 
tegen (in woordan) (Np)  3. veel ovargavan, 
braken, in (bie/) wat ofspiyen 
ofspiegclingskollege (1) - afspiagelings-
college 
ofspiekercn (Bu, Nbk, Np) zw. ww.; 
overg.; spiekerda of, het ofspiekard 
['ofspikçç] 1. geheel, dafinitief 
vastspijkeren, vastspijkeran van wat nog 
vastgemaakt moat worden Ft moet flog 
ofspic/cord wodden (Nbk), We moe'n et 
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hoflo nog even ofspickercn (Np) 2. heel 
veel timmeren (Nbk), in verb. als Hiy hot 
vandacgo hiel wat ofspiokerd (Nbk) 
ofspinnen (Nbk, Np) ['of...] - afspinnen: 
heel veel spinnen, in 1k bebbo (bid) wat 
ofspunnon (Nbk, Np) 
ofspitten ['ofsptti] - afspitten (van een 
laag grond), afspaden ccxi stok grond 
ofspitten (laoten) (Nbk) 
ufsplieten (spor.) ['ofspliti] - afsplijten 
ofsplissen (Np) Ook ofsplitsen (Nbk) - 
afsplitsen: door splitsen afscheiden, 
albuigen van, uit een hoofdweg of 
hoofdleiding 
ofsplissing (Bu, v) Ook ofsplitsing (Nbk, 
v) ['ofsphsuj/ ... splttsuj] 	afsplitsing ccxi 
ofsplissing van ccxi aandcro perti (Bu), 
ccxi ofsplissing van inozols (v) 
ofsplitsen z. ofsplissen 
ofsplitsing z. ofsplissing 
ofspoclen z. ofspulon 
ofspraak z. ofspraoke 
ofspraok z. ofspraoke 
ofspraoke Ook ofspraok (Dho, Diz, El, 
Nbk, Ow, Pe-Dbl, Wol), ofspraak (01-Nl, 
WH) de; -n; ofspraokien ['ofspro:k(a)/ 
...spra:k] 1. afspraak, overeenkomst 1k bad 
ccxi ofspraoke mit do doktor wannoer a 
kommon kon (Op, Ow, Pe-Dbl), Dat was 
de ofspraok(o) met (Nbk), ccxi ofspraoke 
macken (Nbk), noffons ofspraokc volgens 
afspraak (1), Hx7 hoolt 'xii nict an do 
ofspraoko (El, Ste), We gaon ccxi 
ofspraoke macken (Nt, Ste), Do dokter 
warkt op ofspraok (Ow), We moo'n oonze 
ofspraoke mar even opscbocvon naor 
volgondo weko (Nbk), Jo ofspraoken 
naokommcn (Bdie, Nbk) 
ofspreken st ww.; overg.; het/is 
ofspreuken ['ofspn:k] 1. afspreken, tot de 
afspraak komen W1J weron ofspreuken, dat 
1k Ii de crodaegs anbaolon zol (b) 
ofsprenkclen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
sprenkelde of, het ofsprenkeld [ofsprei3kji7j 
1. besprenkelen, door te sprenkelen 
enigszins afspoelen do bloom en even 
ofspronkelen (Nbk) 
ofspreuken Ook ofgespreuken (Spa, Wol) 
[ofsprA:kfl/'ofxo ... ] 	- 	afgesproken 
ofspreuken watt, do ofsprcukcn tied 
(spot.) 
ofspringen st. ww.; onoverg.; is/het (bet. 
1) ofsprongen [of...] 1. met een sprong 

naar beneden komen or bodde ofspringen, 
van et dak ofspringen, HoJ' wcl Cs van die 
hoogto ofsprongcn? (spor.) 2. met een 
sprong zich verwijderen van van do boot 
ofspringen 3. met één of meer sprongen op 
iemand afsehieten Zo sprong op 'in of doe 
bij vew-hourdcuroston(Nbk) 4. afketsen 
(Nbk) Ze hobbon 't trouwon klaor [voor 
elkaar] mar et is toch nog weer ofsprongcn 
het is toch niet doorgegaan (Nbk) 
ofspruten (Dhau, Diz, Nbk, Ow, Ste) 
['ofspryt] - afspruiten: van aardappelen 
ofspuiten ['ofspjti] - afspuiten: door 
spuiten verwijderen of reinigen dcsmenjto 
van do vielon ofspuiton (Nbk), do vielon 
van do auto ofspuitcn (Nbk) 
ofspulen (Bu, Dfo, Dhau, El, Ma, Nbk, 
Obk, Op, Ow) Ook ofspoelen (Bu, Nbk, 
Np, Obk, Spa, Ste) ['ofspyh)J ... spuln] - 
afspoelen: wegspoelen (van grond, losse 
voorwerpen); door spoelen licht afwassen, 
vgl. do bloom on ofspoofon (Ste), do 
koppios on paan tics oven ofspooion (Nbk, 
Np, Ste), Jo even ofspoolon zich even 
(licht) wassen (Nbk) 
ofstaand Ook ofstand (WH) de; ofstanen; 
ofstaantien ['ofstã:nt/ ... stant] 1. het opge- 
yen van het bezit van iets, de aanspraak op 
lets e.d. We bobbon ofstaand daon van dat 
stok laand (No), ofstaand doon van Jo 
rochton (Nbk, Nt), We kun met best 
ofstand doon van oonzc bond het kost ons 
moeite (Np, Spa), ...mooilik ofstaand doon 

(Bdie), ...gicn... (Dho), Jo moc'n d'r 
ofstaand van doon (Ma), Die man kan 
nargons ofstaand van doon (Pe- Dbl), Do 
Jcugd kan d'r makkolikor ofstaand van 
docn as wij(El), AJ'oordor van dcplaotso 
gingon of oorder wit con buus as ofspraok 
was, dan moJ' ofstaand beta cion geld 
betalen voor het voortijdig afstand doen 
(Ow) 2. tussenruimte tussen twee punten 
Do ofstaand van a naor b is not zo veer as 
van b naor a (Pe-Dbl), AJ' daor langos 
gaon of dam, do ofstand islicko vecr(Sz), 
eon grote ofstaand, con kicine.... War con 
ofstaand! wat is die afstand groot (Nbk), 
Do ofstaand is einlik to veer (Dho), St is 
con bide ofstaand van bier naor do Londe 
(Ste, Nbk), do bole ofstaandlopcn (Edie), 
Do ofstaand in Noderlaand is vacke zo 
groot nict as in et butcnlaand om op de 
gewenste plaatsen te komen hoeft men in 
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Nederland vaak niet zover te reizen als in 
het buitenland (Ld), D'r bin bier gien 
ofstanon moor je kunt hier tegenwoordig 
overal snel komen (Nbk, Nt), Hiy bet d'r 
ofstaand van nounen (Np), op eon 
ofstaand. AJ' die auto op eon ofstaandzien, 
liekthi hid wat (Nbk), ofstaandbolon d.i. 
met name ten opzichte van één persoon, 
een groep mensen of een voertuig vôór 
iemand, ook fig.: niet te vertrouwelijk 
worden, zo ook op eon ofstaand bliovon 
lett. en fig. (b) en ofstaand boworon lett. en 
fig. (1), (verb.) eon nouzostok ow do bolle 
op ofstaando to holen (Dfo), bedioning op 
ofstaand (1) 
ofstaandblikkien (bs: Dfo, El, Obk, Op, 
Ow) et; ...blikkies ['ofstã:ndbltkin] 1. blik-
je om de raampjes in een bijenkast good op 
onderlinge afstand en op de juiste afstand 
van de kant van de kast to houden, vgl. An 
do aendo van do raompios zitten afstaand-
blikkios; et komt slim b-ok om do raonipios 
op 'o goeie ofstaand van meteor on do 
kaant in do kaasto to bangen; daor bin 
bebalvon do ofstaandblikkies ok str4,sen 
vow- (bs: Dfo, El, Obk, Op, Ow) 
ofstaandelik (1) [ofstä:ndlok] - afstan-
delijk 
ofstaandig (Bu) bw. [of'stã:ndox] 1. niet 
eens (met jets zijnd) HJJ staot d'r 
ofstsandig tegonovor (Bu) 
ofstaansbcdiening (verspr.) ['ofstã:zbodi-
nil]] - afstandsbediening 
ofstaansbestu ring (1) - afstandsbesturing 
ofstaansmaot (1) - afstandsmaat 
ofstaansondcrwies (1) - afstandsonderwijs 
ofstaansrekord (1) - afstandsrekord 
ofstaansrit (spor.) - afstandsrit 
ofstaansschot (spor.) ,-  afstandsschot 
ofstaanstehel (spor.) - afstandstabel 
ofstaansterief (spor.) - afstandstarief 
ofstaanstreffer ['of...] - afstandstreffer 
ofstallig (Ow) bn. [3f'sta1x] 1. enigszins 
afgelegen, resterend Eon ovorboek in et 
hand is eon ofstailig stokkion (Ow) 
ofstamineling ['of...] - afstarnmeling 
ofstammen ['ofstarn:J - afstammen (van 
personen, dieren) 
ofstamming (spor.) - afstamming (lett.) 
ofstammingsleer (I) - afstammingsleer 
ofstammingstheorie (1) - afstammings-
theorie 
ofstampen (Nbk) zw. ww.; overg.; stampte 

of, het ofstampt ['ofstampw} 1. door te 
stampen verwijderen (van sneeuw, vuil 
e.d.) le moo'n Jo scboenen good ofstarnpon, 
want ze zitten onder do snij (Nbk), do sni 
van do klompen ofstarnpen (Nbk) 
ofstand z. ofstaand 
ofstaon ['of...] - afstaan: afstand doen van 
MY bad die vuurstionon biolo now ion keor 
Icregon, on bij wol 'in niot weer ofstaon 
(Nbk), ook: naar buiten gerieht staan van 
do oren (Nw), vgl. Die oron staon of(Nw) 
ofstap de; -pen; -pien ['ofstap] 1. afstapje, 
trede eon ofstappion bovon eon sloot ow 
waoter to baelon (Ste), eon groto ofstap 
vanuut do aathterdoure (Wol) 
ofstappen zw. ww.; onoverg.; stapte of, is 
ofstapt ['ofstaprp] 1. zich door te stappen 
verwijderen Jo moon even van or Hied 
ofstappon, dan tan it or wat torecbtologgen 
(Nbk), d'r van ofstappon ervan afzien 
(spor.) 2. toestappen op jets of iemand Zo 
stapte vot op him of(Nbk) I naar beneden 
stappen Hi) stapto vourzicbtig et tonic] of 
(Nbk), et stionon trappion ofstappen (Nbk) 
4. van een rijwiel, een motorfiets e.d. stap-
pen As or glad wodt, moeJ' bij do booke 
wo.I even ofstappen (Nbk), ...van do fiots 
ofstappon (Nbk) 5. (inzake paarden) door 
stapvoets te gaan, rustiger worden (Bu) As 
et peord draofd her wit eon draoveriye, 
moethij even ofstappen (Bu) 
ofstarven - afsterven, doodgaan: van 
planten of delen ervan, van lichaamsdelen, 
vgl. Die plaanto starft of (Ste), Vourdat 
sommige oorpols rooid woddon, wodt dour 
eon mosiono ot loof ommek/apt, zodat or 
ofstarvon tan (Pe-Dbl), Et zaod [het 
koren] starfi al mooi of,' et is gauw rope 
(Dfo); in het bijzonder: het stijf worden 
van (delen van) een slachtdier (Bu, Nbk), 
vgl. Et varkon moot ofstarvon an do leddor 
(B u), Et Weis moot eorst ofstan'en vourdaJ' 
slaachton kunnen (Nbk), (fig.:) Die hiole 
takke is ofsturven, d'r is gionione moor 
van, d'r bin biolomaoi gion naokommo-
Jingen moor or zijn geen nakomelingen 
meer, die tak van de familie is uitgestorven 
(Nw) 
ofstekkcn (Np, Nt, Op, Ste) zw. ww.; 
overg.; stekte of, het ofstekt ['ofstsk] 1. 
een omheining, afrastering aanbrengen We 
gaon do tuun ofstekkon mit plasaken of 
gaas (Nt), We hebbon do bole tuun ofstokt 
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(Np) 
ufstckking (Op) de; -s, -en [Dfstekt]J 1. 
het afrasteren, hot omheinen (met draad, 
vlechtwerk enz.), de afrastering, omheining 
ofstcl ['ofstcl] - afstel Wi5 deden ofstel 
van et bezuak, want we mosson h uJjon, we 
konnen et met waachten (Obk), Uutstelkan 
somstiedon uutdrion op ofstol (Obk) * 
Van uutstel komt ofstel, Ofstel is glen 
uutstol (Bdie) 
ofstelen (Bu, Nbk, Np, j) st. ww.; overg.; 
het ofsteulen ['nfsft:IQ] 1. ontstelen Dat 
bebben ze him ofsteulen (Nbk), Jo moe'n 
mar oppasson, ze kim 't je wel ofstelen 
(Np) 
ofstellen ['3f...] - afstelien: good instellen, 
vgl. Mit do haoko an do ploog koj' do 
diepte en do brette van de yore ofstellon 
(Pe- DbI), do radio good ofstoion; tot afstel 
besluiten: We hebben et kofflodrinken 
ofsteld (Diz), Hij bet ofsteld vanmorgon 
(Ste), Kuwwe do ofspraoko opni5 even 
weer ofstollen? (Bu); afschaffen (b), in 
Allo scbaopen galle en bi5glieks de bolto 
dood? Dat leek win! Dan mos MY mar wat 
ofstollon; sjongo, as bi5 es porboerde on 
B. toch eon stok of wat op half gewin to 
doen (b) 
ofstelstikke (Bu) de; -n ['ofstclstiko] 1. 
ijzeren pin in een ploeg om mee af te 
stellen In eon boolton ploog zit een 
ofstelstikke (Bu) 
ofstemmen ['sf'stcrn:J - afstemmen: door 
eon stemming niet door doen gaan, vgl. Ze 
bobben de boel ofstemd (Nbk); een zender 
opzoeken, instellen (spor.): Is do radio wol 
op 'e goeio zondor ofstemd? (Nbk); op 
mokeer ofstommon in good overleg 
regelen, sarnen doen (1) 
ofstempelen ['ofstcmph] - afstempelen: 
van eon stempel voorzien, in verb. als 
kaorties ofstemp ofen, eon paspoort 
ofstempolon 
ofstikken st. ww.; overg., onoverg.; het 
ofsteuken ['ofsttk] 1. (onoverg.) in van Jo 
ofstikken van zich afsteken (met een mes 
e.d.) 2. (overg.) doen ontbranden, doen 
afgaan As zo vuurwark ofstikken giet or op 
eon knappen on knallen (Db) 3. (overg.) 
uitspreken, uiten, vooral in eon biol vorbaol 
ofstikken, eon redo ofstikken (spor.) 4. 
(overg.) wegsteken, graven door te steken 
Mit eon buisplitto stikkon Jo eon klaaznpe 

hui of (Wol), plaggon ofstikken (Nbk) 5. 
(overg.) door met een spade e.d. (weg) te 
steken bijwerken dekaanten ofstikken van 
een geploegde akker (Ld), eon slootkaant 
ofstikken (Dfo, Op) 6. (overg.) met eon 
york afladen, naar beneden doen komen 
eon voor buj ofstikken (Nbk), Gauw do 
aachtorliende los, do wozoboom d'r of do 
arboider op or voor ow of to stikkon (.) 
(vo), buj van et va/c ofstikken (Nbk) 7. 
(overg.) geven, afsehuiven (Nbk) Hi5 stikt 
niks of schuift niets af, geeft niets (Nbk), 
my stikt niot aanders of as stankje krijgt 
bij hem altijd stank voor dank (Nbk), ook: 
hij is erg zuinig (Nbk) 8. (onoverg.; vooral 
van kieding) op opvallende wijze versehil-
len van jets soortgelijks (Nbk, Nw) Die 
Jasse bowl hielemaol met hi] die brook, 
die stikt d'r ok aorig bi] of(Nw) 
ofstikker (Bu, Ow, vo) ['ofsttkr] - 
afsteker: iemand die iets afsteekt, bijv. 
degene die de garven van een wagen steekt 
(Bu) of het hooi van de wagen naar het 
hooivak steekt (vo), As bi] et huJinennon 
do ofstikker et mit eon lange vorke met 
moor rokkon kon, was d'r toch nog eon vri] 
groto bargruwnte bovon in et va/c (Ow) 
ofstoeven ['ofstu:bm] - afstuiven: van iets 
stuiven, vgl. Dopotto stout no zowat van 
? boufd of (Nbk); stuivend naar beneden 
komen: Desnij stouf van ot dak of(Nbk); 
naar beneden stormen: my stout do trappo 
of (Nbk); verder in op ieno ofstoovon, 
argons op ofstoevon 
ofstoffen ['ofstofrn] - afstoffen do kaaste 
ofstoffon, do schoonon ofstoffen 
ofstoken ['ofsto:kfl] - afstoken, in (hie]) 
wat ofstokon 
ofstompen ['ofstompm] - afstompen (fig.; 
spor.), in verb. als Die dingon stomponjo 
of (spor.), verder in Die wodt bielomaol 
ofstompt aan de kant gezet (Bu) 
ofstompt (Ma, Nbk, Pe-Dbl, Wol) - 
afgestompt (m.b.t. do geest) Dour zokko 
dingen rack io wat ofstompt (Nbk) 
ofstoppen (spor.) ['ofstop] - afstoppen 
(als voetbalterm) 
ofstormen ['of...] - afstormen: wegspoe-
den, vgl. Ze stormden (van) do wog of 
(Nbk); zeer snel naar iets of iemand gaan: 
Ze stormdo op him of (Nbk); zeer snel 
naar beneden gaan: my stonndo do trappe 
of(Nbk) 
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ofstoten onregeim. ww.; overg.; stootte/ 
stotte of, het ofstoten/ofstot ['of...] 1. van 
zich wegduwen met een stoot Hiy stotte do 
boot van do kaant of (Nbk), lena van Jo 
ofstoten (lett.), Die niye soort varve stot et 
wacter of (Nbk) 2. van zich afhouden, 
verstoten (met name door een moederdier) 
(Db, Ld, Nbk, Np) Et laompion is mit do 
liasse grootbrocbt, et oolde schaop hot 'in 
ofstoten (Db, Ld), Dat Jaompien was eon 
'ofstoter hij woddo ofstoten (Nbk) 3. met 
een stoot van jets scheiden, verwijderen at 
vol van do haand ofstoten, De koe hot eon 
hoorn ofstoten (Nbk) 4. naar beneden 
stoten lane de trappe ofstoten 5. opgeven, 
van de hand doen eon bedrief ofstoten 6. 
niet als onderdeel van bet lichaam aan-
nemen, in verb. als Ft keunsthatte wodda 
ofstoten (Nbk) 
ofstoter (fidie, 01-Ni en oost.) de; -5; 
-tien ['ofsto:atJ 1. lam dat door het schaap 
is verstoten (en dat daardoor geen 
moedermelk krijgt) As d'r drie fammegies 
gab omen binnon, is d'r vaeke een ofstotar 
bi (Obk, Wol), Bif eon schaop mit drie 
laornor heJ' we) es eon ofstotertion, dat 
wodt dan vaeke eon opfokkertien (Ow, Bu) 
ofstraampelen (Nbk) Ook ofstrompelen 
(Nbk: bet. 1-3) zw. ww.; overg., onoverg.; 
straampelde of, is (bet. 1, 2)/bet (bet. 3, 4) 
ofstraampeld ['ofstrã:mp1J ... strompi] 1. 
(onoverg.) strompelend naar beneden gaan 
my kwam do trappe ofstraanipelon (Nbk) 
2. (overg.) strompelend afleggen Hi5 
kwam et pad ofstraaznpelen (Nbk) 3. 
(onoverg.) heel veel strompelen, gebrekkig 
lopen (Nbk), in verb. als (hid) wat 
ofstraampefon (Nbk) 4. (onoverg.; schert-
send) heel veel lopen (Nbk), in verb. als 1k 
heb biel wat ofstraaznpeld daor biJim in 
do bos doe 'k streuper was (Nbk) 
ofstraffen zw. ww.; overg.; strafte of, het 
ofstraft ['ofstrafxp] 1. straf toedienen, 
bestraffen ione ofstraffen (flu, Ste), Zuwwe 
nog lane ofstraffen? zullen we nog een 
(aller)laatste borreltje nemen? (Ste), ook 
gezegd van het opeten van een taart ed. 
(Ste): Die taart zuwwe even ofstraffen 
(Ste) 2. een fout van de tegenpartij 
benutten met een doelpunt 
ofstraolen ['ofstro:aln] - afstralen: door te 
stralen van zich doen gaan of van iets 
komen Die kacbel straolt hiel wat waarmte 

of (Nbk), Van cEo ovand straolt Mel wat 
waarmte of (Nbk), Wat straolt die kachal 
of (Nbk), fig.: AJ' bi5 die moenskon 
kommen, straolt hour de hattofikhied of 
(Db), Dat kiend is zo bliedo, at straolt d'r 
of (Nbk) 
ofstraoling ['ofstro:oIuj] - afstraling: het 
afstralen 
ofstreken (Nbk) bn. ['ofstrt:k] 1. 
afgestreken, vlakgestreken eon ofstreken 
eat)epa1 vol (Nbk), z. ook ofstrieken 
ofstrepen (Bu, Nbk) zw. ww.; overg.; 
streepte of, het ofstreept ['ofstrt:pxp] i. 
door to strepen schrappen nit een lijst, een 
reeks do daogan ofstrepen (flu, Nbk) 2. 
door to strepen markeren AJ' eon zeurn in 
eon jurk maeken willen, mooJ' die eerst 
ofstrepen (Nbk, Bu) 
ofstreupen zw. ww.; overg., onoverg.; 
streupte of, het ofstreupt ['of...] 1. 
(onoverg.) heel veel stropen, in (hiel) wat 
ofstreupan, vgl. Hi5 het hie] wat ofstreupt 
om to zion of d'r ok wat van zion gaethje 
was (Ste) 2. (overg.) overal gaan, zich her 
en der begeven om wat to vinden, to 
verkrijgen (Nw) 1k bob at biele laand 
ofstreupt om dat to vienen (Nw) 
ofstri'jen (flu) zw. ww.; onoverg.; stri'jde 
of, het ofstri'jd ['ofstreji7] 1. uitmesten (van 
een stal) 
ofstrieden st. ww.; onoverg.; het ofstreden 
['ofstridi] 1. heel veel redetwisten, 
bekvechten, in (hie/) wat ofstrioden, vgl. 
Ze bebban hie] wat ofstredon (Nbk) 2. tot 
het einde toe strijden, zich inspannen, 
doorworstelen om een ziekte to doorstaan, 
evt. om  uiteindelijk toch to overlijden, in 
(hid) wat ofstrioden, vgl. Dan moeJ' biol 
wat ofstriedon om an Jo aende to komman 
een lijdensweg doorstaan (Nbk), my hot 
wat ofstredon vousdat hij an 't aonde was 
(Ow) 
ofstrieken st. ww.; overg.; bet ofstreken 
['ofstriki]] 1. van jets strijken, van zich 
strijken, van kieren, schoeisel strijken Lb) 
streak do voegolstront van 'in of (Nbk), 

van do kloren of (Nbk), StriokJe oven 
wat of veurdaJ' binnenkomman veeg j e 
even een beetje af(evt. deels met kioppen-
de bewegingen) (Nbk), Striok de klompon 
eerst even in et grös of (Nbk), 1k kom d'm 
zo an, mar ik wil eorst mien hanoi, even 
ofstmiokon, die bin zo smerig (Bu), Stricken 
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doen ze ow or on/aug uut do ceipols to 
haclen; dan bin do cerpels flog nict boven 
do grond on dan wodi or on/aug wat d'r 
dan is as or waorc flog ccxi koer ofstrekcn 
(Ste) 2. in brand doen gaan door langs eon 
bep. opperviak to strijken, in verb. ais con 
lucifer ofstrieken (Nbk) 3. vlakstrijken 
(vooral: van droge waren, in eon mast) Aj' 
boncn ofmattcn decj' die in de kop on die 
wooden dan mit eon stok ofstreulcen; din 
stok wodde do striekstok nuwnd (Nbk), 
con muddo zaod ofstriekon (Ma, Ow), Bi 
rogge ofhaovcr wodde et boolton kwat vol 
daon on dan mit con stok ofstrckon, dan 
baj' sfichto maot (Dhau), vandaar Hij go/I 
ofgestroken niaot d.i. precies zoveel ais 
gevraagd on vooral niet moor (Diz), verder 
in verb- ais ccii biorglas ofstricken di. hot 
schuim oral strijken (Nbk) 
ofstrippen (Nbk, b) Ook ofatripsen (b: im) 
zw. ww.; overg.; stripte of, het ofstript 
[tofstnpçJ ... si] i. afranselen Zo hobbon 
him ommoraek ofstrijot (b) 
ofstripsen z. ofstrijopon 
ofstromen zw. ww.; onoverg.; stroomde 
of, is ofstroomd ['sfstrô:rn:] 1. afstromen: 
naar beneden stromen Et wacter stroomde 
van ci dat of (Nbk), ook, bij vorgeiijking: 
Do moonskcn strooin don do weg oI,T do bos 
in (Nbk) 
ofstrompelen z. ofstraampolen 
ofstronten (Ste) zw. ww.; overg.; strontte 
of, hot ofstront ['3fstront4] 1. do 
uitworpselen bij do koeien wegvegen As 
we do ko on en ofstrontten, bruuicton we 
altiod eon oolde bossem (Ste) 
ofstrunen ['3fstr5';:] - afstruinen do wcg 
ofstrunon (Nbk), Grote, zwattc krijcn die 
elk veurjaor weer cipannedak ofstruundon 
(ko), k He daor hid wat ofstruund in 
Appolscho dunon (Nbk), 1k bob or bide 
laand ofstruund ow or to kriegon ik heb 
me her en der begeven om hot to 
verkrijgen (Nw) 
ofstrupen ['ofstryprp] - afstroppen: 
stropend ontdoen van vel, biaderen e.d., 
vgl. eon vol ofstrupen, con birketakko 
ofstrupon (Nbk), Do boeremoes mocj' corsi 
ofstrupcn veurdaj' ze koken gaon (Db) 
ofstudeerde (spor.) [f...J - afgestudoerde 
ofstuderen ['ofstyth:rifl - afstuderen: eon 
studio voltooien (aan eon universiteit, eon 
hogesehool, eon akademie) 

ofstuiten ['ofstjtnJ - na hot taken 
terugspringen, wegspringen, in verb. ais Do 
ba/Ic stuit of op 'e mare (Np), verder in 
argezis op ofsiuiton op jets afstuiton (fig.), 
door sterke weorstand goon doorgang 
vindon (spor.) 
ofsturen ['ofsty:orvJ - afsturen: van eon 
bop. punt, vgi. con scbio van do kaantc 
ofsturen (Nbk), verder in d's-  ieno op 
ofsturen, ook in verb. als Daenk d'r ommo, 
Ho s/mis- do bond opjo of (Nbk) 
ofsukkelen z. ofsokkolon 
oftaand z. oftaans 
oftaans Ook oftuand (Dfo, Ste), oftands 
(01-Ni) bn. [nf'tâ:s/...'tä:nt/...'tans] 1. 
aftands: gezegd van eon paard dat vollodig 
heeft gewissold zodat aan do tanden niet 
moor to Zion 15, hoe oud hot is (van zo'n 
tion tot twaaif jaar en ouder, soins ook 
jonger) (verspr.) Eon poerd van ho von do 
twe]fjaor is oftaans (Dfo, Np, Ste, Ow), 
zo ook eon oftaans peord (Ow, Np) 2. met 
goon, weinig of vorsieton tanden; ook: 
tijdolijk zonder tanden, door wissoling As 
do kionder wissolcn, bin zo aor% oftaans 
(Woi), Eon dier dat or wissolcn daon bet is 
oftaans (Dfo), eon o/band kalf (Dfo), 1k 
bin nog niot oftaans, ik bob mien cigcn 
gobit nog (54, Die is aorig oftaans 
(wooden) geheel of vrijwol geheei zondor 
tanden (01-Ni, Nbk), Et ooldc wiofion 
mompolde mar wat mit bear oftaans 
montien (Db), Et gebit is niot zo best 
moor, otis wat oftaans or misson nogal wat 
tanden (en kiezon) (Dfo) 3. oud on 
vorsieten Die ooldc jasso is ok aorij 
oftaans (Pe-Dbi, Spa, Nbk), Dat spa] kan 
we] bij It grof vail, want dat is zachios 
zoo'n oftaans spa] (Obk), Die bujmosicnc 
is oftaans oud on versioten (Dhau, Ma), As 
con poerd oftaans is, kuj' niot moor Zion 
hoe oo]d et is (Ld), H/at ziot die auto d'r 
oftaans uut (Wol), eon oftaans besien 
(Dhau), (gezegd van oen oudo vrijstor:) Ze 
is a] aorig oftaans (Ste) 4. voei vertold en 
daardoor afgosloten, clichématig (Op) Hij 
h a! weer etze]de oftaanso verhao] da 'Ic a] 
vale vaekor beard badde (Op) 
oftaasten {'ofta:stn] - aftasten (iett.) Et 
]ocbt wol niet, 1k mos baost do bide 
kaemor ollaasten eorda 'k bi5 do douro was 
(Nbk) 
oftaekeld - afgotakeld 
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oftaekelen (Bu, Nbk, Np, Ste) overg., 
onoverg.; taekeide of, is (bet. 1, 2)/het 
(bet. 1) oftaekeid ['ofte:ki] 1. (overg.) 
iemand zeer bestraffend toespreken, 
vooral: een pak slaag geven (Bu, Np, Ste) 
Die hebben ze aorig oftaekeld een flunk 
pak slaag gegeven (Np, Bu) 2. (onoverg.) 
achteruitgaan, verminderen in kracht, 
gezondheid (Bu, Nbk, Np) Je gezondbied 
kan oftaekelen (Ste), Die man is zielç bi 
taeke/t badde of (Bu, Np, Nbk) 
oftaekeling de ['oftc:klu]] 1. aftakeling: de 
lichameiijke aohteruitgang door ouderdom, 
met name inzake de verstandeiijke 
vermogens, vgl. Now, ,k onthool ok niks 
nicer, de oftaekdllng is zeker a] begonnen 
(Nbk) 
oftakken (Dfo, vo) zw. ww; onoverg.; 
takte of, is oftakt ['oftak] 1. stapsgewijze 
verlagen in getal (vo) En dan begon hij 
bij vi efti gulden en takte dan ofnoemde 
lagere bedragen (tot iemand zich ais koper 
meidde) (vo) 2. achteruitgaan, hetz. ais 
oftaekelen (bet 2) (Dfo) Hij taictstaodigan 
of (Dfo) 
oftakking (spot.) - aftakking 
oftandig z. oftanig 
oftands z. oftaans 
oftanig (Obk, 01-Ni) Ook oftandig 
[of tã:nax/...'tandax] - aftandig Datpeerdis 
met zo jong nicer, et is oftanig (Obk), Dat 
peerd is bi onge veer acbt jaor oftani 
(01-NI) 
oftapkraene (spor.) ['of...] - aftapkraan 
oftappen ['oftapw] - aftappen: van bioed 
uit het lichaarn: blood oftappen (Obk), van 
water uit een kraan e.d., vgl. Etbegintslim 
to vriezen, we moe'n et waeter mar even 
oftappen (Nbk), verder in elektriciteit 
oftappen (spot.), de tillefoon oftappen 
(spot.) 
ofte voegw. ['oflo] - ofte, in nooit ofte 
nimmer, z. onder nooit 
ofteken z. oftekening 
oftekenen zw. ww.; overg., onoverg.; 
tekende of, het/is (bet. 1, 2, 4) oftekend 
[of...] 1. (overg.) een tekening voltooien, 
tekenwerk voltooien 2. atbeelden of 
afgebeeld zijn in duidelijke lijnen, 
omtrekken Die blessen kwi bid ongeliek 
oftekend wezen (Nbk), Dc b/es van dat 
peerd is znooi oftekend (Bdie), Wat is dat 
peerd toch mooi oftekend mit zien wit 

blessien (El, Db), vee ofteken en de 
tekening van het vee schetsen (Dhau) 3. 
(onoverg.) heel veel tekenen, in Hij bet 
(hiel) wat oftekend e.d. (Nbk) 4. ter 
bevestiging van een aflossing tekenen (of 
anderszins markeren) (Db) 1k breng je 
even wat geld weeromme, wij' et even 
oftekenen op 'e schuldbrief7 (Db) 
oftekening (Dhau, Dho, Ma, Nbk, Nt, 
Obk, Ow, Pe-DbI, Spa, Sz) Ook ofteken 
(Bu, Ow) de; -s, -en ['ofU:kanu]/'oftukJ 
1. (van dieren) het getekend-zijn, afteke-
ning in de vorm van één of meet figuren, 
patronen Len raszuver Fries peerd mag 
beslist gien kol of snep hebben, veur 
anderepeerderassen is et soms een vereiste 
as d'r wat oftekeningen in zitten (Sz), Et 
pcerd kwam met veur 't stamboe/- in 
anmarking, omdat de oftekening met goed 
was (Pe-Dbi), Len aolestreep is een dier 
mit wemig oftekens, 't is bij een peerd of 
ezel; dan hebben ze gien wit an hew- mar 
dan hebben ze een donkere sweep over de 
rogge (Bu), Lackenvelder koenen hebben 
een appatte oftekening, en zo bin d'r nog 
meerrassen (Obk), Die oftekening, et witte 
dat bij veur de kop bet, dat is een kol 
(Nbk), een peerd mit veul of weini 
oftekens (Ow), Dat vool bet mooie 
oftelcens, een b/es on vier witte bien en 
(Ow) 
oftellen zw. ww.; overg., onoverg.; het 
ofteld ['oftciu] 1. (overg.) tellend vermin-
deren Dat moej' van mekeer oftelIen 
(Nbk), sommen van mekeer oftellen af-
treksommen maken (Nbk), de daegen of-
tel/en (Nbk) 2. (onoverg.) door eon aftel-
rijmpje of -liedje aanwijzen wie 'hem' 
moet zijn (Nbk) 3. (onoverg.) een telturf 
apart leggen bij het stapelen van turf in het 
schip (zodat de gestapelde eenheden 
gemakkelijker geteld kunnen worden) (Ow) 
ofteiriempien (spot.) - aftelrijmpje 
oftelvassien (Dho, El, Ld, Nt, Obk, 
Pe-DbI) Ook oftelvessien (Spa) - aftel-
rijmpje of - liedje We deden vroeger on et 
schoeleplein een spullegien mit een oftel-
vassien (Obk), As we vroeger tilcicertien 
deden, zeden we eerst een oftelvessien op 
(Spa) 
oftelvessien z. oftelvassien 
ofteren (Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; 
teerde of, het (bet. 1, 2)/is (bet. 3) ofteerd 
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['oftt:rq] 1. (overg.) het teren voltooien 2. 
(onoverg.) heel veel teren, teerwerk 
verrichten, in verb. als Th7 bet (bid) wat 
ofteerd(Nbk) 3. (onoverg.) aftakelen, hard 
achteruitgaan in gezondheid, Iichaams-
kracht (Nbk) MY toort baddo of (Nbk) 
ofteuten (Dho, Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
teutte of, bet ofteut ['of...] 1. heel veel 
kietsen, teuten, in verb. als Die tout (bid) 
wat of (Nbk) 
oftiggelen (Db, Nbk, Np, b: Im) zw. ww.; 
overg.; tiggelde of, bet oftiggeld [ofugrfl 
1. afranselen Die jongon hobbon mekaor 
good oftikiold (Np) 
oftikken zw. ww.; overg., onoverg.; tikte 
of, het oftikt ['oftdqj] 1. (overg.) door to 
tikken van jets scheiden, doen vallen eon 
stokkien oftikkon argons van di. van jets, 
do asko van do sogaro oftikkon 2. (overg.) 
aftikken bij een spel iene oftikicon, Hij 
wodde al gauw oftikt (Nbk) 3. door tikken 
met de dirigeerstok de uitvoering van een 
muziekwerk beginnen of onderbreken 
(spot) Do dirigent ti/cEo (oons) of (Nbk) 
oftillen [DftUn] - aftillen lone van do stool 
oftillon (Nbk) 
oftimmeren [ofumrnJ - aftimmeren: bet 
timmerwerk voltooien, vgl. 1k zal do 
plinten nog even vaastonaegolon, dan is do 
kaemer oftimniord (Obk), verder in (bid) 
wat oftmmmeron veel timmeren (Nbk) 
oftimmering de [oftimujJ 1. aftimmering, 
de afwerking van timnierwerk 2. materiaal 
en konstruktie waarmee men aftimmert 
(Obk) Oftummoring om do ra em en on 
douron is tegon worij vaoko wel van 
kounststof(Obk) 
oftippelen (Nbk) - aftippelen 
oftitelen (I) [oftit;] - aftitelen 
oftiteling (I) ['oftituj] - aftiteling 
oftoeht (spor.) [ftoxt]- aftocht: her 
vertrekken do oftocbt blaozon or vandoor 
gaan, weggaan, vertrekken (s: Obk) 
oftoeren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; toerde 
of, bet oftoerd [aftu:ori7] 1. heel veel 
rijden (met auto, motor, brommer of een 
ander snel vervoermiddel), in verb. als We 
bobben vandaogo hiol wat oftoerd (Nbk) 
oftoffelen (Nbk, Np, v) zw. ww.; overg., 
onoverg.; toffelde of, bet oftoffeld ['ofto 
fTv] 1. (overg.) ten einde lopen, gebeel 
lopend afleggen (van een pad, een weg) G. 
toffoldo etpattion ofnaor et volgendo buus 

(v) 2. (onoverg.) heel veel lopen (Nbk), in 
verb. als We hobben vandaege hiel wat 
oftoffold(Nbk) 3. (overg.) tot bet laatst toe 
dragen (van kieding) kloren oftotto!on 
(Nbk, Np) 
oftogen (Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; 
toogde of, bet oftoogd ['ofto:g] 1. (overg.; 
van een kledingstuk, schoeisel) zolang 
dragen tot bet versieten is Die kloron lczzj' 
oerst nog wel biy buus oftogen, vourdaj' zo 
votdoen (Nbk) 2. (onoverg.) heel veel 
lopen (Nbk), in (biol) wat oftogen: 1k bob 
bid wat oftoogd daor bjy 00125 in do bos 
(Nbk) 3. (overg.) van iets afdragen (Nbk) 
We zullon eorst die taofol en do stoelen 
mar es van or podium oftogen (Nbk) 
oftokken (Nt) zw. ww.; overg; tokte of, 
het oftokt ['aftokjj] 1. athandig maken 
oftoolteren (Nbk, 01-NI) zw. ww.; 
onoverg,.; toolterde of, bet oftoolterd 
['of...J 1. heel veel sebommelen, in verb - 
als Zo toolteren daor (heel) wat of (01-
NI) 
oftoveren (1) ['of...J - aftoveren 
oftrap ['oftrap] - aftrap (bij voetbal) 
oftrappen zw. ww.; overg., onoverg.; 
trapte of, het/is (bet. 1) oftrapt ['oftraprp] 
1. (onoverg.) de aftrap verricbten Hij bet 
oftrapt (Nbk), Is d'r al oftrapt? (Nbk) 2. 
(onoverg.) in van Jo oftrappen van zich 
aftrappen, ook in As eon poord ondor do 
bingst west was on bi kwam mit eon poor 
woken weer bi him en do morrio trapte 
van hour of dan hietto oat 'ofbeslogen do 
niorrio was dan aldraohtig(Bu) 3. (overg.) 
door to trappen van zich houden, van zich 
verwij deren Hiy trapte do bond van n of 
(Nbk) 4. (overg.) naar beneden trappen 1k 
bob 'vi zowat do zoolder oftrapt (Nbk) S. 
(overg.) door ertegen to trappen afbreken 
D'r bet zoker iono do spatlappo van mien 
Dots oftrapt (Nbk) 6. (overg.) met 
stelligheid, rigoureus verwijderen: van een 
school c.d., in verb. als Hr3i is van schoolo 
oftrapt (Nbk) 7. (overg.) zich lopend 
overal begeven (Nbk, Np) Thy bet do biolo 
buurt oftrapt (Nbk, Np) S. (overg.) 
plattrappen, vasttrappen van veengrond in 
een bep. fase bij bet maken van turf (Np), 
vgl. Do vono woddo in drio fasos plattrapt: 
anbroken, sp oortrappon on oftrappen. Do 
turfmaokor begon mit or anbrekon; ow oat 
doen to kunnon, bun hi oorst do boddon 
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onder. Hi mos 70 at vane in makeer 
trappen, mit de veusaen den van die bodden 
good naor beneden; as bij ian keer over at 
vane bernie west was, gong hij d'r nog can 
keer overbenne trappen, oat wodde 
'spoortrappcn'nuurnd. Nao can dag of wat 
gebaurde dat nog es wear, mar dan hiette 
ci oftrappen (s: Np) 
oftrapt z. ofgetrapt 
oftreden ['oftrt:dn] - aftreden (als 
bestuurslid enz.): Zol hij now eindelikniet 
as can kear oftrcden? Hoe lange zit th5 al 
wel fiat in oat bestuur! (Nbk), (als 
aanduiding in een aankondiging voor een 
bestuursverkiezing:) oftrcdcnd an (met) 
hcrkicsber (1) 
oftrek ['oftrck] - aftrek: van onkosten, 
inzake gevangenisstraf, vgl. een jaor mit 
oftrak 
oftrekber (spor.) [oftregbç] - aftrekbaar 
eon oftrekber bedrag (spor.), oftrekbero 
kosten (spar.) 
oftrekfout (spar.) ['of...] - aftrekfout 
oftrekken st. ww.; overg., onoverg.; het 
oftrokken ['oftrckjj] 1. (overg.) van jets 
verwij deren door te trekken Trek de taofol 
as even wat van de more of (Nit) 2. 
(overg.) door aan jets of iemand te trekken 
naar beneden doen komen &i d'r was war* 
genog: eerst dongmennen op at knolle-
laand, Sietse laoden, de boar mennen en 
oftrekken en Haarm strien (vo) 3. (overg.) 
van hot lijf, het hoofd trekken Dan trekken 
zeje do musse of (Nbk) 4. (overg.) in de 
banen d'r van oftrekken zich er met langer 
mee bemoeien, zich or niet meer verant- 
woordelijk voor voelen, er niets moor voor 
doen 5. (overg.) door te trekken scheiden 
(van iets) Dejongen hebben eon taickc van 
de appelboom oftrokken (Nbk), kalver 
oftrekken uit de baarmoeder trekken (Nbk) 
6. (overg.) afstroppen, stropend ontdoen 
(van eon huid) at ye] oftrekken (Np) 7. 
(overg.) athalen van beddegoed at bedde 
oftrekken de dekens en lakens van her bed 
halen (bijv. om  ze to wassen, te luchten) S. 
(overg., oak wederk.) masturberen (bij 
mannen) 9. (overg.) in mindering brengen 
(op een bep. bedrag, van kosten e.d.) Ic 
moo i zion daj' dat as onkostan oftrekken 
kunnen (Nbk) 10. (overg.) verminderen 
met, het verschil in getal, waarde bepalen 
Dat bedrag moej' daor wear oftrekken 

(Nbk), Biy die sommcn mocj' at bij 
mekecr optellen, met van mckeer oItrck- 
ken, A.! (Nbk), Kan ze at optellcn en 
oftrekken? (Nbk) 11. (overg.) uithalen (van 
breiwerk) een trui oftrekken (Nbk, Ste) 12. 
(onoverg.) naar beneden trekken (spar.) Dc 
hide meute trok do boa vel of (spar.) 
oftrekpost ['oftrekpost] - aftrekpost 
oftreksel [oftrcksi] - aftrelcsel (vloeistot) 
oftreksom (spor.) [oftrsksom] - aftreksom 
oftrippelen (Nbk) ['oftnpli,] - aftrippelen: 
naar beneden trippelen, verder in verb. als 
Ze hat vandaege (bid) wat oftr4i'peld heel 
veel afgetrippeld (Nbk) 
oftrocven ['oftru:brn] - aftroeven, in iene 
oftrocvcn (Nbk) 
oftroggelen (verspr.) [oftrogJç] - 
aftroggelen Laot jc de boel met 
oftroggolen (Dho), Hiy lout at 'm 
oftroggelon (Ste), Dat bet bi5 mij 
oftroggeld(Nbk, Obk) 
oftuffen (Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; 
tufte of, her oftuft ['oftAfip] 1. (overg.) 
overal gaan (met een motorfiets, een auto, 
een motorboat e.d.) We bebben biele 
Frieslaand zoe'n batien oftuft (Nbk) 2. 
(onoverg.) heel veel gaan met eon 
motorvoertuig ed., in verb, als 1k bob bid 
wat ciftuft mit mien brommer (Nit) 3. 
(onoverg.) één of meer winden laten Wie 
her bier oftuft? (Nbk), Hij zat do bieltied 
of to Wffcn (Nbk) 
oftugen (Bu, Nbk, Nw) ['ofty:g, ...ty:jg 
(Nbk)] - aftuigen: afranselen Hiy iuugt 
him of (Nbk), 1k zal 'm as even oftugen 
(Bu), Laotje met oftugen! (Nw); ontdoen 
van versierselen, met name inzake eon 
kerstboom (Nbk): do kastboom oftugen 
(Nbk) 
ofvaeren z. ofvoren 
ofval Ook ofgeval (Op, Sz) do, et 
['ofal/'ofxafal] 1. to vroeg afgevallen fruit 
(vooral appels) (Nbk, Np, Op, Sz) D'r was 
nogal wat ofval: appels die nog lang met 
nape weren en d'r of valen binnen (Nbk), 
Etis allemaol ofval onder do boom (Np) 2. 
wat na bewerking overblijft of uiteindelijk 
als vuil kan worden afgovoerd 1k bin oven 
naor de slaacbtor west om wat ofval veur 
oonzo bond vleesafval (Db), Zet de zakken 
mit ofval mar bij do dick met huisvuil 
(Wol) 
ofvalappel z. valappcl 
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ofvalbak (verspr.) - afvalbak 
ofvalbulte (Sz) - afvalberg 
ofvalcznmer ['of..] - ofvalemmer 
ofvalen st. ww.; onoverg.; is ofvalen 
['of...] 1. naar beneden vallen Die jonge 
viii boi'en van de trappe of mar d'r 
niekeerde 'm ni/cs (Ld) 2. losgaan en vallen 
Dc naalden van tie kastboom beginnen now 
toch wel b/el slim of to va/en (Nbk) ... on 
[dan] va/en je de hanen zowat of van tie 
koolde (vo) 3. vermageren Die is aorij 
ofvalen (Nbk), ...slim ofvalen (Nbk), Die 
dikzak is vuuftig pond ofvalen (Np), Jo 
nioe'n wat ofvalen (Ste) 4. niet meer 
meetellen, niet meer rekenen, niet meet 
mee kunnen of mogen doen Twie van de 
viere vuulen of die badden de gocie 
pepierea niet on weren dos nict gescbikt 
veur tie baene (Nbk) 5. in de steek laten, 
laten vallen lemoe'nhim nowniet ofvalen, 
now et d'r op an komt (Nbk) 6. teleur-
stellen Die tenielveurstelling is mi5 good 
ofvalen (Nbk), Dat vul me reer van him of 
hij heeft me daarin zeer teleurgesteld 
(Nbk) 7. niet bep. gemakkelijk, aangenaam 
zijn Aj'zo oold binnen on ie kriegen dan 
nog een zeune on ie moe'n d'r dan laeter 
ok nog mit voetba/Jen, now, dat vaaltje 
good of zol It niet? (Nbk) 
ofvalheffing (spot.) - afvalheffing 
ofvallioolt (Np) - afvalhout, met name 
hetz. als wiekhoolt, z. aldaar 
ofvalkontainer (spar.) - af'valcontainer 
ofvaloven(d) (1) - afvaloven 
ofvaiperhleeni (1) - afvalprobleem 
ofvalperdukt (1) - afvalprodukt 
ofvalputte (I) - afvalput 
ofvalrees (I) - af'valrace (Iett.) 
ofvalstof - afvalstof 
ofvaltonne (spor.) - afvalton 
ofvalverwarking - afvalverwerking 
ofvalwaeter - afvalwater 
ofvalwedstried - afvalwedstrijd 
ofvalzak - afvalzak 
ofvangen (Wol) ['ofa:] - afvangen, in 
iene de vlooien ofvangen te slim af zijn 
(Wol) 
ofvaort (Bdie, Dho, Ma, Nt, Obk, 01-NI, 
Op, Pe-Dbl, Wol) de; -en ['ofo:art] 1. 
afvaart De ofvaort van tie boot Li' om tien 
vie (Ma) 2. plaats van de ofvaort in bet. 1 
(Obk) Disse oftit voert naor de ofvaort van 
de rondvaortboot (Obk) 

ofvarven ['of..] - afverven: het verven, 
schilderen afmaken, ook: heel veel verven, 
in verb- als Hij bet (bid) wat ofvarfd 
(Nbk) 
ofveerdigde (1) ['oft:o(r)daydoj - afge-
vaardigde or Huus van Ofveerthiden (1), 
do achte ofveerdikde de geachte afgevaar-
digde (I) 
ofvecrdigcn (I) ['oft:oçdog] - afvaardigen: 
naar een vergadering of (officiele) bijeen-
komst anderszins 
ofvegen ['ofi:g] - afvegen de scboenen 
ofvegen (Nbk), Ic moe'n Jo eerst even 
ofvegen veurdaj'in bus kommen nI. om 
sneeuw, hooi, vuil e.d. te verwijderen 
(Nbk), de banen ofvegen (b), de taofe/ 
ofvegen, tie mond ofvegen d.i. van restjes 
eten, drinken ontdoen, ook: de mond met 
een zakdoek etc. vegen na her kussen, Hej' 
Ue) weigoed ofveegd?nl. de aarsopening: 
nadat men z'n behoefte heeft gedaan (Nbk) 
ofvenen (Ow) ['ofi:n:] - afvenen 
ofveren (Bu, Nbk) Oak ofvaeren (Op) zw. 
ww.; overg., onoverg.; veerde of, is of-
veerd ['zfi:arnl...fs:Qrfl] 1. stroomafwaaj-ts 
varen Hij kwani de Londe ofveren (Nbk) 
2. heel veel varen, in verb. als Hij hot 
(hie]) wat ofveerd (Nbk) 3. weggaan, 
vertrekken (Bu) We veren oil (Bu) 
ofvielen (Nbk) ['ofilii] - afvijlen: 
doorvijlen en daarbij wegnemen, door te 
vijlen wegschrapen 
ofvlaggen (spar.) - afvlaggen: met een 
vlagsignaal beëindigen of doen weten dat 
een coureur de finishlijn gepasseerd is 
ofvleugen (bs: Ow) bn.; attr. ['oflA:gflj i. 
weggevlogen, in een ofvleugen yolk een 
voorzwerm, brandzwerm bij bijen (bs: Ow) 
ofvliegen st. ww; onoverg.; is ofvleugen 
['ofli:gjjj 1. zich vliegend van een bep. 
punt verwijderen Do protters vleugen van 
et daic of(Nbk), in het bijzonder: wegvlie-
gen van een bijenvolk (bs: Dfo, Op, Ow): 
D 'r kan van daege ok een zwaarm ofvliegen 
(bs: Dfo, Op) 2. in on iene ofviiegen, ar-
gens op ofvliegen 3. naar beneden vliegen 
Dc voegelties vleugen de beuvel of (Nbk) 
4. zich zeer snel van een bep. punt verwij-
deren De jongen vicugen van tie weg of 
doe de pelisie d'r an kwam (Nbk) 5. zich 
zeer snel naar beneden spoeden Ze vleugen 
tie trappe of doe ze tie belle beu.rden (Nbk) 
6. snel en krachtig van jets gaan en weg- 
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vliegen Mit do hadde wiend vlcug him do 
hoed van ot houfd of (Nbk), 1k hob et 
betoofd dat do potto mit con baddo 
rtthviond me ofvleug an 't oolobod toe 
(Dfo), Hij is aorig an do donne thU  heeft 
nogal last van diarreej, et v/ut 'n zo of 
(Np), ...ot v/ui hum of as waotor(Pe-Dbl) 
ofvlieger (b: im, bs: Obk) de; -s ['of...] 1. 
bijenvolk dat sterk geneigd is tot zwermen 
(bs: Obk) 
ofvloeien ['oflujn] - afvloeien: van 
personeel (spar.), met vloeipapier drogen 
(Nbk): Mit vlooujoopior do mkt oven 
ofv/ooion (Nbk) 
ofvloeiingsregeling - afvloeiingsregeling 
ofvluken ['oflyk] - afvloeken, in verb. als 
Hij vluukto (blot) wat of (Nbk) 
ofvoer de ['ofu:or] 1. afvoer: hat 
tegenovergestelde van aanvoer Dour die 
stacking toup do ofvoor van do pordukten 
in do warro (Obk), do ofvoer van vec naor 
do mark (Ow) 2. hat afvoeren van 
afvoerwater en wat daar evt. door meege-
nomen wardt do ofvoor van et waotcr 
(Nbk), Do ofvoor is good in odder (Ow) 3. 
afvaerpijp, afvaerleiding, afvaergoat e.d. 
We hobbon con ofvoor naor do sloot 
maokt, zodat do bool ofwaoteron kan (Ow, 
Np), Do ofvoorzit vorstopt(Bu, Dfa, Ma, 
Nbk), ...is vorstopt (Diz, Spa) 
olvoerbuis - afvoerbuis Do ofvoorbuis is 
vorstopt (Nt) 
ofvoeren zw. ww.; overg.; voerde of, het 
afvaerd ['ofu:ornj 1. (inzake hat yea:) voar 
de laatste maal voaran op ean dag en nag 
even kontraleren (Bu, Nbk, Nw, Ste, b: Im, 
be: Bu, Nw) Nog oven ofvoorcn, en dan 
naor boddo (Nw, Ste) 2. naar alders voeren 
(spar.) Do govangon so/daoton wooden 
ofvoord (Nbk) 3. van ean Iijst (met laden 
e.d.) schrappen N. hot at in gion Jaoron 
botacid, die kim we wet ofvooron (Nbk) 
ofvoergeute (spar.) - afvaergaot 
ofvoergröppe (spar.) - afvoergreppel 
ofvoerpiepe (Ow) - afvoerbuis 
ofvoersloot (Ste) de; ...sloden; ...slotien 
['of...] 1. sloot die dient om water en evt. 
andere vloeistoffen af te voeren (Ste) 
ofvoerwaeter (spar.) - afvoerwater 
ofvoeskcn z. ofvoostcn 
ofvoesten (Nbk, Np, 01-NI, Op) Oak 
ofvoesken (Nbk, Np) zw. ww.; anaverg.; 
vaestte of, hat afvaest ['ofusti2l ... ftzskjjj 1. 

elkaar ean hand geven ten afscheid 
ofvorrelen (Np, Obk, 01-NI, Ste, be: Nw) 
Oak vorrelen (bet. 2: Np) zw. ww.; overg.; 
varrelde of, het afvarreld ['ofocjnl'forhj] i. 
eon kaif dat gebaren moat warden, in 
stuklcen snijden (in beginsel in vier delen) 
om zo do kae te verlassen (Np, Obk, Ste, 
be: Nw), Ofvorrelon doon zo as et niot wit, 
dan wodt ci kalf in brokkon baold (Ste), 
Vrocgor mosson zo zwa ore kalvor wet as 
ofvorroton; dat doen zo now mit do 
koizersncc (Obk) 2. eon koe verlassen op 
do ander bet. 1 beschraven wijze (Np, 
01-NI) Die koc moot vorrold wooden (Np) 
ofvraogen - afvragen, info wat ofvraogen 
zich jets afvragen: 1k vraog me of hoe bij 
dat wet (Nbk); al het destreffende vragan: 
Hoovulo tcaortios mit vraogon bob ik ok at 
weer your dit proJokt ofvraogd? (Nbk), 
gold ofvraogen vragan haevael men vaar 
iets zau willen hebben, om evt. te kunnan 
kapen (b), to mm (gold) ofvraogen to 
weinig geld vragen vaar hetgeen men 
verkoapt (Ste) 
ofvraogeri'je (Nbk) de [...'tjoJ 1. hat 
ofvraogen: Et was me wat, al die 
ofvraogon7o your dit woordobook (Nbk) 
ofvredigen (Dhau, Op) zw. ww.; overg.; 
vredigda of, het afvradigd ['of...] I. een 
afrastaring aanbrengan We gut/on et laand 
even ofvrcthjon (Dhau) 
ofvrediging (Op) de; -s, -an ['ofrudagirfi 
i. afrastering 
ofvreten - afvretan: wegnemen door op to 
vreten Do Anion hot mar con kloin stokkicn 
van et brood ofvroton (Nbk); aflcnagan: Do 
/cnion hot hie] wat van ci scbottion ofvroton 
(Nbk) 
ofvriezen - afvriezen: door de varst 
lasraken en naar beneden vallen Do sniy is 
van do bomon ofvreuron (Nbk); doadvrje-
zen: Boekwoito kon Jo zo ofvriozon (Pa-
Dbl), 't Is con had go/ag asjc do bonon die 
zo mooi stonnen tack your do langsto dag 
nog ofvriozon (Pe-Dbl) 
ofvrotten (Nbk, Np) Oak ofwrouen (Nbk) 
zw. ww.; onavarg.; vratte of, hat ofvrot 
['ofrot/ ... wrotifl 1. heel veal zwaegen, in 
(biot) wat ofvrotton: Zo bobben daor bid 
wat ofvrot (Np) 
ofvuren ['ofy:oçn] - afvuren (van eon 
vuurwapen) eon ken on ofvuron (Nbk), 
vraogen op ieno ofvuron (1), Do moonskon 
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zollon ot wel Jaoton eon Jopion mit hour to 
nemon; dan vain-do zo good van hew-  of 
wist ze funk van zich af to bijten (Ow) 
ofwaachtcn ['owa:xtn] - afwachten; van 
tijdstippen, gebeurtenissen, resultaten, de 
loop der dingen enz. Jo tied ofwaachten 
(Nbk), Jo beust oulvaacbten (Nbk), do 
uutkomst ofwaathton (Nbk), Et is nog 
ofwaacbten boo do wits/ag van Jo rappot is 
(Db), We moo 'n mar even ofwaachton, mar 
ot Jiokt me niot good too (Nbk), We moe'n 
ot mar ofwaacbton hoe et komt (Np, Ste), 
Wemoo'n mar weer ofwaacbton we moeten 
maar wear zien hoe het komt, her is 
vervelend dat we geen invioed op de 
kwestie hebben (Nbk), Waacbt mar es o17 
let op mijn woorden, je wit het zien (Bu) 
ofwaachting Ook ofwaclithzg (Ma, Spa, 
Sz) ['owa:xttn/  ... waxtul] - afwachting, in 
hi ofwaachting (van): in ofwaachting van 
do autsiag (Nbk), ...van naoder bericht 
(Ow), ...van Jaw antwoord(Sz), We bin in 
ofwaachting wat do uutslag wozon zal 
(Ow), ...watd'rgebeurongaot(EI), We bin 
in ofwaachting wat et laand opbrongen zal 
mit ot natte weer van do Jaosto tied (Dfo), 
in ofwaachting hoe of do ziokto vorlopt 
(Dhau), Ze bin in ofwaachting op or tot 
staand kommon van eon ondorkommen 
your do ooldore moons/con die in ot döip 
b/ioven wi//on (Obk) 
ofwachting z. ofwaachting 
ofwaeteren (Dfo, Diz, Ld, Np, Obk) zw. 
ww.; onoverg.; waeterde of, hat ofwaeterd 
[owc:tçn] 1. afwateren We bobbon eon 
ofveer naor do sloot mao/ct, zodat do bool 
ofwaotoron kan (Np), Et stok laand hjt 
aorig op It ofwaotoron is hellend (Dfo, Ld), 
In et ziokonirnus mos ot boddo op 
ofwaotoren staon ni. zodanig dat men zn 
benen lager had liggen dan hat hoofd 
iv.m. de bloedsomloop (Diz) 2. plassen, 
urineren (Obk) 
ofwaetering (OS, Edie, Bu, Dho, Diz, Nt, 
Nw, Obk) Ook ofwazering (WH) ['awe: 
tçujL. .J - afwatering As do ofwaetering 
niot good in odder is, komt or laand hi 
natto tiodon onder waotor to staon (Obk) 
ofwaeteringssloot (verspr.) Ook ofwa-
teringssloot (WH) de; ...sioden; ...slotien 
['3wc:4u)sio:t/ ... wa: ... ] 1. sloot voor hat 
afwateren van overtollig water 
ofwarken Ook ofwerken (WH) zw. ww.; 

overg., onoverg.; warkte of, het ofwarkt 
['awarkij/ ... J 1. (overg.) geheel doen, 
afmaken, voltooien As d'r weer eon bak 
vol voen k/a or was, dan gong do mingor 
die alliond /eogJutton in ot gat daor do bak 
uut trokken was, on dan gong do spitter ot 
paand in om dat of to war/con (Np), We 
kim ot in ion koor ofwarken (Bu), Dat 
zuwwo oven vlot ofwarkon (Nbk, Ste), I/c 
war/c do dingon graog mition of (Nbk) 2. 
(onoverg.) stevig aanpakken, mores leren, 
con pak slaag geven, in ofwarkon mit. 1k 
zal wol oven mit die kna open ofwarkon die 
do boa' zo vornield hobben (Obk), 1k zal 
mit Jo ofwarkcn! (N t), Ears bar or hontien 
d'r wol mit ofwarkt d.i. hier: de vos ge-
pakt, to grazen genomen (b) 3. (overg.) de 
laatste hand leggen aan, de definitieve 
vorm geven aan, hat uiterlijk van jets 
voitoojen eon naod notties ofworken mit 
naodlint (spa), Dat kassion kopon we met, 
et is niot mooi ofwarkt (Nbk), Dat moe'n 
we mar watroog ofwarkon (Np) 4. (overg.) 
werk ten einde brengen DiE wo 'k a/lomaol 
graeg even ofwarkon eorda'knaorbuusgao 
(Nbk) 5. (onoverg.) heel veal werken, in 
verb. als Hi hot (bid) wat ofwarkt in zion 
]even (Nbk) 6. (overg.) met moeite naar 
beneden weten to krijgen, naar beneden 
duwen enz. (Nbk) Zo bet hour op 't Jaost 
do trappo ofwarkt (Nbk) 
ofwarking Ook ofwerking (WH) 
['3warku]/...] - afwerking: het afwerken, 
het voltoojen, de manier waarop jets is 
afgewerkt Do ofwarking van die tege/vloor 
vion i/c met mooi (Nbk) 
ofwarkt Ook ofgewarkt (Bu) bn.; attr. 
['Dwarkt/ofico ... ] 1. totaai gebruikt, in 
of(ge)warkto eulie afgewerkte olie 
ofwas de ['owas] 1. het afwassen I/c moot 
de ofwas nog even doen (Nbk, Dhau), Do 
ofwas doen wij in 't wasb/ik (Ma, Spa), 
- . .komt a/tied woeromme (Ow), We bin 
nogniotklaormitdo o/lvas(Ei) 2. hetgeen 
afgewassen moot worden 1k stao bier wet 
to praoton, mar i/c bebbe do ofwas nag 
staon (01-Ni), Do ofwas staot d'r nog 
(Spa), AJ' eon stok of wat oters had 
hobben, hoJ' vaoko eon hio/e ofwas (Op) 
ofwasautomaat (spor.) ['owas...J - 
afwasautomaat 
ofwasbak (Op, Ow) - afwasbak, bak 
waarin de vaat ward gewasen 
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ofwasber (spor.) [o'wazbç] - afwasbaar 
ofwasblik (verspr. OS, Bdie, Nw, 01-NJ, 
Ste, Wol) et; -ken; -kien ['3wazbhkj 1. 
afwasteil 
ofwasbossel (Np, Nw, Wol) de; -s; -tien 
['owazb ... ] 1. afwaskwast 
ofwasken (Bu, Nbk, Np, Ow) Ook of-
wassen (Di; Np, Nw, Ste) at. ww.; overg., 
ook onoverg. (bet. 3); het ofwaskenlof-
wusken ['owaskij/ ... wasi] 1. door te wassen 
van lets verwijderen As die sticker &r met 
good of wi!, ku]' do /1cm nog wel wat van 
et raem ofwasken (Nbk) 2. door wassen 
reinigen, schoonmaken We meugen do auto 
we! wat ofwasken, et kan zo toch niet 
Jangor (Nbk), do hanon ofwasken (Nbk), Ic 
mougen datkiendetgezicbt we! eon betien 
ofwasken (Nbk) 3. de afwas doen We 
moo'n mar even ofwasken (Nbk), Die her 
gien zin in ofwasken, die zocht nussies! 
(Bu), 1k moot de taofol nog ofwasken de 
talel afruimen en aanslujtend de afwas 
doen (Np), (ze!fst.) Doe do aovondpraotors 
weer vot woren, b/eel H mit de biele brut 
ofwasken zitton (Ow) 
ofwaskmesiene (Obk) Ook ofwasmesiene 
(Nbk) - afwasniachine 
ofwaskvat (Obk) Ook ofwasvat (Bu) et; 
-ten; -tien ['owaskfat/ ... sfat] 1. houten 
afwasteil Eon boo/ten tobbe of 
ofwaskvattien kon mittertied verraegen, 
dan vu//on do boopen d'r of (Obk) 
ofwaskwaeter (Obk, Ste) Ook ofwas-
waeter (Dfo, Nbk, Np) at ['owas(k)w ... J i. 
afwaswater 1k go oido et ofwas waoter a/tied 
in ot zinkgat (Np), Kofilo boo! 1k daorniet 
weer, et was k/aoro ofwaswaeter het was 
net afwaswater (Np) 
ofwasmesiene z. ofwasknjesiene 
ofwasmiddel - afwasmiddel 
ofwassen z. ofwasken 
ofwasvat z. ofwaskvat 
ofwaswaeter z. ofwaskwaoter 
ofwatering z. ofwaetering 
ofwateringssloot z. ofwaotoringss/oot 
ofwegen ['owi:g] - afwegen: hat juiste 
gewicht bepalen, de gevraagde hoeveelheid 
bep. door te wegen Daorzat vanze/s youl 
wark in en Haans on Ge!sko bu/pen ok we! 
es mit ofwogen on zo (vo), N. weug do 
ties of in eon pondsk/adde (Np); ook fig.: 
overwegen: Dat moe'n we nog es good 
(tegon mekoor) ofwegen (Nbk) 

ofweger (Dhau, Di; Pe-DbI, Ste) de; -s 
['ow:gç] i. degene die het graan weegt, 
vgl. Dc ofwogcr was do man die aacbter do 
dösmesiene stun en do zakkkon op 70 kilo 
ofstreok (Ste) 
ofweging (spor.) de; -s, -en ['ow:gtfl] - 
afweging, overweging eon ofweging 
maeken (spor.), Dat is de oiiveging diej' 
doen mooton (Nbk) 
ofweiden ['wsjdu] - afgrazen, afweiden 
Do koonon moe'n et mar good ofwoidon 
afgrazen (Nbk), Dat /aand is ofwelded 
(Np) 
ofwellcn z. wollen 
ofweller z. we//er 
ofwennen ['ow€i:J - afwennen: van een 
onhebbelijkheid, gewoonte Dat neuze-
pluzen mooj'je ofwennen (Nbk), Die rore 
gowo onto moej' dat kiond ofwonnen (Nbk), 
ot roken ofwennon, Jo moe'n gewoon 
stoppon mit roken, dan wont or vanzo!s we! 
of (Nbk); in het bijzonder: een kaif eraan 
wennen niet meer bij de koe te zijn Etka/f 
moot bij do koo ofwennen (Dfo, Nbk), Is 
ot ka!f a! ofwend? (Nbk), Et ka/f wodt van 
do koo ofwond (Nbk) 
ofweren (Nbk, Np, b: Im) ['owt:rn] - 
afweren: van zich athouden, de ander terug 
doen wijken Jo kun Jo we] ofweren (Nbk, 
Np) 
ofwerken z. otwarkon 
ofwerking z. ofwarking 
ofweten st. ww.; overg.; het ofweten 
['owt:tiJ 1. weten van, weet hebben van Ze 
hebben d'r nooit wat van ofweten dat hi 
niks van zion warkterecbtobrocht(Nbk) 2. 
in ot ofweten /aoton niet komen, niet doen 
wat men mocht verwachten, te kort schie-
ten Zo bin ions niet kommen, ze bobbon et 
ofweten /aoten (Nbk), Oonze vootba//ers 
bebben et vanda ego reer ofweten Jaoton 
(Nbk) 
ofweteren (Ma, Nw) zw. ww.; overg.; 
weterde of, het ofweterd ['Dwi:trn] 1. hat 
laatste drinken van de dag geven (aan yea) 
et vee even ofwotoron (Ma, Nw) 
ofweven - afweven: hat weven voltooien, 
echter vooral: met lemand afrekenen door 
hem stevig aan te pakken, een pak slaag te 
geven (Bdie, Db, Ow, Pe-Dbl), in verb als 
1k za/ wel eon keor mit him ofwoven 
(Bdie, Db, Pe-Dbl, Ow) 
ofwezig - afwezig: absent (spor.); met z'n 
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gedachten elders, enigszins suffend (Nbk) 
1k bin 20 ofwozig, ik zit wat te sloegon 
(Nbk), HJJ dot 20 ofwezig (Nbk), Hij zit 
20 oflvczzj your him not to kieken, zol d'r 
wat wezcn?(Nbk) 
ofwezige do; -n [o'wt:zogo] 1. iemand die 
absent is Ofwozigen tellen we niet mit 
(Nbk) 
ofwezighied (spor.), voor -heid z -hied - 
afwezigheid: het absent zijn Bij ofwozik-
hiod macf' mar eon aandorc koer kommen 
(spor.), bij mien ofwczighied (spor.), 
schittaran dour atIvczzgbicd(Nbk); het met 
zn gedachten elders zijn, hot enigszins suf 
zijn: Dour zien ofwozigbiod hot hiy et 
vanzels wear niet goad volgd (Nbk), oen 
ogenblik van ofwezigbiad (Nbk) 
ofwi'jd (Nbk, Np) Ook ofgewi'jd (Spa, bo: 
Np, Dho), ofgewaaid (Wol) bn.; attr. 
['owi.jt (Nbk), owejt (Np)/ofxo..i ... wa:jtJ, 
in ofwidopraotpraatjes van niks, onzin-
nige praatjes 
ofwi'jen zw. ww.; onoverg.; wijde of, is 
ofwijd [ow...] 1. waaien in do richting van 
iets of iomand af Do wiend widc van oons 
of (Nbk) 2. wegwaaien Gelokkik,  do sni 
wiit wear aorig van do wog of (Nbk), Et 
botien wijde van de kaante of (Nbk) 3. 
naar beneden waaien D'r wijdo snij van do 
boomtoppan of (Nbk) 
ofwieken I ['owikifi - afwijken: handelen 
anders dan naar gewoonte, naar hot 
gebruik Hzpraotte in et Stellingwarfs, da 
tael die ze de hieltied onder makoor bra ukt 
haddon en at zol, docht him, niet passan 
am daor now bij at ofscb old van of ta 
wicken (vo); versohillen, anders zijn: Dc 
schriofwiczc wiakt toch eon Vein batian of 
van boo at aordar was (Nbk), Zoas ze now 
doan wiekt at of van wat et bestuar wol 
(Nbk); verder in van etgooicpad ofwioken 
van do goede weg afwijken (fig.) (Op), zo 
ook van at rcchte pad ofwieken id. (Nbk) 
ofwiekcn II (spor.) ['owi:kJ - afweken: 
door week, vochtig maken doen loslaten 
ofwieking de; -s, -en; ofwiekinkien 
['3wiki1] 1. hot afwieken 2. versehil met 
wat gewoon, regelmatig is, met wat de 
afspraak is, met zoals het feitelijk is Zoas 
bij et uutsprak, was toch can ofwioking 
van wat d'r stan (Nbk), in ofwieking van 
(1) 3. lichaamsgebrek, abnormale gewoon-
to, gedraging Dat kiond bat eon angaboran 

ofwieking (Np), Dat die man zo dot is niot 
aandars, et is can ofwieking (Nbk) 4. her 
anders gaan dan in eon bep. richting, baan 
(spor., 1) Mit at schat mackta hij aen 
ofwieking naor links (Nbk) 
ofwienen st. ww.; overg; her ofwunnen 
['owiii:] I. afwinden, draaiend afhalen eon 
klowon gaoron afwionan (Nbk), flat was 
20: as zo now driadraodsgaoren bebbon 
wallan, dan zattan ze drio klosson waDe op 
zoo'n ding on dan wodda dat togan mokoar 
spunnon en as 20 twoedra ads habbon 
wollen, dan zetton 28 (woo klassen op mit 
gaarcn, zw; boo moor klosson as ze 
ofwunnon, hoe dikkor 'tgaaran waddo (bo: 
Dho) 2. (schertsend) kalmeren (Nbk), 
vooral in verb. als Ia moe'n fo mar niot 
opwionan, dan macf Jo ak weer afwienon 
(Nbk) 
ofwiezen st. ww.; overg; hot ofwezen 
['owi•zi] 1. van do hand wijzen, afslaan, 
vorwerpen We konnon niet aanders of we 
mossen zion vaurstal ofwiozan (Op), eon 
vorzuzjk oilnezon (spor.), Doe H him zo 
botweg aPwazon bar... zijn aanzoek had 
afgewezen (b) 2. eon betrekking, hot 
verlangdo diploma e.d. niet toewijzon (na 
eon gesprek, een examen) Ze hobban him 
ofwezan, zo bebban gian genoag in him 
zian zo et schiant (Nbk) 3. ongegrond 
verklaren, ontzeggen Do cis is dear de 
rach tar afwazcn (Nbk) 
ofwiezing de; -5; -en ['owi:zujJ 1. hot 
afwijzen 2. bericht dat men is afgowezen 
1k beb eon ofwiazing kregan (El) 
ofwikkelen (Nbk) ['owtkn] - afwikkelen, 
lett.: afwinden en fig.: Za moa'n die bad 
now ok oen koor ofwikkelon (Nbk) 
ofwikkeling (Nbk) do; -s, -en ['owtkiuj] 
1. hot ofwikkolan, z. aldaar 
ofwimpelcn (Nbk) ['3wtnipli7] - afwim-
polen (fig.) Dat rero idao bobban zo toch 
afwimpeld (Nbk) 
ofwinnen ['owtn] - afwinnen: eorder met 
iets zijn dan eon ander, vgl. Dat ba'kfo 
afwunnon (Nbk), verder in iene et ni5faar 
afwinnen z. onder nifaar 
ofwippen ['owtprp] - afwippen 
ofwisselcn zw. ww.; overg.; wisseldo of, 
hot ofwisseld {'owts1ii] 1. enkele of 
moerdore koren vervangen, vooral makeor 
afwissolen (om saaiheid to voorkomon of 
om vermoeidhoid togon to gaan) Et 
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meziekpergramme woddo ofwisseid mit 
een peer verbaeltios (Nbk), As zo ziok is 
moe'n we hour mar he/pen mit at daege-
/ikse wark an dan moe 'n we mekoer mar 
wat ofwisse/en (Nbk) 
ofwisselend bn. [Dwsh1t] 1. afwisselend, 
met gevarieerdheid, vooral in verb. als eon 
ofwisselond pergramme 
ofwisseling de; -s, -en {'owsitJ 1. 
opeenvolging, wisseling in beurten, vooral: 
om eentonigheid tegen te gaan, vandaar: 
verseheidenheid Et was daor a/tied carpels 
in do pot an out do pot, nooit as wat 
ofwisse/ing (Op), Do ofwisseling doet can 
moons good (Spa), Vow' do ofwisse/ing 
zitten we now buten (Ow), ...eten we now 
an dan as maci/cost of brune bonen (Obk) 
2. zaak die de (mogelijke) eentonigheid 
voorkomt Dat we daor even hennekonnon, 
was can mooie ofwisse/ing (Dho) 
ofwrieven ['owri:brp] - afwrijven: door 
wrijven verwijderen of reinigen Af' natto 
banen bebben, wriefze mar even an do 
break of do handdoek is in de was (Nbk), 
do meubo/s ofwrievon (Nbk) 
ofwrikken (Nbk) owrtkjj] - afwrikken 
HJy perbeordo de p/aanko van do more of 
to wrikkon (Nbk) 
ofwrotten z. ofvrotten 
ofwuiven (Op) zw.ww.; onoverg.; wuifde 
of, het ofwuifd ['owijbxp] 1. afwerken 
(met jets) Hij brocht nog eon paor dingen 
op 't rabbat die n/ks am hakken badden an 
waor do vourzitter v/ot mit ofwuifdo (Op) 
ofzaegd z. ofgezaegd 
ofzaegen ['ofse:gj]] - afzagen: met een 
zaag afscheiden, korter maken e.d. We 
hebben d'r can dikko stok ofzaegd (Np), 
oen p/aanke ofzaegon door zagen verkorten 
of aan het eind in een bep. vorm, met 
name met een bep. hoek zagen (Nbk), eon 
boom ofzaegen door te zagen om doen 
vallen (Nbk) 
ofzakkebanen (Nbk, Ste, n, bo: Nw) zw. 
ww.; onoverg.; zakkebaande of, is 
ofzakkebaand [ofsakoba:i] 1. weggaan Die 
zakkebanen weer of gaan weer weg, naar 
huis toe (Ste) 
ofzakken zw. ww.; onoverg.; zakte of, is 
ofzakt ['ofsakjjj 1. naar beneden zakken De 
snij zakto van at dak of Hi5 zakto zowat 
van de stoe/ of (Nbk), Do brook zakte him 
baost of,' Et eten moot oerst mar oven 

ofzakkon (Nbk) 2. uitrusten na het eten 
(Nbk) nao at eten nog even ofzakken 
uitrusten (Nbk) 3. stroomafwaarts drijven 
(1) Zo zakton de Rijn of (1) 4. weggaan 
(Bu, Nbk, b) Zo zakken a/ mooi of naor at 
zudon (Nbk), Mar now zak ik mar weer of,' 
want doomnio za/ nog we] meer an/oop 
kriogen (b) 5. (van buien, onweer) 
wegtrekken Die buffo zakt of(Nbk) 6. (van 
pijn, koorts an andere ziekteverschijnseien, 
van emoties) verminderen in hevigheid, 
langzaam verdwijnen (Nbk, p) Do piene 
zakt a/ wat of (Nbk), Is bij nag zo Jo/k? 
Mi5 don/ct, at zakt toch a/ wat of (Nbk), 
Laot him mar tokoorgaon, at n/ct vanzo/s 
we] weer of (Nbk), Mit L. is It a/c a/ wat 
ofzaktL.s pogingen tot het aanknopen van 
een relatie zijn afgenomen (p) 7. in nivo, 
prestaties minder worden (Nbk) I/c woot 
niot tnt at woddon moot mit him op 
scboe/e, MY bogint now aorig of to zakken 
on at was oerst zo good (Nbk) 
ofzakkertien (verspr.) et; ...ties ['Dfsakftin] 
1. afzakkertje, (laatste) borrel Nog can 
ofzakkortien, on dan gaon we vat (Diz, 
Nbk), eon Hain ofzaklcortion (Bu, Ste), We 
nemon nag can ofzakkortion! (El, Ow, Spa, 
Ste, Wol), Now, wepikkon nag oven can 
ofzakkortion (01-Ni) 
ofzeggen - afzeggen: laten weten dat men 
niet komt of iemand kan ontvangen: We 
zuiien die uutnodiging we] ofzoggen 
macton (Db), Do praoters hobben ofzogd 
(Nbk); annuleren (van een bijeenkomst 
ed.) can vorgoordoring ofzoggon (1) 
ofzegger (Dho, Np) de; -s ['ofsegç] 1. 
bericht van verhindering, annulering van 
een afspraak I/c bob can ofzoggor had (Np), 
We zo//on d'r bonne, mar we kregon eon 
ofzogger(Dho) 
ofzeilen (Nbk, Np) - in op ione ofzeiien 
naar iemand toe zeilen, ook: met een 
zeilende, keilende beweging op iemand 
afgaan, vg 1. Etkwarn op him ofzollen (Np) 
ofzender ['ofsend1] - afzender 
ofzet de; -ten; -tien ['ifset] I. (g. my.) het 
verkopen van waren naar elders Do ofzet 
naor at buteniaand wodt minder (Np) 2. (g. 
my.) hetgeen men wil verkopen (Obk) Die 
boor gaot a/tied ze/fmarkon mit zion ofzot 
het vee dat hij naar de markt brengt am te 
verkopen (Obk) 3. zoveei als men in één 
keer wil maaien van can heel stuk (Np) Et 
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halve bander wodde in dde ofzotten miid 
(Np) 
ofzetbalke (spot.) - afzetbalk 
ofzetgehied - afzetgebied 
ofzetmark (spot.) - af'zetmarkt 
ofzetmcugclikbicd (1) - af'zetmogeiijkheid 
ofzetpenne (Obk) de; -n ['ofsetpsno] 1. 
bep. pen waarmee de ploeg werd afgesteld 
In do ooldorwetso ploogen zat biji et mes 
altiod eon ofzotponno (Obk) 
ofzetstik (Dhau, Dho, Op) et; -Icon 
['ofsctsttk] 1. bep. pen waarmee do ploeg 
word afgesteld, vgl. Dour at vcrzetton van 
et ofzotstik kuf' c/leper of ondieperploegen 
(op) 
ofzetten zw. ww.; overg., onoverg.; zette 
of, hot (bet. 1-10, 12, 14-19)/is ofzet 1. 
(overg.) afnemen do brillo ofzotton, do 
pette ofzotten 2. (overg.) in van Jo ofzetten 
van zich afzetton, or niet moor zo moo 
bezig willen zijn; 1k woot we] dat et nicE 
aorig vourfe is, mar io moo'n et ok weer 
con koor van Je ofzctten (Nbk), Hi kon et 
nicE van him ofzetten ) 3. (overg.) op 
onige afstand (van jets) neerzotten Zot do 
taofol mar eon aention van do mare of 
(Nbk) 4. (overg.) van jets afnemen en 
neorzetten Zot die smorige ommer toch van 
do taofol oil (Nbk) 5. (overg.) buiten 
working stollen, uitschakelen do motor of-
gotten, do radio ofzetten 6. (overg.) do 
vorhitting beëindigen van wat men op eon 
kooktoostol hoeft staan (door hot gas uit to 
draaion) (Nbk, Nw) 1k gal et oten ofzotten, 
want aandors braant et an (Nbk, Nw) 7. 
(overg.) op ong000rioofdo of onrodolijko 
wijzo tovool laton botalon HiJ bet d'r do 
baand van, iono of to gotten (El), A  dat 
go bear; her die man jow raor ofzot 
(01-Ni) S. (overg.) amputoren Zo mosson 
him ot bion ofzetten (Nbk) 9. (overg.; 
inzako dieron, vooral van kooien:) eon 
spontano abortus hebbon, eon jong voor do 
tijd afdrijvon Winters gotten diopinkon dan 
de kalvor of et wodden ok wel kalf-
vorsmiotors nuumd (Ma), In do bar- 
mooder van die pinko vratton bactorios dan 
do vorbioning tuskon et kalf on do droevon 
van do baar,noedor dour, or kalf gong dan 
dood en wodde dan ofzot of 'vorsmeton' 
(Ow), Die koo bet et kalf ofzot (Nbk, Nw, 
vo) 10. (overg.; bij kooien) nit hot hchaam 
laton komon: van do baarmoodor Die koo 

die hot ? lief ofzot hooft do baarmoodoj-
naar buiten laton komen (Nbk), Nao et 
kalvon wodde wol gauw et nettien bruukt, 
aandcrs kon hi) at lief ofzotten of 
'ofschoevcn'(Dfo) 11. (onoverg.) woggaan, 
vertrokkon Hij zotto weer ofvortrok weer 
(Bu) 12. (overg.) ovoral gaan, allos 
bezookon (Np, Ste) Hi7 zotto allo 
boolgoedon of bozocht ze alle (Ste), 1k 
bobbe allos ofzct ben bij iedoroen langs 
gowoest (Np) 13. (onoverg.) in do richting 
gaan van (b) Th5 zetto recbt op ot hekkc of 
(b) 14. (overg.) eon afsluiting, afzotting 
aanbrongon (inzake eon torroin) 15. 
(overg.) nit eon oponbaar, met macht 
bekleod ambt zotton 16. (overg.) afladon 
(van goedoron), ook: iaton af- of uitstap-
pen 17. (overg.) in icno van do ballo 
ofzettcn van do bal afzotton 18. (overg.) bij 
eon paard do riom van hot zool naar hot bit 
erg strak zotton (El) Zo bobbon dat poerd 
slim ofzot; dan komt do top in do boogto, 
dan tononzomcor(El) 19. (wedork.) info 
ofzotton, ook info ofgotton togon, ook fig.; 
ook in Bliokpinkcn koJ' an zion dat go al 
wat dracbti woren; et giorblad was dan al 
wat ofzot zat niot moor strak togen hot 
liohaam, was al wat opgozot (Ow) 
ofzettcr do; -s ['ofscty] 1. iomand die 
andoren tovool laat botalen HiJ is con 
gemionc ofzottor (Ma), Die korol moof 
good in do gaton bolon, dat is can groto 
ofzettor(Diz, Ow, Spa) 2. koo die lijdt aan 
abortus Bang, wat eon to vroogo geboorto 
tot govolg heoft (vorspr.) (z. ook 
vcrsmicter), vgl. We] bloofzoën pinke dan 
mit do voelskon staon en dat wodde dan 
lone groto rotboel mit ok nog witte vlooi 
d'r aacbtoran; en vanzels gion kalf en gien 
melt! Et slimsto was nog dat ion zoo'n 
ofzottor do bide stal bosmotte on d'r grote 
kaans was dat do volgondo winter ocn 
groot godialto van et aandere voc ok 
bosmot was mit die baktorio van Bang 
(Ow), We hobben vannaacht 0011 ofzottor 
krogen (Bu, Diz, El, Ma), A wwe mar gion 
ofzottor k.riogcn; et is slim bosmettolik on 
at tan we] oon jaor of viore duren your et 
op It bide bodriof over is (Ste), Et gaot 
van 'tjaor met zo best mit de boorkorije, 
eon stok of wat koonen gust en do iono 
ofzetter nao do aore (Op), 1k bad verdoric 
al weer eon ofzottor (Pe- Dbl, Ow) 3. 
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laatste keer dat men ergens naar toe gaat, 
dat men ergens is (Ow) Ikgao d'rnog ion 
keor bonno, at is de ofzettor (Ow) 4. 
afzakkertj e, afzettertj e, een laatste borrel 
(Dfo) Th3  moet flog 'n ofzetter bebbon 
(Dfo) 
ofzetteri'je de [ofsctr'tja; z. -i'jeJ 1. 
afzetterij, oplichterij 
ofzeugen (Np, Nw, b: Im) Ook ofgezeugen 
(Obk, Op. Ste) bn. ['ofsA:gflio&o ... J 1. 
afgezogen, in eon ofzeugon motte Een 
ofgezeugen motto daor bin cit biggon net 
bJj wog (Op, Ste), Eon ofgezeugen motto 
die maegor wodden was, mos wat anmest 
wodden om d'r wear spa/c op to kriogen 
(Obk) 
ofzeulen (Db) zw. ww.; onoverg; zeulde 
of, het ofzeuld ['ofsA:ln] 1. heel veal 
zeulen, in (hie/) wat ofzeu/en: Do poepon 
hobben hie] wat ofzou/d mit hour haan dcl 
naor oonze omgcving (Db) 
ofzeumen Ook ofzomen (Spa) zw. ww.; 
overg.; zeumde of, her ofzeumd 
['ofsX:rn:/ ... sö:nt] 1. afzomen, omboorden 
(Nbk, Obk) Veur et ofzcumen of biozon 
bruukte io naod/int (Obk), 1k --al die Jurk 
nog even ofzownen, dan kan hij an (Nbk), 
1k za/ dat Iaosto stokkien nog oven 
ofzewven on dan ho'k do jurk k/a or (Nbk) 
2. een pak slaag geven Zo bobben 'iv good 
ofzcumd(Nbk, Np, Ow) Za'kJo ofzeumen? 
(Np) 
ofzeuren (bo: Nw) zw. ww.; onoverg.; 
zeurde of, hat ofzeurd ['of...] 1. heel veel 
zeuren, in (bid) wat ofzouren: Hij her wat 
ofzourd(bo: Nw) 
ofzichtelik bn.; -er, -st [ofsxtJokJ 1. af-
zichtelijk 't Is con ofzichte/ik ma] ding 
(Np) 
ofziedig (verspr.) [of sidox] - afzijdig Hij 
boo/t him a/tied ofziedig (Bu), 1k bebbe 
mar niot tovu/o zogd, ik hobbo me mar wat 
ofziedij huRon (Wol), Jo kim Jo mar botor 
ofziedig ho/on (Nbk), Hij boolt 'm mar 
wat ofziedig (El, Sz, Spa) 
ofzien st. ww.; overg., onoverg.; het ofzien 
['of...] 1. (onoverg.) in d'r van ofzion het 
niet doen, afstappen (van een plan, besluit 
enz.) ofzien van eon koop (Ow) 2. (overg.) 
zien aan, bemerken aan (Nbk) Jo zaggen 
hour die 91 Jaor ok niot of (Nbk) 3. 
(overg.) afwerken (Nbk) Jo kim et in ion 
koer ofzien afwerken (Nbk) 4. (overg.) op 

een makkelijke manier, oppervlakkig 
afwerken, snel en slordig afmaken (Bu, 
Nbk, Np, Nw) Et wark mar wat ofzien, 
vandewoke! (Nbk), Zc bobben et mar wat 
ofzien (Np) 5. (overg.) een pak slaag 
geven (Nbk) Zo hobbon 'm good ofzien 
(Nbk) 
ofzoeger (b: Im) de; -s; -tien ['ofsu:gç] 1. 
zuiglam 
ofzoegkappe (Nbk) ['of...] - afzuigkap, 
was emkap 
ofzomen z. ofzownen 
ofzonderen z. ofzunderen 
ofzondering z. ofzundering 
ofzonderlik z. ofzunder/ik 
ofzoolten (Bu, Nbk, Ow, Ste; bo: bet. 3) 
st. ww.; overg.; zooltte of, het ofzoolten 
['ofso:lt] 1. afschepen, met een kluitje in 
het net sturen LaotJo niot ofzoo/ten (Ow), 
1k bob 'iv ofzoo/ton, dan big' d'rmar weer 
of (Bu, Nbk), Eon k/oinJongo wodt niot 
graog ofzoo/ton (Ste) 2. terechtwijzen, 
slaag geven (Nw) Die zuwwe es oven flunk 
ofzoo/ton (Nw) 3. als waarschuwing/straf: 
een zakje zout geven met Sinterklaas (bo) 
ofzuken st. ww.; overg.; zoeht(e) of, het 
ofzocht ['ofsy:kj]] 1. her en der zoeken, 
overal zoeken 1k bin mien ponne kwiot, k 
heb a//es ofzocht mar i/c kan him nargons 
vionen (Nbk, Db), et Jaand ofzulcon naor 
oier (Np) 
ofzunderen (Bu, Nbk, Nw, Sz, vo) Ook 
oftonderen (Sz) ['ofsAndrn] ... son ... J - 
afzonderen: scheiden en elders plaatsen 
Aen/ik moo'n zokko koonon drokt 
ofzundord wodden (vo); door een 
afscheiding aan te brengen van een andere 
ruimte scheiden (Sz): We hebben bovon 
twee do/en ofzundord, daor s/a op on do 
kiondor now (Sz); (wederk.) zieh van 
anderen verwijderen, zich verwijderd 
houden van anderen Hij zundorde him of 
(Nbk) 
ofzunderige z. o.tkundoring 
ofzundering (Dhau, El, Np, Nt, Obk, Ow, 
Pe-Dbl) Ook ofzondering (Ma, Nbk, Spa), 
oftunderige (Ste) de; -s, -en ['ofsAndfu) 
/ ... sondruj/..roya] 1. het afzonderen 2. 
isolement, verblijf in eenzaamheid Sommi-
gen /ovcn hielomao/o in ofzandoring (Obk, 
Ow) 3. afgescheiden nuimte (Ow), in eon 
appatte ofzundoring macken your ziek voc 
(Ow) 
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ofzunderlik (verspr.) Ook ofzonderlik 
(Db, El, Ma, Nt, Ow) bw., bn. [of'sAndrlok 
/..'sondçlok] 1. afzonderlijk: apart, alleen 
Ic moe'n ze ofzundcrlik mar even vraogon 
(Nbk), Ze wonon wel in len buus, maize 
wonen wol ofzwiderlik (Dhau), 1k heb dc 
scha open en do laomer ofzunderlik 'op en 
(Ow), De betaelpas on de giroka arten macf' 
ofzwidorlik boworen (Obk) 2. (bn.) uitzon-
derlijk (Edie, Db, Dfo, Nw) Et is 
ofzunderlik mooi weer (Nw), ofzunderlik 
hogepriozen zeer hoge prijzen (Edie, Dfo, 
Db) 
ofzuugbuize (Sz) de; -n; ...buisien 
['3fsy:y ... ] 1. naar beneden lopende buis 
onder aan een pomp (waardoor het water 
wordt aangezogen) 
ofzwaaien (Obk) ['ofswa:jij] - afzwaaien 
Do soldaot gaot ofzwaaien zal met verlof 
gaan (nit militaire dienst) (Obk) 
ofzwaarmd (bs: Dfo, Obk, Op) bn.; attr. 
['ofswa:rmt] 1. bijenvolk waarvan de voor-
zwerm is afgegaan Et yolk dat aacb-
teiblift in do Jcijrf of kaa.sto naodat do 
veurzwaarm votzwaa.rmd Lc hiot eon of-
zwaarmd yolk (bs: Dfo, Obk, Op) 
ofzwakken (Dfo) - afzwakken: geleidelijk 
zwakker warden (van de wind), in verb. 
als (biel) wat ofzwakkon e.d.: Do wiend 
zwalcte vrij wat of (Dfo) 
ofzwarven ['of...] - afzwerven: zwervend 
aflopen, doorlopen, in verb. als hie] wat 
ofzwarven 
ofzwemmen ['ofswrn:] - afzwemrnen: 
wegzwemrnen van Do onton zwommen van 
do kaanto of (Nbk); stroomafwaarts 
zwemmen do revier ofzwemmen (Nbk); 
zwemmen waarbij men beoordeeld wordt, 
ter verkrijging van het zwemdiploma Mag 
hij al ofzwemmon?(Nbk) 
ofzwevelen (bs: Dfo, Obk, Op. Ow) 
ww.; overg.; zwevelde of, het ofzweveld 
['ofswuwln] i. bijen doden met een 
brandende lap doordrenkt met zwavel; vgl. 
Mar vroeger kof' do b/jon ok wel 
ofzwovclon; d'r wodde dan can koelo in do 
grond gre von en daor kwajn eon 
zwovollappo in die in de braand stoukon 
woddo; daor kwarn do koif die goad 
dicbtostopt was ho von to staon en dour do 
zwevoldampen stiktc et yolk; or 
ofsalpctorcn gebeurt aonlik op 'o zoldo 
men/are, mar do bijen raokon dan all/end 

mar bedwelmd (bs: Dfo, Obk, Op,  Ow) 
ofzwieten ['of...] - afzweten, in verb. als 
(b/el) wat ofzwieten (heel) veel zweten 
ufzwoegen ['f...J - afzwoegen, in verb. als 
(b/cl) wat ofzwoogon veel zwoegen 
ofzwiillen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
zwölde of, is ofzwold ['ofswlii] 1. 
afzweren Bij fiot an do vinger kan at 
boverste topion ofzwdllen (Nbk) 
oge ook oog (Sz, elders spar. in verb.) et; 
-n; ogien [o:ga/ ... J 1. cog: het bekende 
orgaan waarmee mensen, dieren kijken, 
oak mimer: blik waarmee, wijze waarop 
men kijkt Jo moe'n h/cr n/ct in donker 
liggen to lezen, dat is niet good yew- de 
ogen (Nbk), Do oolekan et daglotht an do 
ogen n/ct vordregon 	at rechter age, at 
linker age, gao/c ogen, minne ogen slechte 
ogen, waoteriie ogen, hran a ogen, 
blauwo..., donkero..., eon glaezon ago, Hi5 
hot oen klap had, bij hot oen blauwe age 
(Nbk), HiY hot can vorbaand op et age 
heeft een verband voor z'n cog (Nbk), IJij 
k/let mit 'n sthoel ago (D iz), ThJ kook mit 
verwildordo ogen am him henne (ba), 1k 
bob ot wat In do ogen enig ongemak, een 
allergisehe reaktie, een lichte ontsteking 
e.d. (Ste), Hi7  had do pette diope in do 
agon hij had de kiep van z'n pet nogal ver 
voorover U) Ikheb et wat op 
heb wat tocht of zo bad dan mooj' d'r wat 
theeblaodon op doen naacbs, of boar-
waotorik heb een beetje last van mn ogen 
(Ste), Ongebeurd.' 1k kon uut mien ogen 
n/ct zion! nl. hier: door het stuiven van 
zand (d), Ze goolt mit et ion ago on zo 
lacht mit et aandero ze praat mooi, maar ze 
meent er niets van (en met zulke mensen 
moet men voorziehtig zijn) (Nt, Np), at vol 
over do ogen doen eventjes slapen (Np), 
Die popieron moo 'n glen ogen over, bra an 
die mar op moeten niet door anderen 
kunnen worden bekeken (Ste), at ago d'r 
op bolen erop toezien, het in de gaten 
houden (dat er niets mis mee gaat) (Nbk, 
Np), IV kim d'r soms gien ago moer on 
bolen, zo harro as aYes veraandcrt het valt 
soms niet meer te overzien (Ow), d'r glen 
groat ogo op bebbon er niet veel van 
verwachten, een slechte afloop verwachten 
(Np), Hiy kikt d'r mit grote ogen naar zeer 
verwonderd (Nbk), zo ook Hiy keok me 
mit con poor grote ogen an (b), grate ogen 
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opzotten verwonderd kijken (Ow, Nbk), 1k 
kan 'm vow-  mien ogen niot Zion ik haat 
hem, heb een hekel aan hem (Diz), 17 
konnon gion haand vow- ogen zien ni. zo 
donker, mistig was het (Nbk, Ow), Ic 
zo/lon Jo do ogen cut et beufd kiekon 
gezegd als men hat geweldig mooi, verba-
zingwekkend vindt waar men naar kijkt 
(Nbk, Op. 01-Ni, Nw), Do ogen bin bum 
eindoliJk oupengaon hij is eindelijk tot 
inzicht gekomen, ook: hij heeft eindelijk 
ingezien hoe hij/zij werkelijk is (Nbk, 
Spa), le moo'n ogen van vow-en on van 
achtoron hebben di.: die zou je moeten 
hebben om iedereen, alles goed in de gaten 
to houden (Spa), Hiy bet do ogon achtor en 
your hij ziet werkelijk alles (Sz), Hi)' hot 
do ogen niot in do buso geeft zn ogen 
goed de kost, ziet alles (Diz, Nbk, Pe-
Dbl), waartegenover As et op buuswark 
ankomt [het werk in de huishouding], 
bobbon eon boe/ mannen do ogen in do 
buse (Ow), Do draank lopt him do ogen 
cut hij is een drinkebroer (Np), Et was me 
0011 doom in et oge (Bu, Np), ione et locbt 
in do ogen niot gunnon iemand absoiuut 
niets gunnen, hem absoluut niet uit kunnen 
staan (Np, Wol, Nbk), Et wodde me zwat 
your do ogen ni. door misselijkheid, door 
duizeligheid, doordat men bijna flauwvalt: 
niet ianger (goed) zien (Nbk, Np), 'k Hob 
'm in 't oge 1k zie hem (Ow), Do ogen bin 
him an ion stok dour op do Hoer zijn ge- - 
richt op God (b), gion oge dicbtodoen 
(Nbk), Et is gobow-d hew-, hi)' bet do ogen 
dichtdaon hij is gestorven (Nw), ieno do 
ogen dichtodrokkon bi)' over/loden (Nbk), 
(als schertsend dreigement:) IkzaiJoin do 
ogen miogen (Db), eon ogien in 't zoil 
ho/en (Ow), oog in oog mit (.) (Wol), 
iene zaand in do ogen stri)'en (verspr., 
Ow), ...gooion id. (Op), stront in do ogen 
hebben niets zien (Iett. on fig.) (Ld, Nbk), 
zo ook Hi)' bet stront in ? oge (Wol), Hi)' 
kook him do ogen cut was óén en al 
belangsteiling voor wat hij zag, was vol 
bewondering voor wat hij zag (Nbk), Jo 
ogen niot ge/oven kunnen, Jo do ogen uut 
do kop scbaemon zich enorm schamen: 
Hoe bostaot et daf dat doen! Jo mougonJo 
do ogen we/ cut do kop schaomon! (Nbk), 
lone do ogen (th-gens wi) uutstikken (wi/-
Ion) jaloers (willen) maken (met iets) 

(Nbk, Np, Op), argons et oge op va/en 
/aoton, zo ook Jo ogo argens op va/on 
/aoton (verspr.), ieno naor do ogen kioken 
zich slaafs gedragen (Np), Jo ogon do kost 
gevon goed in zich opnemen wat men ziet, 
goad kijken naar wat or is, wat er zich 
afspeelt (Nbk, Op), do ogen argens your 
sluton iets bewust niet opmerken, het niet 
willen zien (Op), As wi)' do ogen s/outon 
bobbon (..) als wij zijn gestorven (b), 
argons gion oge vow- hebben, 1k boovo 
gioniono naor do ogen to kiokon ik hoef 
niemand slaafs te volgen, ik hoef met geen 
mans rekening te houden omdat ik af-
hankelijk van hemlhaar zou zijn (Spa), As 
hi)' eon koe kocbt, bet hi)' d'r eon good cog 
vow- heeft hij er wel kijk op (Sz), zo ook 
Hi)' hot daor wel oge your heeft daar wel 
gevoel voor, ziet het belang er wel van in 
(Nbk) en eon good oge op eon zaoke heb-
ben een goede kijk op iets hebben (Op), et 
niot mit drougo ogen anzien kunnen het 
zich aantrekken, het niet kunnen aanzien 
zonder dat men er om zou moeten huilen 
(Op), Zo op Ft  oge zit d'r con beste bowo-
ging in die zaoko zo te zien, kennelijk (El, 
Db), Op or ogo look or nog we] goed, mar 
ot was bodrog op hat eerste gezicht (Ld), 
Op et oerste oge /iokt ot me wet good too 
(Nbk), Men oor' zeggon we togon lone dioJ' 
niet konnon on die p Ft  oge nogal wat /iokt 
zo te zien, op het eerste gezicht (Dho), 
lone eon rad vow- ogen drijen (Op, Np), Jo 
mo&n we] es eon ogion dicbtokniopen doen 
aisof je hat niet zien, geen aktie onder-
nemen op wat man ziet en wat eigenlijk 
niet kan (Db, Diz, Nt, Obk, 01-Ni, Op, 
Spa, Wol), 1k zal do ogen we] even 
dichtekniepon ni.: om je je gang te laten 
gaan, zodat ik het niet weet (Bdie, Dfo, 
Dho, Ma, Nbk, Np, Nw, Ow), zo ook 
Lao'n we daor do ogen mar your diebte-
kniopen (Sun-0t), InJow ogen kan 1k niks 
good doen niets van wat 1k doe vind jij 
goad (Ow), zo ook In how- ogen is niks 
good (Dfo, Sz), Die hot do ogen vorkoord 
in Ft  beufd zn ogen staan niet goed (iett.), 
ook: je kunt aan z'n ogen aflezen dat hij 
gemeen is (Obk, Nbk), Zion ogen staon 
nietgoodz'n ogen doen vermoeden dat hij 
ziek is (Nbk), ook: dat hij gemeen is, niet 
deugt (Nbk), Wat staon die ogen aJ/omaolo 
b/lode in do /acbendo gezichton (ba), Zo 
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kon do ogen d'r boost niet of ho/en ze 
moest er voordurend naar kijken (vo), 17 
kommen ogen en oren to kot, zoveul is d'r 
to zien (Ow), Et oge viii me d'r op 1k zag 
het (Nw, Ow), Wat zol hij door mit op ? 
oge hebben wat zou hij ermee voor 
hebben, wat zou zijn bedoeling zijn, ermee 
bedoelen (Spa), Dot ba'kacniiknog op or 
age dat was ik nog van plan (Np), iene op 
't age hebben iemand in gedachten hebben 
die een bep. fijnktie zou kunnen vervulien, 
een baan zou kunnen invuilen, een geschi-
kte levenspartner zou kunnen zijn enz 
(Nbk, j), Hz het eon ag/en op dat macglen 
hij zou haar graag willen (aig., Nbk), zo 
ook Hij bad con oge op hew- (Obk), Had 
or oge d'rovon ofkijk or nu even niet meer 
naar (Nw), Hool et oge d'r even over kijk 
hat even na (Nbk), Hiy kon at age boost 
n/ct van dat moo/c macglen oflio/en kon 
niet ophouden ernaar to kijken (Nw), onder 
vier ogen met zn tweeën, zonder anderen 
erbij, Dat moo/Jo  vouF ogen ho/en dat 
moet je je realiseren (Nbk, Np), Dat koJ' 
mit eon ha/loge we/ zien dat kon je zo wel 
zipn, dat was gemakkelijk in to zien (Np). 
Die moet me nooit moor onder ogen 
kommon last die persoon het niet wagen 
nog cons in m'n buurt to komen (Nbk, Np), 
ieno niet onder ogen durven to kommen 
(Nbk), Doe oons moor on botor age kriegcn 
vow- Jaw gonaode on Jow flefdo zorg dat 
wij meer oog krijgen voor (b), Uut mien 
ogen! maakt dat je wegkomt (Np), Kick 
nut Jo ogen! kijk goad uit, kijk toch zalf 
goed (spor.), et geveer onder ogen zion 
zich het gevaar goed realiseren (Np), Dat 
moe/fe goed vow- ogen ho/en dat moet ja 
goed blijven basaffen (Nbk), Et ogo wi/ok 
wathet moet mooi lijken, hot moet er mooi 
uitzian (Nbk, Ste, Wol, Ow), ...hebben Id. 
(Dfo, Op, Ow, Sz, Ste), zo ook Jo mae'n 
zion dat et age (ok) watkrig(Ste), (gazegd 
wanner iets mooi leek maar achteraf 
teganvalt:) Now, et oge bet wat /a-egon 
(Ste), lone niet nut et oge vor/lezen (Spa), 
Ic moo'n dat niot uut or oge verfiozen 
(Nbk, Np), in ? age /open (Nbk), Jow 
hebben de hoof h/er aarig op/bud, et kikt 
uut aandere ogen het ziet or heel anders uit 
U, Nbk), Die beeftenis staotmo nog be/der 
vent ogen zie 1k nog helder voor me, heb 
ik nog helder voor de gaest (Np),  B7 bet 

je goed in It age hij ziet je goad, haeft je 
goad in de gaten (Nbk), Hijboa/tJo good 
in ? oge blijft goad op je letten, houdt je 
goad in de gaten (Nbk), Hij wol graeg in 
't age ]open wilde graag dat men ham zag, 
dat hij opviel (Bu), Zomossen nag facben, 
doe zo hew-  dat taftie/tien weer yew- ogen 
bae/den zich wear voor de geast haaiden 
(vo), Dat fopt op die moniere ocht in et 
age dat valt op die manier wel erg op 
(Wol), Et oge moot Jo d'r mar op va/on je 
moet het maar toevallig zien (Nbk), Et age 
moot ft d'r op va/fonje moot hat toevallig 
zien, hat valt nI. niet zo op (Ste), vu/me 
d'r op ik zag hat toevallig (Bu), in or oge 
va/en opvallan, opgemerkt worden (door te 
zien) (Nw), et wit van at oge (Nbk), Hij 
bet or wit vow- de ogen (Nbk), (gezegd van 
paarden die gemeen lijken door hun blik:) 
Etpeerd bet 't witte in 't oge (Db), .bet de 
b/es in Ft  oge heafi een bias die rond het 
oog loopt (Nbk), Zo boreddo dehuusbofing 
on /uut avora/ et oge wat over goon hiald 
alias wat in de gaten (Ow), 1k kan ioder-
ienerecbtin deogonkiekenik heb niets to 
verbergen, heb een goad gewaten (Nbk, 
Ste), Zo/ango as ik de agon eupen bebbe 
gebew-t ot n/ct zolang ik leaf (Np).  1k kan 
b/rn wit do ogen wel sEw-en mijn blik is 
genoag voor hem om to doen wat ik wii 
(Nbk, Sz, Np), Do boor wus don dorse good 
dat Siotso goeio ogen in or beufd badde z'n 
ogen goed de kost gaf (vo), (schertsend:) 'k 
Hob zoe'n piano in do kop, ik kan mit mien 
ogen n/ct zien, zo fokkon mi do banon 
(Bu), MY her et oge groter as do macgo hij 
haeft taveel eten opge- schapt en kan niet 
alias op (El, Np, Obk, Ow, Spa, Wol, 
Nbk), zo ook Th) her at oog grotor as do 
mond (Sz) an )h7 bet et oge grotor as do 
bock (Dfo, L)hau, Np, Op), ..as or fief(n), 
MY hot ogen as bastards hij heeft grote 
ogen (Diz), H1J hot ogen in de kop as eon 
theepaantion (Np), ogen as tbookoppios 
(Db), - ..thoepaantios (Db), HiY bet ogen as 
oen katto (Ow) 2. lusvormig onderdeel om 
draad, leidsels enz. door to kunnen steken: 
van gereedschap, bep. garei, vgl. Dew- do 
scbommoibafko [van een klokkastoei] zit 
sams con bo ofto mit con age door do kfop of 
mit foorwark an bangt, dat die goed 
be wagon kan (bs), Eon wervef bet twee 
ogen een wartal, wervel (Spa), or ago van 
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de naaldc. Ikkan de draodniet dear at oge 
van do naalde kriegen (Bu), Do 
lctternaaldc haddo eon groot oge en con 
stompo pwite (Obk), or oge in do naalde 
(Wa!), (fig.:) dear ot oge van do naalde 
kraepon, zo ook MY gaot kick dear et age 
van do naalde id. (Obk, Nw); verder: elk 
der openingen aan de uiteinden van het 
halshout van paarden waardoor de strop 
loopt waarmee de paarden aan dit hout zijn 
bevestigd (Ste) en de opening aan het eind 
van een tocbtnaegol of togpenne (bs: Nw), 
vgl. Do onderkaante van eon tochtnaegcl 
past percies in or 0g8, dat hij kan weer wit 
do stielo drijd wodden (bs: Nw) 3. dat bep. 
sluitmiddel aan kleding waarin het bijbe-
horende haakje past 't Oge is van de rok of 
(Dho), haoken on ogen, z. onder baoke 
(bet. 9) 4. elk der gaatjes in riemen, 
schoenen of de ringvormige afdekking 
daarvan; om de veters enz. door to steken 
(Bu, Db, El, 01-NI, Ste) Zet daar mar even 
eon ogien hi, dan bang 1k 'm daor an op 
(El), ogen in eon riorn (Bu, Ste), ogles van 
de schoenen (Ste), d.i. ook: elk der aan 
bep. schoenen bevestigde ringetjes waar-
door men de voter haalt (Db, Ste), Do 
ogles van de schoe daor vlecht ía de voter 
dear (Bu), een age in 'tpeerdedek (01-N!) 
5. lus in, aan een touw e.d. or age van een 
las of van een touw (Nbk), ci age in eon 
lusse (Bdie), et age van 't koetouw (Dhau), 
Doe mar een groat age in dat touw (Nt), 
con age in et touw maekenlus (Nbk, Spa), 
eon touw splitsen mit een age an or aende 
(Dfo), con oge an 't touw splissen (El, 
Obk), As we een pinke mossen vangen, 
deden we dat altied mit eon touw mit eon 
groat age, dan badden we meer kans om 
bum to kriegen (Sz), Et age van eon 
wildstrik (Obk) 6. bekend token op een 
dobbeisteen on dominosteen (met de 
waarde van een punt) de ogen op 'e 
dabbelstien (Ma, Pe-Db!), Hoovule ogen 
hej' goaid? (Nbk), bogo ogen gooion 7. 
(vaak verki.) uitgevloeide dmppel vet aan 
de oppervlakte van gekookt water ogen op 
'a soap (Bu, Ste), De ogles drieven op 'e 
soap (Nt, Pe-Dbl), Ogles vet drievon d'rop 
nl. op de soep, bouillon (Dhau, Nbk, Diz) 
S. (van aardappelen) oog, net zichtbaar 
knopje (Bu, Nbk, Pe-Dbl, Ste, Sz) ogen in 
de cerpels (Nbk, Pe- DbI, Ste), As 

opsluponde jonges mossen wi altiod 
eerappelschellen, mien breur de schellen on 
ik de ogen (Pe-Dbl, Sz, Hoe moor ogen, 
hoe moerrangen des to meer stengels (Bu) 
9. rondje, cirkel waarin men moet werpen, 
waarop men moet richten (Np, Ow) in ? 
ogien mikken nt. op de schietschijf (Np), 
eon ogien macken am do knikkers in to 
gooien (Ow) * Uut or ago, wit or batte 
(Diz, Nbk, Spa, Nt), Oog am age, taand 
am taand (alg., Obk), Nit is good in et 
age (Nt), Et age van do meester maekt et 
peerd vet (Ow, Sz, Obk), (gezegd als de 
baas het werk goedkeurt:) Et age van do 
baos wil ok war (Ld, Nw, Ow), zo ook Et 
age van de moestor wil ok wat (Ow), Wat 
et age niet zicbt, Jet ci hatte niet (Ow), 
...Jat ethatte onverlet (Op), ...deert or batto 
niet (Bu), Blauwe ogen, trouwe ogen 
(Mun, 01-NI, Ow, Sz), Eon groat ago, mar 
een kloino book gezegd wanneer een kind 
de hoeveelheid eten die het heeft opge-
schept niet op kan (bo: Bu), (raadsel:) Et 
bet ion age on et kan niet zion oplossing: 
het oog van een naald (s) 
ogedokter (Bu, Dfo, Ma, Ow) Ook 
ooga'okter (Ld, Nt, Wol) - oogarts 
ogedruppelen (vo) onbep. w. ['o:go...] 1. 
oogdruppels toedienen (.) die naa or 
ogedruppoJen mit tuberculine d'r lone koe 
bij baddo die roagoerde (vo) 
ogedruppels z. oogdruppen 
ogekieppe z. oogkloppe 
ogelik (Np, Nw) {'o:xJok} - ooglijk Da's 
wel een ogeiik gobouw (Nw) 
ogen - ogen: er (good enz) uitzien Et oogt 
good (Nbk), ...niet (Diz, Ste), ...niks 
(Dhau), Et oogt niot yule het lijkt niet vee! 
(Bu), Et oogt mooi, mar et is niks (Db), 
Dat oogt beter lijkt beter, ziet er beter uit 
(Nbk), Eon kwassien varve dot eon buus 
vaeke vale beter ogen (Op), Datzeldc dat 
eon ander anbet, dat oogt bij do ander yule 
beter (Sz), Et oogt van buten een moaie 
appol, mar van binnon... boekziek! (Ow), 
Die cerpels ogen wel aorig (Ma), hth ogen 
nag niet zo oold (Nt), Et oogtniot vale het 
lijkt naar niets (Bu), Hij oogt (lang) niot 
good hij lijkt ziek to zijn, kon wel eens 
niet in orde zijn (Ste), Oak wel: hij durft 
een ander niet (goed) aan to kijken (Ste) 
ogenhedriegeri'je (Obk) de [o:gjjbadri: 
gtj] 1. gezichtsbedrog, illusiebee!d Die 

-546- 



ogenbedrog - ok 

zo mooi op 'a lappen kommen, is wel as 
ogcnbcdricgerijc (Obk) 
ogenbedrog (Ste) et ['o:gpbadrox] 1. 
gezichtsbedrog, het zich verkijken (op lets) 
ogenbegoechelderi'je (Op) de [o:gbogu 
xldc'sjo] 1. gezichtsbedrog, illusiebeeld 
ogenblik et; -ken; -kien ['o:gb1tk] 1. zeer 
korte tijd We bebban nog can ogenblik 
staon tcpraotan (Sz), Ic kommcn mar ccii 
ogcnblikkicn (Bu), Et is mar can klein 
ogenblik (Bdie), In can ogenblik baj' at 
klaor (Nw), ...was at klaor (Bu), In can 
tied van can ogenblik was at butts 
opbraand (Nw, Ow), Hcj' ok can 
ogenblikkian tied veur me? (Ste), Hcj' ok 
can ogenblikkicn daj' mit me praoten 
kunncn?(Nw), fen oganblikgeduld! (Nbk, 
Spa), Ian ogenblik wus hij nict waor bij 
was (ba), Dat zak wel even in can 
verleuren ogenblikkicn docn (Nbk) 2. 
tijdstip, moment Hij kan elk ogenblik 
koznmcn (Ma), It Is op at ogenblik dna are 
flu, op dit moment (Bdie), 1k beb op It 
ogenblik gian tied id. (alg., Ow), qo 't 
ogenblik is 't rotwcar (Ma, Spa, Sz, Nbk), 
...gaot at goad (Ste, Ow), Op can gcgaven 
ogenblik kan at vanzels varkcerd gaon 
(Nbk) 
ogenbiikkelik bw. [o:g'b1ikok] 1. 
ogenblikkelijk hth moe'n ogcnblikkelik 
tbuuskommcn (Diz, Ma, Ow, Dho), Wiy' 
we] as ogcnblikkelik bier kommen? (Nbk), 
Dat moat ogcnblikkelikgcbcurcn! (Spa), Ic 
njoc'n ogcnblikkclik oprwnen (Op) 
ogendiender (Db, Nbk, Np, Ow, bi, v) de; 
-5; -tien ['o:gjjdi:ndç] 1. iemand die alleen 
zn best doet onder een toeziend oog 2. 
iemand die vlelt, mooie praatjes afsteekt 
om bij een bep. iemand in de gunst te 
komen, ogendienaar (Np, bI) 3. iemand die 
steeds bert naar wat een ander heeft (bi) 
ogensehienlik [o:gjj'skinbok] - 
ogenschijnlijk 1k wect atnictpercies, mar 
ogcnscbicnlik moat at zo onga veer west 
hebben (Dfo) 
ogenschouw ['o:gskom] - ogenschouw, in 
in ogcnschouwneman, vgl. Datmocj'okun 
ogenschouw ncmcn daar meet je ook aan 
denken (Np, Nbk), ook lett.: bekijken, in 
bijv. can butts in ogenschouw ncmcn 
(Pe-Dbl) 
ogentest (spor.) ['o:gjjtest} - ogentest 
ogentroost (Bu, Nbk, Ste, fp, 1) 

['o:gtro:ost] - ogentroost (bep. planten-
geslacht) shave ogentroost (Nbk), rooia 
ogentroost (1) 
ogeschaduw (spor.) ['o:ga...J - oog-
schaduw 
ogezalve (1) ['o:ga...J - oogzalf 
oglendoek z. ogiasdoek 
ogiesdoek (Db, Dhau, Ld, Obk) Ook 
ogiendoek (Dho) et ['o:xizduk/ ... xin ... ] 1. 
oogjesgoed (toegepast in luiers (Dhau, 
Dho, Ld, Obk) en handdoeken (Db)) 
ogiesjus (Ste) de [o:xisjyJ 1.jus van water 
met enig vet dat erop drijft (in de vorm 
van rondjes) 
ogiesluier (Db, Dfo, £1, 01-NI, Pe-DbI, 
Wol) ['o:xislirjç] - oogjesluier D'n bin 
ogiesluicrs an bloklciesluicrs; c/c ogiesluiers 
bin wat thicker on slugger as die aanderan 
(Db, Wol) 
ogiessoep (Ma, Ow) de ['oxisup] 1. magere 
soep met slechts bier en daar een vetoogje 
ogiesvet (Nbk, Obk, 01-NI) Ook 
ogieswaeter (Dho) et ['o:xisfetJ  ... ws:tr] 1. 
vocht van soep e.d. met uitgevloeide 
druppels vet aan de oppervlakte (bij het 
koken) Aj'ogiesvcthcbban dan dniaven d'r 
ron tics vet op. ogics (Nbk) 
ogieswaeter z. ogicsvct 
ogrieslik z. ofgricslik 
oh Ook als ao geschreven tw. [o:J 1. ter 
uitdrukking van pijn, spijt Oh, bcj'jc 
daon.9 Oh, man, wat ba'k mien thkkc tija 
stoten (Nbk) 2. ter uitdrukking van 
bewondering Oh wat mooiç zoc'n 
vuurwark! (Ow), Oh, watprachtig, wat baj' 
tad, can mooi bockicn schrevan (Ld, Nbk) 
oio (1) ['o:ojo.....jom] - oio 
ojief (Obk) 	[o:jifl - ojief (bij 
timmerwerk) An at raemwark wodda 
vroeger an do binncnkaant can ojicficn an 
scha aid (Obk) 
ojiefschaeve (Obk) [o:jif...] - ojiefschaaf 
ok Ook oak (Bdie, Nt, Pe-DbI) bw. 
[ok/uk] 1. bovendien Gad him dat ok mar;  
bi5 kan at wel bnzlcen (Nbk), Mack daj' 
votkommcn! En can bcticn rap ok! (Nbk), 
Moef' dat now ok nog wetan? (Nbk), 1k 
bin d'r ok nog! j  vergeet mij, ook: ik zal 
me wel weten te roeren, ik zal wel 
ingrijpen e.d. (Nbk), Ja, dat kuj' now wel 
zcggan daj' dat nooit doen zullen, mar 
zoe'n ha vend bij'now ok wear met! (Nbk) 
2. evenzeer, eveneens Etgaotmijkrakzo, 
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en mien vrouw ok (Nbk), Zo zoj't ok zion 
kunnen (Nbk), Ok morgan! ook goede-
morgan gewenst (in reaktie op de groet 
van de ander) (b), Kom ie ok? (b), Wi 
woVen ok niet minder wezen (b), Hij hat 
ok al eon betian sjansl (El), MY ok goad.' 
hat maakt mij niet nit, ik vind het wel best 
zo (Nbk), (ironisch:) Now, dat is ok wat 
moois! het is me wat moois, hoe bestaat 
het dat dat zo gaat e.d. (Nbk), Dat is waor 
ok! jnderdaad (daar had ik even niet aan 
gedacht), Dat zeggen ze ok we! dat wordt 
eveneens wel gezegd (Nbk), Dat gaot zni 
ok zo eender (Ste), 1k weer at niet, on ik 
Wil et niet weten ok! (Np, Nbk) 3. zeus Ze 
hebben nooit weten hoe at toegaon is, ok 
N niet, an die had et we! naogaon kwid 
(Nbk), Drie jaor had bi5 et daor nog 
vo!bw1en ok! (j) 4. toegegeven, ook al Ok 
a! koj' d'r dan missehien niet hie!emao!e 
!anges, ie kim at tocb we] even a.nbrengen? 
(Nbk), (..) ok a] bet half Oostorwoo!de 'm 
daor zoe'n betien slop ow !acht (b), Mar 
hoe dan ok (..) (b) 5. dan ook, naar te 
verwachten valt Et is ok wel uutkommen, 
wa'k verwaacht had (Nbk), 2'., bet hour 
aiemachtij inspand, en at bat hew- dan ok 
wel wat opleverd(Nbk) 6. willekeurig, om 
het even Hoe at ok is (Bu), ...wozen wag 
(Bu), War ze ok bejainmerde, gieniene 
!uusterde (Nbk), Al wie d'r dan ok bonne 
zaj, mi5 zion ze d'r niet! (Nbk) 7. 
misschien, eventueel Kuj' ok zeggen hoe 
!aeto at is? (Nbk) S. (in ultroepend 
verband, verzuchtend) toch Die verrokte 
meuigb aid in mien bienen ok! (Spa), Die 
wiend is schaip en koo!d; mar wat wij' Ok! 
(v), Wie gaot now ok in de snij uut de 
brook! (b), Die man bet daor ok eon lot 
(Nbk, Ma), We hadden aanders ok a! niet 
veule (v), Die is ok rear an zion aendo 
kommen! (Nbk), Week ok niet! dat weet 
ik niet (b), Dat is ok een nuvere meneer 
een vreemde kerel (Np), .. .oen rahbe!bek! 
(Sz), Dat is ok wat! dat is me ook een 
eigenaardige boel, een beroerde, ellendige 
toestand, Zo is at ok wear niet zoveer gaat 
het niet (bI, b), moor c* al niet meer, 
verder beslist fiat (b), (ironisch, bijv. van 
iemand die de zaak heeft belazerd:) Dat is 
ok ten mooie meneer! een fraai heer, een 
mooie kerel (Nbk, Np, Nt, Ow) 
okapi (1) [o:'ka:pi] - okapi  

oké (spor.) [o:'kt:, ...ktj, oM'h:, ...ktjj - 
(recente ontlening) oké 
okse (Bu, Db, Nbk, Nw, Wol) de; -n 
['okso] 1. domme persoon (Db, Nbk, Nw, 
Wol) Domme okse! (Nbk, Wol), Je bin eon 
dikke okse (Db) 2. hetz. als hobo, bet. 1, 
z. aldaar (Bu) Ikbeb etzo in de okse(Bu) 
oksel Ook okseld (Bdie, Nt, Sz) de, ook et; 
-s; -tien ['oksj(t)] 1. holte onder de arm 
Hi5 zwiette onder do okse!(s) (Dhau, Nbk, 
Ma), 1k bin wel as wat zweterig in at 
okseld (Nt, Sz), ...in de okse! (Obk), Die 
jurk zit me stief onder de oksal (El) 2. 
(vaak verkl.) okselstuk (Dfo, Nbk, Ow) 
Vroeger zetten ze in een bawd eon okse! 
(Ow) 3. hock die can blad van een plant 
maakt met can stengel (Obk) Foddespie 
zit vaeko in do okseis van c/c b!aeden 
(Obk) 
okseld z. okse! 
okselfris (Spa) - okselfris We gaon 
tegon woordig okselfris naor oons wark 
(Spa) 
oksclhaor (Bu, Pe-Dbl) - okselhaar 
okselhockicn (Dhau) et; 	... hoekies 
[oksjhukin] 1. okselstuk 
okselstok (Ow) ['nksl ... ] - okselstuk 
oksclzwiet (Pe-Dbl) at {'oksjswi:t] 1. 
zweet in de oksels 
oksheufd (Np)  ['skslt&:ft] - okshoofd (bep. 
oude vochtmaat) een oksbeufd draank (Np) 
okt. - afkorting van oktober, oktaaf 
oktaaf at; oktaven [okta:fJ 1. bep. interval: 
oktaaf 2. tijdperk van acht dagen voor de 
viering van bep. kerkfeesten (Nw, Ste), 
met name in Et is flog onder ot oktaaf 
binnen de acht dagen van de viering, d.i. 
vooral inzake Pasen (Nw, Ste) 
oktober Ook optober (Ow) [ok'to:bT/op't ... ] 
- oktober We be/then in oktober we] dna 
verjaordaegon (Sz), We bin ge!ufdcjg nog 
gian oktober hat is ( ... ) (Spa), As we 
dommiat wear oktober bebbon, scbO't et 
jaora! wear mooi op (Obk) 
oktobermaoiul - oktobermaand 
oktrooi (spot.) {ok'tro:oj] - oktrooi: door 
de overheid verleend alleenrecht tar 
exploitatie van een uitvinding oktrooi 
vorlionen (I), d'r oktrooi op bebben (spot.), 
d'r oktrooi vow- anvraogon (spot.), D'r was 
oktrooi op anvraogd (Pe-Dbl), MY mient 
zekar dat biy d'r oktrooi op her dat 
niemand anders zich bezig mag houden 

-548- 



Oldelamer - ow 

met waar hij toevallig mee bezig is (spot.) 
Oldelarner z. Ooldelaewer 
ole [o:lt:, oat..., UjJ - (recente ontlening) 
- ole 
oleander [o:lo'jandr,  0:11)'j...] - oleander 
olekionie z. ooldcklonic 
oleklonje z. ooldeklonie 
olferd (Ld, Nbk, Obk) de; -s [zAfçt] 1. 
domme, enigszins lompe of onversehillige 
kerel 
olifaansdracht z. olifantsdracht 
olifaant z. olifant 
olifant Ook olifaant (Np, Obk) de; -en; 
-tien [o:(a)lifantj 1. olifant (het bekende 
slurfdier) ccii Jndiscbc olifant (I), ccii 
Afrikaansc c/i/hat (1), van con woggc eon 
olifaant macken zeer overdrijven bij het 
vertellen van een relatief onbelangrijk iets 
(Diz, Np, Obk), van ten luas ccii olifant 
mae/ceo id. (Diz), Die vent is zo log as ccii 
olifant (Pe-DbJ), zo dow as ccv olifaant 
(Nbk, Np), Hijhet ten buud as con ofifant 
hij trekt zich nergens wat van aan, heeft 
weinig gevoel (Ma) 2. grote, logge persoon 
(spor.) 3. dom iemand (Np) * (gezegd bij 
het afsluiten van verhaaltjes voor 
kinderen:) &i doe kwaw d'reen olifant wit 
can lange snuut7En doe was or vertellegien 
wit (Sz) 
olifantedracht z. olifantsdracht 
olifantsbien (Db) et; -en ['0:...] 1. dik, 
groot been Die vrouw bet olifantsbienen 
(Db) 
olifantsdracht (verspr.) Ook oil-
faansdracht (Np), olifantedracht (Bdie, 
Bu) ['o:Iifandzdraxt/ ... fa: z ... / ... fanta ... J - 
olifantsdracht Et lie/ct wel con 
olifantsdracht (Ow, Diz), Die /coe is al 
vecrtien maonden over de tied, die/con wel 
eon olifantsdracbt hebben (Sz, Op), Die 
vrouw lopE zo lange, et lie/ct wel con 
olifantsdracht (Ma) 
olijf (spor.) de; olijven; -ien [o:(a)'lejf] 1. 
olijf: vrucht van de olijtboom D'r zitten 
ohjven op 'epizza (Bu) 
olijthlad (v) - olijfblad 
olijfeulie (Np) - olijfolie 
olljflcraanze (1) - olijfkrans 
olijftakke (1) Ook olj/f:oeke (1) - olijftak 
olijftoeke z. off/flak/ce 
olm (vo) de; -s; -pien ['olm] 1. olm, iep 
• .. on the bet uvij anraoden driebonderd 
Chinese olws te plaantcn (vo) 

olster z. boo/star 
olympiade (1) - olympiade 
olympisch [o(:)1tmpis] - olympisch, in 
dc Olywpische speulen, con olympiscbc 
titel (spor.), olywpisth goold (spor.), ccii 
olympisch re/cord (spor.), olympisch vuur 
(I), et olympisch dörp (spot.) e.d. 
ow I Ook oom (bet. 1: Diz, Wol) de; -s 
[omj 1. oom, in samenkoppelingen als 
Goss'-om oom Gosse (Nbk), Hcnderk-ow 
(Nbk, Sz), Aolderd-ow (Sz), Egbert-om 
(Sz), Lugien-ow (Bu), Jan-ow (Dho, Ld, 
Db, Nbk, Nw, El, Nt, 01-NI), A/F-own 
oom Alle (Wol), Theo-oom (Diz), 
Fopp '-ow oom Foppe (Dhau), Jouk- ow 
(Ld), Rcwmelt-ow (be: Bu), enz.; vaak in 
verb. als Jaanticn-wuui en Roe/f-ow 
(Dfo), Goss '- ows kommen vanao vend 
Gosse en zijn gezinsleden (Nbk), Aorend-
ows /cowmen d'r an Arend en zn 
gezinsleden (Np), Jan-ows /comwcn vol-
gendc woke wacndag oom Jan on zn 
gezinsleden (Nbk, Ow), Jan-ow's vol/cien 
/cowt d'r an id. (1) 2. oudoom (Bdie) 3. z. 
ow/ce 
om II vz. [om] 1. om (jets) been, rond 
(iets) I/chin nog ecn /ceer pm ct huus lopen 
(Nbk), Ow de bossen is et diczij, 
vanworgen (Op), ow de taofel zitten, ow 
de bit/ten sprungen het work maar steeds 
niet geed beginnen (doordat men er 
tegenop ziet), ow dc/car/ce henn4 Th3 wan 
or touw ow et pa/c/den bonne (Nbk) 2. 
vlakbij, in de onmiddellijke nabijheid van 
I/c wil o/c wel es con /cecr gien aandere 
wcens/cdn ow we bonne hebben (Nbk), Die 
meld bet now o/c a/tied dejongen ow bear 
bonne, gien war/c ow banen bebben 3. 
tegen, in verb. als iene ccii /clap ow dc /cop 
geven tegen z'n hoofd (alg.), cen /clap ow 
de /cop kriegen (alg.), zo ook in I/c heb 
vrocger wel es wit de giepse ow de /cont 
had (Diz) 4. omstreeks, omtrent (een bep. 
tijd) ow ccii uw- of tiene, c/yen, ow de 
widdag (benne) (spot.), Ow de Paosen 
bonne /cowt bij (Bu), Ow widdewaacbt 
wol 't wel es spoe/cen zo rond middernacht 
(Ld) S. op het tijdstip van Ow kwat veur 
negen bin ze votgaon (Nbk), Dc oolde wan 
ispercics ow widdewaacbtsturven precies 
toen het middernacht was (Op) 6. 
ongeveer, rond Hiy lopE o/c al ow de zestig 
(Nbk), Hoc oold bin Ic? Ow de zestig 
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zeker? (Nbk), Dat kost on de bonderd 
gulden (Spa) 7. met tussenpozen van On 
at vie gaot d'r eon bus, zo ook On et 
aanderbalve woord begon hi5 to boosten 
(Nbk), Hi5 zat on do baeverklap to 
booston (Nbk) 8. in plaats van, afgewisseld 
met on bow-ten, on zion beu.rten (b), ow 
do bourt, on do aandore dag, On et 
aandere woord zoo bij een scbunnig woord 
(Nbk) 9. verwisseld met, in plaats van, in 
verb. als leer ow leer, lap ow Jeer z. 
lappe, Jeer, ow de dondor nie4 on de 
bhksen met, argens met wile on govon, 't 

Is no on 't even (verspr., Nbk) 10. om-
wille van, ter wille van 1k doe et on jow, 
en nargons sanders onne (Nbk), Jo ow 
wat bekonnoron, nargens ow da enken, 
Daenk ía oven ow do kleinojonge! (Nbk) 
11. wegens, vanwege On die redon kwam 
M5 d'r n/at noor Nbk), 1k kow ow jow 
Nbk), Et is 'n to doen ow (..) (Nbk), 1k 

bob et on mien non daon (Nbk), Kow 
niie woke mar eon keer on koffie, dan 
past It me boter (Sz), Ze hobben eon goeie 
koper had on hour buys, ze bourdon eon 
flinke pr/es (Obk), Daor wiY bonne on eon 
vetto biggo (b), Et is met nodxj dawwo 
nitdoen on die pr/es, want die is toeb al 
lange vorzegd (Obk), Dejongen gloopen in 
de bos on as d'r okpeortios weren (Db), 
We klaegon on 't weer (ba) 12. ter 
aanwijzing van bet kenmerk (Pe-Db!), vg!. 
Hi was good ken bar on zien ]open 
(Pe-Dbl) 13. teneinde, met bet doel om, 
voor Hej' aJIe gerak we] op 'e waegon on 
naor It wark? (Ow), verlegen zitton ow 
(1), on at hadsto(n) 14. wat betreft, 
aangaande Do boon staot wel eon botien in 
de wag on do bedriefvoering (j),  Jo lain 
on mien pat stikken (Bu), Ow mij gong 
hi5 eon keer vot wat mij betreft, ik zou 
graag wiflen dat hij wegging (Nbk), Dat 
wief kon on wi wol in 't dik kiekon 
kunnon naar mijn indruk (Wol) 15. z. 
owne 
om III voegw. 1. ter uitdrukking van het 
doel We bin tocb op 'e woreld ow nokeer 
to helpon (a!g., Nbk), Vourzichtij, ow do 
aandero kionder met waicker te naoken 
(..) (ba), Ze dedon dat on. Ja, 
waoronne?(b), witet doe] ow (.)(b), 1k 
kow bier on to warken, met ow topraoton 
(Nbk), On inteelt te veurkownen is et 

noudig ow n/at altied dezelde bolle to 
brukon (Obk), On nooi te wezon bet dit 
peerd eon to brede bios (Diz), Now, onje 
do waorbied to zeggen (1.) (b), on 
nuuilikheden te veurkonnon, on kot to 
gaon, ow zo to zeggon 2. ter in!eiding van 
een nabepaling: It Was griozelig on naor to 
kiokon (Nbk), Heb /0 eon kaans ow die 
baone to kriegon? (Nbk), Et moot gion 
gowoonto wodden on bier zonar binnen te 
valen, We weren bogonnen on et vow-  bin 
op te nenon (b), 't Was on je dood to 
scbrikkon (b), 1k zol mien docbter uut-
besteden on zo mar to zoggon (b), Wat 
bortaol van jow on daor zonar naor te 
vraogen, Wat bin jow eon kukon on zowar 
an eon onbekondo gold to lienen (Op), 1k 
raod etjo of on d'r wit dew- to doen (Ld) 
3. ter uitdrukking van een gevolg, in verb. 
met to Hi7 was to bonauwd ow d'r tegonin 
to gaon (Nbk), Hi7 is to beroerd ow ok 
mar eon slag to doon (Nbk) 
om- - om-, eerste lid in samenstellingen 
met het aksent op hot tweede lid, zoals 
owaarnon, owsingelen; ze zijn met alle in 
dit woordenboek opgenomen 
om-en-bi'j z. ondobij 
om-en-naobi'j z. ondobij 
oma (spor.) do; -s; -glen [5:ma] 1. (als 
Ned. ervaren) oma 
omaarmcn (spor.) [o'ma:rmn] - omar-
men: omhe!zen Die boon gruvit zo hadde, 
die kuj' baost niot noer onaarnon (Db) 
ombalgen z. owneballingen 
ombauigen z. onweballingon 
omballinge z. onweballingon 
omber (Nw) et ['ombç] 1 bep. kaartspel 
(Nw) 
ombeurt(en) z. onstebourton 
ombolgen z. owwoballingon 
ombudsman - ombudsman 
ombudsvrouw (I) - ombudsvrouw 
omeirkelen [om'strkJi] - omcirkelen: met 
een cirkel afbakenen 
omdat vw. [om'dat] 1. aangezien, om 
reden dat We bin van da ego met naor 
Grunningon gaon, owdat do wogen 
onbegaonbor weren (Ow) 2. als gevoig 
van, doordat Dat gebakkol van jow kont 
owdaj'todrokbinnon(Wol) 
omdebi'j (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Ow, Ste, bi, s: Obk, vo) Ook ommendebi'j 
(Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, Spa, Ste, b: Im), 
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om-en-bij (Nt), ommennebi'j (Diz, p), 
om-en-naobi'j (Dhau, Np, Pa-Dbl) bw. 
['omda ... /omndo..., 'omendo ... ..omcm..., 

. ... ..omono...,'omena ... /'omeno:b ... ] 1. 
ongeveer, omstreeks, omme en bij, bijna 
Ommondcbi dat p/ak waor AC /actor 
woonde (Ow), Die is omdebij to facto 
bijna (Dhau), 1k bin omdobij klaor bijna, 
zo goad als (Nbk), Et is omdobi5 vier are 
(Bu, Ste, Nbk), 1k at omdebij ondor do 
auto (Dhau), Hi5 woont om-on-naobi do 
karkc (Np) 
omdieken (Bdie, Db, Sz) zw. ww.; overg.; 
omdiekte, her omdiekt [orn'dik] 1. een 
dijk leggen em (een bep. gebied) eon stuic 
/aand omdickon your water/coring (Sz) 
ome z. omke 
omgaank z. omgang 
omgang Ook omgaank (b: bet. 2), omme-
gang (bet. 1: 01-NI, bet. 2: Nbk, bet. 4: 
vo), ommegaank (bet 3: j) de; -en; 
...gankien ['omgafl/ ... gâ:i]k/'oma ... ] 1. hat 
omgaan (met mensan en dieren) omgang 
hebbon (mit) gezellige kontakten onder- 
houdan (mat), ook: varkering habben 
(01-NI): Zo bobbon omgang (01-Ni), Ze 
had omgang mit aandere mannon een 
varhouding (Ma), in do omgang wat her 
met elkaar omgaan batreft: Dat poerd is 
good bando/bor in do ommogang (01-Ni), 
Die is gemakke/ik in do omgang (Nbk) 2. 
plechtige tocht, bijv. door hat dorp, in het 
bijzondar: rend het kerkhof, ni. vooraf- 
gaand aan de aigeniijke bagrafenis (Nbk, 
b) cen omgang om etkarkhofmaoken, v/ak 
year do bograffonis (Nbk), eon sti//e Urn- 
gang ho/en (b) 3. pad rend her karkhof (j) 
4. één baan die men been en tarug aflegt, 
bij zaaien, ploegen etc. (Die, Ma, Ld, Ye) 
Mit twie crnmors vol kuf' eon oxngang 
zijen (Dfo), Nog ion keor eon omgang, en 
dan is do rogge d'r in (IA), 1k moet flog 
eon omgang doen (Ma), Sietso begon to 
zien on doe hij eon ommegang daon 
hadde... (Ye), Mar nao con peer omme- 
gangen poestte hi ok a/ as eon vette 
gaanzo (ye) 5. lengte van een wikkeling, 
winding waarmae aen geviochtan bijenkorf 
is opgezet (bs: Die, El, Ma, Obk, Op, Ow) 
Mit do eorsto rondings van do strobando/ 
thy' do körf an et opzotten; dan mao/c ic et 
begin daor veordor op bouwd wodt; in et 
begin mack ic mar k/oino rondings, dus mit 

eon kotte omgang (bs) 6. omvang (Np) 7. 
in in omgang wezen in omloop zijn (Db), 
in gabruik zijn (Bu): Ha/Ihonderties die 
bin niet moor in omgang (Db), Ditgozogdo 
is nog wof vu/c in do omgang wordt nog 
veal gebnzikt (Bu), (onder meet gezongan 
bij het paasvuur:) Lange, /ango 
rioge/Twintig in do riogo(1)/Dattij in do 
ommegang/ Veortig is do riogol fang (Die, 
Obk, Ste) 
omgangsregeling (1) - omgangsregeling 
omgaonde (1) ['omg5:ndo] - omgaanda, 
in per omgaonde per kerende post 
omgekeerd bw., bn.; attr. ['onxkt:at} 1. 
(bn.) omgakaerd Et is tegenwoordig do 
omgekeerde were/d net andersom dan 
gawoon, gehaal tegangesteld aan zoals het 
zou horen (Ow), (zalist.) et orngekeerdo 
het taganovergestelde: Dat kuf' now we/ 
zoggen, mar ot omgekoorde is ok waor 
(spor.) 2. (bw.) daarteganovar, daarentegen 
(spor.) Omgekoord kuj' ok zoggen dat et 
niet waor is (spor.) * Omgckeerdis ok wat 
woerd andersom levart ook wel iets op, 
kan ook gunstig zijn (spor.) 
omgestruupt (Nbk) bn. ['omxostrypt] 1. 
omgastroopt As oen koe staot te 
/iofboddon, dan komt et fief [de 
baarmoederj d'r wat aut, dat sW/pt ommo; 
do vcoarts kan et d'r dan wo/ weer in 
stoppen. Et moot vourzicbtig gobeuron: as 
et scb curt, kan do koc doodb/oedon. Do 
baarmoedor komt d'r dus aen/ik 
omgostruupt uut (Nbk) 
omgeving Ook oingevinge (s: cost.) de; -s, 
-an [om'guwuj, ...v.../om'gt:wtqa, ...v...] 1. 
omgaving, omstreken Ic kan mooi kuieron 
in oonze omgoving (Nbk), In Wo/vogo baf' 
your jaoron do grootstc varkcnsmark in do 
vero omgoving (Obk) 
omgevinge z. omgoving 
omhael z. ommohaol 
onjhaoltien (Ste) et; ...ties ['omho:altin] 1. 
hat krullenda of enigszins haaks staanda 
dael van een wandelstok, opgavat als haak, 
ook in toepassing op hat hakenda, 
krullenda dael van andera soorten haken 
ombeining de; -s, -en; omhaininkian 
[omhejnuj] I. omheining, schutting em 
lets heen con omboining van hoo/t (Die) 
omhcnne z. ommobenno 
omheugens(-) z. ombogens(-) 
omhoge(-) z. ombogons(-) 
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omhogens (El, Ma, Nbk, Np, b) Ook 
omheugens (Dhau), onthoge (Dfo, Ld), 
omhoog (Spa) bw. [om'ho:gs/...'h&:gj]s/ 
...'ho:g& ... ho:x] 1. naar omhoog, opwaarts 
Do brogge is onthogo (Ld), Vroegor biy do 
warkverschatThig kwarn de korf an do stok 
onthoge en dan was ? scbafttied, en om 
vuufurobooldord(Dfo), (n.a.v. hat liften:) 
Haand onthogons, auto stop! (b), Om eon 
mioto of to dokken wodde d'r vaak bladriot 
op Iogd, mit do stengols omhoog on et blad 
naor benoden, dan leup etrogenwatord'r of 
on bloof at hooi droog; dan haf eon 
mietedak (Spa), Do brogge is onthogons 
(Ma), do zunnoscbaarms omhogens doen 
(El) 
omhogens- - omhoog-, in scheidb., overg. 
ww. ais ombogonstiflen, ombogensblaozen; 
ze zijn in dit woordenboek fiat alle op-
gesomd 
omhogcnsdri'jen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
dri5de omhogens, hat omhogensdrijd 
[...'h ... ] i. door te draaien in de hoogte 
brengen Ic moe'n otzadel van do fiets even 
ombogensdrijen (Nbk) 
onihogensgaon (Nbk) Oak omhooggaon 
(Spa) [om'h ... } - omhooggaan: naar boven 
gaan, stijgen Do rook gaot wool recbt 
onthogons (Spa, Nbk) 
omhogensholcn (Nbk, 1) [am'h...] - 
omhoaghouden 
omhogensjaegcn (Nbk, I) [om'h...] - om-
haogj agen 
omhogensklauteren (ba) - omhaog-
klauteren 
omhogenskommcn (Nbk, I) - omhoog-
kamen (lett.) Et wactor komt omhogens 
(Nbk) 
omhogenslopen (Nbk, Obk, b) st. ww.; 
onoverg.; is omhogenslopen [...'h...] 1. naar 
omhoog lopen (in diverse bet.) Daorom 
]opt et blood mi5 zo omhogens krijg 1k hat 
warm in mn gezieht, kleur ik (b), Doprios 
van do graun ten ]opt a/Ic wekon omh ogens 
(Obk) 
omhogensschieten (Nbk, 1) [om'ho: 
gflski:ti7] - omhoagschieten 
omhogensslaon (Nbk, 1) [...'h...] - 
omhoogslaan: in de hoogte slaan 
omhogensstikkcn (Nbk, Ste, 1) [...'h ..j - 
omhoogsteken: haag opsteken Opsehoten 
is aj'  rogge of baover ombogensstikken, 
dat doej' dan mit at scbootvorkion (Ste) 

omhogenstrekken (Nbk, j) [...'h ... J - am-
haogtrekken, optrakken 
omhogensveren (b) [...'h...] - apveren (uit 
een stoel c.d.) Hij voordo omhogens, kroog 
zion docbtor bi5 do schobbon (..) (b) 
onzhogensvliegen (Nbk), 1) [...'h...] - am-
hoogvliegan, oak fig.: Dc priezen vlcugen 
omhogens (Nbk) 
omhogcnswienen (Dfo) [...'h ... J - op-
kiimmen met windingen (inzake klim-
planten) Aten on bonon wionon hour ow do 
stokken omhogens (Dfa) 
omhoog(-) z. omhogens(-) 
omhooggaon z. onthogensgaon 
omhuisel [om'lt&Isl] - omhuisel 
omke (bet. 1: OS, Bu, Diz, Np, Nt, 01-NI, 
Op, Wol) Oak oom (bet. 1: Db, Ld, Nbk, 
Nw, Obk, Up, 01-Ni, Ow, Sz, Wol), ome 
(bet. 1: Bdie, Bu, Dho, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Obk, 01-NI, Ow, Pe-DbI, Ste, Wol, bet. 2: 
verspr.), om (bet. 1: Spa) de; -s (bij alle 
vorman), omken, omen, omkens (Dfa); 
(kinderlijk of schertsend:) oompien (Bu, 
Dho, Ste) ['omka/ö:m/'o:mo/om] 1. (voor 
verb, van hat type Jouk-om z. ow I) oom, 
broer van iemands vader of moader Dat is 
zion omke (Nbk), Ikheb twio omkon (Ow), 
...owkos (Bu, Db, Dhau, Diz, Ld, Nbk, Nt, 
Obk, 01-NI), ...omkens (Dfo), ...oms 
(Spa), ...00ms (Bdie, Nbk, Nw), ... owes 
(Dho, Wol), omen (Bdie, Np), Die moot 
oom on tante togen oons zeggen (Bu), 1k 
heb nogal eon paar die oompien zeggen 
(Sz), Die wag owe zeggen, as hij wil 
(Nw), Mien ow Jan woont in Amenke 
(Spa), D'r wodt zo swolend we] es zogd: 
To bebbon tocb ok nog eon rick oompien'  

een suikeroom (Nw), Omko Hondork-
en-die oom Hendrik en do zijnen, d.i. zijn 
gezin (Db, Nbk), Owe Hondriks kommen 
d'r al an id. (El) 2. (schertsend:) haag-
geplaatste persoon, hoge pief (verspr.) Aj' 
tegonwong ion of aandore hogo owe in do 
poletiok binnon, bi5' Jo loven niot voilig 
(01-NI) 
omkezeggcr (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, 
Op, Ow, Sz, Va) Oak omzegger ( Spa), 
oomzegger (ZW, Bu, Dho, Diz, El, Ld, Nt, 
Obk, 01-N, Ow, Wol) ['amkosegç/ ... ] - 
aomzegger Een omkezoggor van de boor 
zol tussonrioden (Va), Mien owkozeg-
gertion isarg longerig oppostzegels uut ot 
butonfaand (Op), Th3 is oomzoggor van 
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mien man (Sz) 
omnkezegster (Db, La, Ma, Nbk, Np, Op) 
Ook oomzegster (Bdie, flu, Ld, Np, Nt, 
01-NI, Ste) - vrouwelijke oomzegger Hier 
woont ok nag eon omkezegstor van him in 
do buurt, mar die be'k d'r nag nooit Zion 
(op) 
oinklainwen (El) zw. ww.; overg.; 
omklamde, hot omklamd {om'klarn:l 1. met 
in amen omvatten 1k /con die boom krek 
om/clamnmen (El) 
omkool (Bdie, Db, El, Ld, Ma, Nbk, Np, 
Op, Ow, Pe-Dbl, Sz, b, be: Nw) Ook 
on/iool (Np) de; ...kolen; -tien 
['omko:oli'oij ... J It. sufferd (El, Nbk, Np, 
Ow, b) Daor Mi'  am/cool a/c! (Nbk), ook: 
do figuur, persoon over wie we hot net 
hadden (flu) 2. gek iemand, vreemde 
snuiter (Bdie, Db, Ld, Ma, Nbk, Np, Op. 
Pe-Dbl, b) Dat is miy ok eon am/cool 
(Nbk), Vat was me con rem am/cool! (Ld), 
Eon vrcmde am/cool was 'U (b) 
onikrieten (Nbk, Np, j, v) my. ['omkrit;J 
1. omgeving, omkreits A. kentzo staarian 
al/c paskaemcrs in Stellingwarf on wiede 
om/cricten (v), Th/ jacbttc nag mar eon 
posien in do omlcticten op sniopen ) 
oinlege Z. omlegens 
omlegens (Ma, Nbk, Ow) Ook omiege 
(spor.) bw. [om'lt:gs/ ... It:go] 1. omlaag, 
naar do laagte gemicht Dc toeken hongen 
omlegens (Nbk) 2. neemwaarts (gaand) Et 
v/icgtuug gong omlegens dailde (Nbk) 
omliggend bn. om'1tgtJ 1. omliggend do 
omliggonde gebieden 
omloop I'omlo:p} - omloop: van eon 
mdlen, toren, vgl. do omloop van do motile 
(Nbk, Np), ... van eon toren (Nbk, Np); in 
in omloop waxen: Mr was in die tied veule 
moor geld in omloop as dat d'r an 
goedcrenveurraod tegonover stan (vo), in 
omloop brengon (1); ronde van eon 
schaatswedstrijd (v): In do twiodo 
ommoloop bin 'Ar d'r a) ofreden (v) 
omme bw. Oak om in bet. S ['omo] 1. 
ergens omheen Ic moc'n daor do bocbt 
ammo (Nbk), Do moterrioder hot con icron 
godde) ammo (Np), We konnon 'in 't 
holster niet ammo kriegen d.i. am do kop 
(van de koe, het paard) (Dho), Doe dat 
touw daor even ammo (b), Eon varken dat 
lcwaod was en biggen badde, kreeg do 
moe)baand ammo, aers vrat M5 do biggon 

op (Np), Maatien scbrecf macic brioven, 
xc konnon d'rpercies wit opmaoken hoc et 
daor ammo on toe gong wat er zich 
afspeelde en hoe het daar was (vo), bier 
bij amine in deze omgeving (Nbk, b), in 
11c400p of daor bij ammo in die 
omgeving (b), bij do Kuwider ommo in do 
buurt van do rivier do Kuunder ) 2. 
langer (van eon weg, eon route) Over 
(Jrwiningen is (eon aondo) ammo (Nbk) 3. 
verstreken, voorbij Do maond is amine 
(Ma), Jo tied is ammo, it hoevon now nict 
langor to pianospeulen (Nbk), An/cam jaor 
beic do bure van dat laand ammo (Np, Op) 
4. omgekeerd, omgeploegd Dat ste/c laand 
moot nag ammo (Dhau) 5. (van de 
windrichting) uit eon andere riehting Do 
wiond is ommo (Nbk) 6. van moning 
veranderd (veelal: zodat men plotseling 
vóór jets is) (spor.) Hij is amine (Nbk) 7. 
in n ammo bobben dronken zijn: Thy hot 
'in (aorig) ammo is (nogal) dronken (Bu, 
Nbk, Np), Thy had 'in best ammo hij was 
behoorlijk aangesehoten (Ma), Th3 Icroeg 
'm ammo word drunken (Bdie), zo ook Hij 
bet 'm aorig amine kregen (Nbk) 8. in 
verb, met woorden als argons, nargons, 
daor, d'r of - bij vooropplaatsing - met 
een zinsdeel dat door demgelijke woorden 
kan worden vervangen, in diverse bet, van 
het vz. am, ni.: am wile van, ter wille 
van, met hot doel om, vgl. Dat maogien 
doe 'k et ammo, on nargons sanders ammo 
(Nbk), In do veraldcraosio be'k nargens 
moor ommo doe/it (Np), Daonk dr amine! 
(Nbk, Np), Daor macf' we] oven ammo 
daenlcon (flu); wegens, vanwege, vgl. Dat 
buus was we] ten ieThobber ammo, mar 't 
is nag niot var/coo/it (Sz), Nargons ammo, 
mar et gaot dour, disso ofspraok! hoe dan 
ook (Obk), Daor was hij atiekelig amine 
(Np), Die orkenning van oonzc tael was ik 
bliede ammo (Nbk), Zo strieden d'r ammo 
wit geliek hot (flu), Waar zuwwe ammo 
wedden? (Nbk, Np), Daor wi'k wel wat 
ommo verwedden (Nbk, Np), Waor zol et 
him om to dcci, wezon? (Nbk), Daor gaat 
ot Piet amine dat is de bedoeling niet, 
dat/zo bedoel ik hot niet (Nbk, Ste), Daor 
he!, ik or ammo daon (Nbk), Waorzol bij 
ammo kommen? (Nbk), d'r ammo vorlegen 
zitten het beslist moeten gebmuiken, 
hebben, Hij dot 'I d'r amine hij doet hot 
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omme- - ommebeuzelen 

met opzet (aig., Obk), omheen: Et speult 
d'r amine het kan vriezen en het kan 
daoien (fig.) (Nbk, Np), t Lopt d'r omme 
het is bijna zo ver, het kan vriezen en 
kan dooien (fig.) (Ow), zo ook Et spant d'r 
omme (Spa) 
omme- - om-, eerste lid van seheidbare 
samenstellingen als ommerieden, amine-
praoten, ommcgaon, die niet alle in dit 
woordenboek zijn opgenomen; het gaat 
hier am werkwoorden die het aksent op het 
eerste woorddeel dragen en ook een variant 
kennen met am i.p.v. ommc zulke 
varianten, dus met all. am i.p.v. omme zijn 
niet opgenomen 
omme-aemelen (Diz, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; aemeide omme, het omme-
aemeld ['om(o):m14} i. voortdurend kia-
gen, zeuren Hiy acme/dc mar wat omme 
(Diz) 
omme-awweseren (Dfo) zw. ww.; ono-
verg.; awweseerde omme, het omme-
awweseerd ['om ... ] 1. steeds onrustig 
(bezig) zijn ongedunj amine-a wweseren 
niet rustig zitten (Dfo) 
omme-oppercn (Obk, Ow) zw. ww.; 
overg.; opperde omme, het omme-opperd 
['om(a)opp7] 1. ondersteboven zetten van 
hooioppers even omme-opperen of van 
twieje iene macken (Ow) 
omniebadderen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
badderde omme, het ommebadderd 
{'omabadp} 1. steeds, her en der spette-
rend, ploeterend baden As It warm is kim 
die k/em en in een tabbe mit water zo 
lefler ommebadderen (Sz) 
ommebaenselen z. ammebei.nse/en 
ommcbaezen (El, Np) zw. ww.; onoverg.; 
baesde omme, het ommebaesd ['oma ... ] 1. 
voortdurend ijlen Dc oolde man baesde wat 
amine (Np), Dc zieke het de bide naacbt 
in bedde ommebaesd (El) 
ommebaldiezen (Dfo, El, Nt) zw. ww.; 
onoverg.; baldiesde amine, het omme-
baldiesd ['omabaldi:zi] 1. been en weer 
rennend, ruw en lawaaierig spelen 'k He!, 
die jongen vatstuurd, ze ba/diezen mar bi 
huus omme (El), Niet zo in dat bid 
ommebaldiezen (Nt) 
ommebalderen (Ma) zw. ww.; onoverg.; 
balderde omme, het ommebaiderd 
['omabaidi] 1. voortdurend lawaaierig 
bezig zijn Dc jongen balderen bij huus 

amine (Ma) 
ommebalken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
balkte omme, het ommebaikt 
['omabai(a)kjj] 1. voortdurend luidkeels 
huilen, zingen, roepen Kiender kan zo 
ommebalken as zo beslist niet naor sth ac/c 
wi//en (Nbk), N. balkt ak weer in de bas 
amine (Nbk) 
ommeballingen (b: In) Oak onthalligen (p, 
b: Im), ombalgen (Nbk), ombolgen (Nbk), 
omballinge (Obk) my. ['omabali :1 
... balagfl/ ... balgfl/ ... b3ig/'ombaIuJa] 	I. 
alieriei oude spullen in het huis, oude 
rommel, vgl. Die ombal/inge moe'n wij 
cent mar es apruinen: dat kan de rommel 
wezen die samsjaaren bier of daar Jigt (op 
'e zoolder at in een hackien) on dan wig' 
dat wel es con keer kwiet, die omba/Jinge 
(0kb) 2. de klusjes die er nag waren, de 
dingen die alvast gedaan konden worden 
(Nbk), vgl. Dc ombafgen be'k daan (Nbk) 
ommebargen (Dfo, Dhau, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; bargde amine, het onunebargd 
['ama ... ] 1. voortdurend knoeiend bezig 
zijn Hi5 bargt d'rmar wat in amine (Ma) 
oxnmebatteri'jen (spar. oost.) zw. ww.; 
overg.; batteri'jde omme, het amme-
batterijd ['omabatçijii} 1. verwisselen van 
de batterien, nl. de accu's met behulp 
waarvan men vroeger schrikdraad van 
stroam vaarzag (Ow) 2. rondslenteren 
(Ow) Daor batteriyden we vraeger vaeke 
wat amine, van de brogge tat Dc Gouden 
K/ak (Ow) 3. do zaken anders arganiseren 
(spar.) As we do boel wat ammebatterien, 
dan kan et we! weer wat v/otter (Obk) 
ommebeinselen (Dha, Nbk, Np, n, b: Im) 
Oak ommebaenselen (Dha) zw. ww.; 
onoverg.; beinselde omme, het omme-
beinseld ['amabjs1nJ ... b:sIn] 1. rand-
slenteren, randwandeien, vaak oak: maar 
wat been en weer lapen en daarbij niet 
opsehieten (met wat men buiten doet) We 
bebben Jcstdaegs op 'e Zanen ammo-
beinseld (Np 
ommebeisteren (Ow, b: Im) zw. ww.; 
onoverg.; beisterde amine, het amine-
beisterd ['omabejstç4] 1. randsienteren 
ommebeuken z. ommebaken 
oinmebeurten z. omstebeurten 
ommebeuzelen (Bdie, Dha, 01-Ni, Ow, 
Sz, Wol) zw. ww.; onoverg.; beuzelde 
omme, het ammebeuzeid ['amabA:ziv] 1. 
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ommebienen - ommebuizelen 

drentolen, draien, met opschieton (Edie, 
Dho, 01-NI, Ow, Sz) Die jonga beuzalt 
mar onjinc drontolt maar wat (Sz), Nao 
scboeleticd n/ct onzmcbeazclen mar drckt 
thuaskommen (Ow) 2. voortdurend zouren, 
onsamenhangend praten (01-Ni, Wol) ffi 
beuzclt d'rmar ncr in ammo (Woi) 
ommebienen I (spor.) ['omabi:i2:] - 
ombenen, omiopon 
ommebienen II ['ombii:] - ombinden: om 
jets binden 
omniebieten (Nbk) st. ww.; onoverg.; het 
ommebeten ['omobitnJ 1. voortdurend 
bijtende bewogingen maken Bc/dc men-/cs 
wcren mod an 't knobbcn: dan bictcn ac 
mckeer in do nckke omme, bivcurbccJd as 
at bear jo/ct (Nbk) 
ommebingelen (Np, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; bingelde omme, hot 
ommebingeld ['ombujJifl 1. heen en weer 
slingeren (met jets) (Np, Ow) Bingel n/at 
zo mit die tasse mit cier ammo (Np), D 'r 
wodt mar wat mit ommebingeld (Ow) 2. 
voortdurend ziekelijk zijn, sukkelen (Ow) 
mit can zicktc wat ommebinge/en (Ow) 
ommeblaeren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
blaorde omme, het ommoblaord 
[omoble:ap] 1. voortdurend schreeuwen, 
huilen 
omineboken (Nbk) Ook omnzebeuken (Sz) 
zw. ww.; onoverg.; beukte omme, het 
ommebeukt ['omQbo:kjJ/ ... bA:kp] 1. 
horhaaldelijk op jets beuken, slaan 
ommebokselen (Db, p, b: im) zw. ww.; 
onoverg.; bokseide omme, het 
onimebokseld [omoboksh7J 1. hoen en 
weer lopen, dribbelen, zondor veel to doen 
ronddrontoien 
ommebongelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
bongeide omme, her ommebongeld 
['omoboilij] 1. voortdurend lopen 
bongolen, lanterfanton HiJ bongelt mar wat 
omme (Nbk) 
onimebonken (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; bonkto omme, hot omxnebonkt 
['omoboijkjj] 1. voortdurend bonkond siaan 
Hi] bonito op 'edcurc omme (Np) 
omineboren (verspr. OS, Diz, 01-NI, Spa) 
zw. ww.; overg.; boorde omme, het 
ommoboord ['oma ... ] 1. omboorden, van 
eon omboordsel voorzjen do aarmsgattan 
mit bawd ommeboron (El), do rokkcn 
ommeborcn (Diz), Dc kokcsmatte moot 

ommaboord wooden (Spa), vctcrgattics 
ommeboran (Db) 
omnieborrelen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
borreldo omme, hot ommoborroid ['om...] 
1. (onpors.) rommolen in de bujk Et ban-cit 
me in de baud ammo her romnelt in mijn 
buik, maag (Np) 
ommebouwen zw. ww.; overg.; bouwde 
omme, hot ommebouwd ['om ..j I. 
verbouwen, ombouwen tot jets anders 
Eerder hadde bij de veurste koestal 
ommebouwd as kantoor (ko) 2. pioegon en 
andere boworkingen verrichton (om lets 
anders te gaan verbouwen) (Dhau, Bu, 
Nbk, Np, Nt, Nw, Ow) Wi] moc'n dit sb/c 
nog ommebouwen (Eu, Nbk), As ze van 
gaasten bokkcn macken is dat am ruumte 
to /criegen your 't oznmebou wan van de 
stoppe! (Nw), We bebben do stoppal 
ommebouwd an now kan 't mooi rotten 
(Np), As at rogge!aand ommebouwd is !cit 
do bouw nag wat bulterig; as daor de 
zi)rogga zo op zid wodt, komt can die! 
van ct zaod mit at inc/den d'r te diepe 
onder en van-at; baever kon wel wat i/eden 
(Ow) 
ommebrabbelen (Dho, El) zw. ww.; 
onoverg.; brabboldo omme, her ommobrab-
beld ['omabrab]] 1. voortdurend ondui-
delijk praten Ze brabbaien zo in mekear 
ammo, ic kun d'r n/ks van verstaon (El), 
Ze brabbe!en d'r aorig in omme (Dho) 
ommebrengen (Bu, Np) st. ww.; overg.; 
her ommobroeht ['omo ... ] I. om hot loven 
brongen (Np)  1k bebbe al beel wat van oat 
good ommebrocbt (Np)  2. verhuizon, naar 
een andero plaats brengen (Bu) Ze badden 
et mooi an tied am do bool amine te 
brengon to vorhuizen (Bu), dekoonan even 
ommobrangen vorwoiden (Bu) 
ominebrouwelen (Op) zw. ww.; onoverg.; 
brouwelde omme, hot ommebrouweld 
['omobroMli,] 1. steeds onduidolijk sprokon 
Hi] brouwe!de d'rmar wat in omme (0p) 
ommebugen ['a..] - ombuigen 
oinmebuizen (Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
buisde omme, het ommebuisd ['omQ ... J 1. 
hoen en weer rennond, row on iawaaiorig 
spelon Ze bebben aorig ommobuisd (Dfo) 
ommebuizelen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
buizelde omme, het ommebuizold 
['omobJzI;] 1. voortdurend dralend lopen 
ThJ buize!t wat ammo (Sz) 
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ommebulderen - ommedrentelen 

oinmebulderen zw. ww.; onoverg.; 
bulderde omme, het ommebuiderd [oma 
bAldp] 1. voortdurend buideren, een 
bulderend geiuid maken Wat was bij lelk, 
bi5 bet we] eon tire ommebulderd (Nbk), 
ff15 bulderde wrig op 'c kiender omme las 
de kinderen de les on bulderde daarbij 
(Dia), (onpers.) Et buldert me in de huud 
ammo ik heb last van darmgassen, van 
winden (Np) 
ommebwien (Nbk, NW) zw. ww.; overg.; 
buunde omme, het ommebuund ['omo ... ] 1. 
boenend reinigen (aan de binnenkant) We 
moe'n de pannen even oxnmebwjen (Nw), 
..de melkbussen oznmcbunen (Nw) 
ommebuten (s: Obk) onbep. w. ['omobytifl 
1. omruilen 
ommedaenken (Ma, Nbk, Np, 01-Ni, Ow, 
bet. 2: b: Im) et ['omod ... ] 1. aandacht die 
men aan jets besteedt, zorg die men voor 
jets heeft Daor moej' goed ommedaenken 
an geven (Nbk, Ow), Ie kun op him niks 
an, bi5 her niks glen ommedaenken j e kunt 
hem niets toevertrouwen, hij denkt nergens 
aan, let nergens op (Ma) 2. het nadenken 
(b: Im) Die bet glen ommedaenken leerd 
heeft niet geieerd z'n verstand to gebruiken 
(b: Im) 
ommedaezen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
daesde onune, hot ornmedaesd ['omods:zi?] 
1. warrig, ongestruktureerd over jets 
praten, ook ijien Hi5 daest d'r war in 
omme (Nbk) 
ommedangelen (Mun, Nbk, Obk, 01-Ni) 
zw. ww.; onoverg.; dangelde omme, het 
ommedangeld ['omodai}ji?] 1. njets doen, 
omiummelen, rondhangen en geen 
duidelijk doei voor ogen hebben Dat kiend 
dangelt wet ammo is speiend bezig, nu 
hier, dan daar (Nbk) 
ominedattelen (Nw) ['o...] - ronddartelen 
ommedeinselen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
dejnselde omme, het ommedeinseid 
['omadjnsx] 1. steeds, her en der 
huppelen en springen 
ommedeupen ['oma...] - omdopen 
ommediedelen (Nbk, Np, Obk, 01-NI, 
Pe-Dbi, Spa, n) ['omodidjnJ - ronddartelen 
De bond dledelde wet In 't laand omme 
(Nbk) 
ommedoedelen (Np, p, b: Im) zw. ww.; 
onoverg.; doedeide omme, het 
ommedoedeld ['omodudi;] 1. maar wat 

rondlopen zonder doei, treuzelen en daarbij 
zeuren Hij doedelt mar wet amine (Np) 
ommedoen st. ww.; overg.; het ommedaon 
['omodfl:n] 1. cmdoen (om een 
ijchaamsdeel, om het lichaam) We zuulen 
tie bolJe even een n15 bolster ommedoen 
(Np, 01-Ni), Doe tie sjale mar amine 
(Dho), 1k doe even een maantel ammo, or 
ismijtekoold(4bk) 2. oprollen, opsiaan: 
van broekspijpen (Spa) 
ommedokteren (Dfo, Dho, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; dokterde omme, het 
ommedokterd ['omdoktriJ 1. voortdurend 
onder behandeling van een dokter zijn Die 
kien tier kun aorig ommedokteren (Dfo) 
ommedolen (Bu, Nbk, Np, Obk) 
['omodo:ohfl - omdoien, nI. doelioos 
rondlopen, rondzwerven We bebben die 
middag wet in de bos ommedoold (Nbk) 
ommedollen (Nbk, 01-Ni) zw. ww.; 
onoverg.; dolde omme, het ommedold 
['omodo1iJ 1. wroetend, deivend bezig zijn 
Die hand dolde me dan toch In tie tuun 
omme! (01-Ni) 2. door to woelen, wroeten 
omkeren (Nbk) De varkens van N hebben 
oons gown een keer bielendaf ommedold 
(Nbk) 
ommedonderen zw. ww.; overg., ono- 
verg.; donderde omme, is (bet. 1)/hetomme 
donderd ['omadondrn] 1. (ruw) omvalien, 
doen omvallen 2. niet opschieten met jets 
le moe'n niet zo ommedonderen, schiet 
Each es op (Nbk) 3. ruziën (Np)  Niet zo 
ommedonderen, je! (Np) 
ommedonderjaegen (Nbk, Np, v) zw. 
ww.; onoverg.; donderjaegde omme, het 
ommedonderjaegd ['oma ... ] 1. speels 
stoeien Do jongen bullen op mit boDe-
gooion [met het gooien van brood naar 
vogels] on begonnen mit con peer maegies 
uut mien Hasse omme to donderjaegen (v) 
ommedouwelen (verspr.) zw. ww.; ono- 
verg.; douwelde omme, het ommedouweld 
['omadoMIv] 1. voortdurend treuzelend 
bezig zijn, niet opsehieten Iemoe'nnietzo 
ommedouwelen (Nbk), ommedouwelen on-
derwegnaorschoele (Sz, Nbk), Watbej'm 
weer ommedouweld (Spa) 2. voortdurend 
zeuren (Obk) 3. rondslingeren (van spul-
len) (Dho) Deenk am je spullen, et 
douwelt mar amine (Dho) 
ommedouwen (Nbk) - omduwen 
ommedrentelen (Sz, p, b: Im) - 
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ommedreutelen - onimedweinselen 

ronddrentelen Die jonge drontelt mar 
omme (Sz) 
ommedreutelen (Bu, Db, Dhau, Diz, Np, 
Obk, 01-Ni, Spa, b: im) zw. ww.; 
onoverg.; dreuteide omme, hot omme-
dreuteld ['omo ... J 1. niet opsehieten met het 
lopen, een beetje heen en weer stappen 
Doe we vroeger lopen de naor sob ode 
gongon, konnen we soms aorik omme-
dreutelen (Obk), Jim moe'n niet zo 
ommedreutelen (01-NI), Onimedreutelen, 
dat gebeurt we! es bi Con koe die kalven 
moot (Db) 
ommedri'j (Bu, Nbk, Np) de ['omo...J 1. 
zeer korte tijd in eon ommedrij klaor 
wezon (Bu, Nbk) 
ommedri'jen zw. ww.; overg., onoverg.; 
dri'jde omme, het (niet in bet. 2)/is (niet in 
bet. 5, 6) onimedri'jd ['omo ... ] 1. (ono-
verg.) ronddraaien (om zn as), ook bij 
vergeiijking De maege zol Jo d'r van 
ommedrien het is waigehjk, je zou ervan 
kotsen (Np), Do kop dride me omme, zo 
duvels wodde Ho (Ste) 2. (onoverg.) in een 
andore stand of richting draaien Do wiend 
is ommodrijd (Nbk), Hi drijt omme as 
eon blad an do boom hij is bep. niet 
standvastig in zijn opvattingen, hij 
verandort snel van mening (Bdie, Wol) 3. 
(overg.) door to draaien van stand doen 
verandoren de s/cutel omnecfrjen, eon 
knoppe ommedrien, Jo haand d'r niet your 
ommedrien or geen moeilijkhedon in zion 
en hot dus gemakkelijk doen, zo ook Daor 
drift hij zion doom niet vow- omme id. 
(Db), AJ' et good in do nekke hebben, kuJ' 
et heufd baost niet ommedrien (Obk), Ze 
dri5den do kiopen do nefle omme ni. om 
zo te doden (Po-Dbi) 4. (overg.) andorsom 
ieggen, piaatsen AJ' die plaanke oven 
ommedrijen dan past hij beter (El), Et 
rister drift do yore omme (Ste), Wil it do 
plaete even ommodrien? rd. de gramnio-
foonplaat (Nbk), de roien ommedrien do 
rolien omkeren (spot.) 5. (wedork.) zich 
omwenden, zich afwonden Dri5 je even 
omme (Bu), 1k bebbe me mar ommedri5d 
ni. om hot niet to hoeven zien, om m'n 
reaktio te verbergen o.d. (Np), 1k bin doe 
nog mar niet uut bedde kommen, i/c beb 
me nog eon keor Jokker ommedrid (Nbk) 
6. (onoverg.) voortdurend draaiende bewe-
gingen maken (Nbk, Np, Ste) Die jonge 

drift mar mit de Bets op do wog omme 
(Nbk, Np), MY drift mar wat in bedde 
omme iigt maar wat te woolen (Nbk), 1k 
fig mar wat omme to dri5en, i/c kan niet 
siaopen (Ste), ook fig.: Ze verteide et 
rechte niet, ze dride d'r wat in omme 
maakte alieriei wendingen in haar relaas 
om do waarhoid, do juiste toedracht enz. to 
verbergon (Dfo) 
ommedrieten (Ste, b) st. ww.; onoverg.; 
schoidb.; hot ommedreton (Ste), omine-
dreuten (b) ['omadritu] 1. aarzelen, treu-
zelon Wat staoj' weer omme to drieten 
(Ste) 
ommedrieven (spor.) ['oma...J - 
omdrijven: om iets been drijven 
ommedrokkedreten (Np, Obk, b) zw. 
ww.; onoverg.; drokkedreette omme, hot 
ommedrokkedreet ['omodrobdrcti2] 1. aar-
zeiond, talmend bezig zijn, niet opsehieton 
Dat joongion drokkedreot mar wat omme 
(Np) 
ommedrokken zw. ww.; ovorg, onoverg.; 
drokte omme, het ommedrokt ['omadrok] 
1. (overg.) omduwen 2. (onoverg.) 
aarzoion, er tegenop zion te begirmen, 
bosluiteioos zijn (p, b: Im), niet opschieten 
(Np) Hi)' is an It ommodrok/cen (Np) 
ommedrouwen (b: im) zw. ww.; onoverg.; 
drouwde omme, het ommedrouwd 
['omodroMip, ...gjj] 1. aarzolend van plan 
zijn 
ommedwaelen (Np,  Obk) Ook onime-
dwelen (Ow, b, j) ['oma ... ] - omdwalen: 
rondzwervon Hi7 dwaelde mar wat op 'e 
wag omme (Np), As i/c zo meitieds 't void 
in trek/Olin de bos omdweie (b) 
ommedwarrelen (Nbk) Ook omme-
dwirrelen (bet. 1: Obk) zw. ww.; 
onoverg.; dwarrelde omme, het omme-
dwarreld ['omodwarinr/ ... dwtr  ... ] 1. steeds 
maar dwarrelend vailen en vorder waaien 
Ri)' de baast kan et b/ad krek zo lange 
onimedwirrelen dat et in eon book/en op 
eon hope komt to liggen (Obk) 2. zich her 
en der bevindon (door to lopen) (Nbk) De 
bond dwarrelt wat op 'e reed omme (Nbk) 
ommedwejnselen (s: Obk) zw. ww., 
onoverg.; dweinseldo omme, hot omme-
dweinseld ['omodwjsj4] i. doelloos been 
en weer wandelon, wat rondhangen op 
straat die zomar wat ommodweinsejendo 
maogies(s: Obk) 
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oinmedwelen z. omn,edwaelon 
omniedwirrelen z. ommedwairelen 
ommefestonneren (ZW, WH, Ow) zw. 
ww.; overg.; festonneordo omme, het 
ommefestonneerd ['omofcstont:orn] 1. 
afwerkon, bewerkon door to festonneren, 
door eon bep. steok toe to passon voor do 
afwerking van knoopsgaten e.d. Die gattios 
waren allomaol ommefostonn cord (Sz) 
ommefiegelieren (Dfo, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; fiegelierde omme, hot 
ommefiegelierd [omofigi:oççx] 1. het work 
maar steeds niet echt aanpakken, 
flierefluiten 
ommefiemelen zw. ww.; onoverg.; 
fiemoldo omme, hot ommefiomeld [om 
fimll2] i. met do vingers zitten prutsen, 
tasten Die het dehiole aovond an die trui 
omm oilem old (Np), Zit niet zo an me 
omme to iomelon zit niet zo aan me to 
tasten, friemelen (Nbk, Nt), Die hebben 
now Each do hiole aovond an mekeer ammo 
zeten to fiomeben elkaar tastend, strolend 
zitten lieficozen (Nbk), Hiy fiomoit d'r wat 
mit ammo hij speelt or mast wat moe (Np) 
2. eon beetje bezig zijn, eon beetje kiussen 
(Obk, Ste) As 't mal weer is, mag die man 
graog wat in It schuurtion ommoliem c/on 
(Obk), H7 zit wat ammo to iomolen hij 
doet niet veel, is in foito aan het tijdrokken 
(Ste) 
omineflespelen zw. ww.; onoverg.; 
fiespelde omme, hot ommefiespeld ['omo 
fispii] 1. op overdrevon wijze, langdurig 
bezig zijn jets schoon to maken, op to 
pootson Sommio vrouwlu kim woet-
boelange ommoflespelon am do boo] 
schono to kriogon (Dfo), ... on d'rmar weer 
op ommoiespolon, d'r komt nook eon koer 
eon aende (Nbk), War zit zo now al tioden 
in dat zelde kaemortien omme to fiospolen 
(Obk) 2. knoeion, trouzolen, niet op-
sehioten, ook gozegd inzako traag on 
kieskeurig eton (vooral van kinderon) 
(vorspr.) MY iespolt mar wat omme, hij 
scböt niks op (Ste), Dat fiespelt mar wat 
ammo, alloman moot d'r op waacbton 
(Nw), Niet zo in dat eten ommouiespelen! 
(Dho) 3. ergens steeds aan friomolen, met 
do vingors aan zitten Die jonge zit overal 
an ammo to fiospelon (Ma), Jo lain soms 
not zo lange an eon plskkien ammo zitten 
to iespolen dat et weer -oupon is (Ow) 4. 

langdurig bezig zijn met eon fijn workjo Ze 
flespolt wat omme mit dat kralon r;jgen 
(Ste) 
ommefietelen (01-NI) zw. ww.; onoverg.; 
fletoldo omrno, hot ommofioteld ['omoflti7] 
I. hotz. als ommodangolon, z. aldaar 
ommefietsen zw. ww.; onoverg.; fietste 
omme, hot (bet. 1, 3)/is (bet. 2, 3) 
ominofiotst ['omo ... ] 1. her on der flotson, 
rondfietsen MY bEst wat omme (Nbk) 2. 
met do flots één der mogolijke routes 
volgen naar oen bep. bostomming It Haelt 
niot yule uut wat kaajjt aj' ommebetsen 
van Donkerbroek naor Oosterwoolde (Db) 
3. met eon omweg fietsen 1k bin 
omm oiletst (Nbk), ...beb/bin eon aendo 
ommebetst (Nbk) 
omnietlappen zw. ww.; ovorg., onoverg.; 
flapto omme, is ommeflapt ['omoflapip] 1. 
flappend onderstebovon koren, flappond 
omvallon Do pankoeken moej' op 'e tied 
ommo.tlappen, sanders vorbranon ze (Db), 
Do rister van do ploog is et stok dat do 
grand ommeflapt (Nw), Deploeg flapt do 
yore mooi omme (Ow), Flapturf is do 
bovorste turf die or eerst drougo is en 
ommeflapt wodt (Np), do turven ammo-
flappen turvon omkoron die op eon dick 
liggon (Np): Deurdaj' tussen do dieken 
dour leupon koj' in ion keor twie diekon 
doon; an weerskaan ten koj' ommos con turf 
ommeflappen (Np), Dour do hadde wiend 
kan Jo do boo! wol ommoflappen (Dho), 
Even or boddo ommdflappon! (Ld), Even 
do matte ommoflappon op do lion do! 
(Dhau), 1k fjapto do kraanto amino (Dfo), 
Depanno is (hour) ommefJaptzij krijgt eon 
miskraam (b), vandaar Jo kiokon toe as eon 
jongemeid die do panne ommeflapt hot (b) 
ommetlapper (Dho, Obk) do; -s; -tien 
['omoflapç] 1. miskraam Die bet eon 
ommeflapper bad (Dho), Eorst mossen zo 
trou won on doe was or eon ammo/lapper 
(Obk) 
ommethkflaaien z. ommoflikflooion 
ommeflikflooien Ook oni,neflikflaaien 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; flikflooide om-
me, hot ommeflikflooid ['omo ... ] 1. flik-
flooiend omgaan met Die vrouw kw zo 
mooi mitje omznoflikfloaion (Ow), Kleine 
kiendor kin soms zo ommeflikflooion om 
con snupion (Obk) 
ommeflikkeren (spot.) - omflikkeron: snel 
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omv a lien 
ommeflinterknippen zw. ww.; onoverg.; 
flinterknipte omme, hot ommeflinterknipt 
['omo ... ] 1. niet serious aan hot work zijn, 
flierofluiton Die man dot nooit wat, th 
flinterlc74ot mar wat omme (Ld), We 
hebben 'vi een peer daegen had mar ie 
bebben d'rniks an, Jiij flinterknipt dehiale 
dag wat omme (Nw) 2. leuke dingon doen, 
feestvieren (Nbk), Wiflinterkni),pen vu/c 
meer omme as vroeger (Nbk) 
ommeflitten Z. ommeflitteren 
ommeflitteren (Di; Nbk, Np) Ook 
ommeflitten (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
flitterdo omme, hot ommeflittord ['oma ... ] 
1. lopen flierefluiten Hzy fJ'itterde mar wat 
omme hij deed alleon maar dingen die hij 
leuk vond en was niet echt aan hot work 
(Diz), Diejongen, wat omineflitteren, aan-
ders doen ze niet (Np) 
ommeflodderen (Ma, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; fiodderde omme, hot ommo-
flodderd ['omo ... ] 1. rondfladdoren (Nbk) 
Dc voegels IJodderen in de twin omme 
(Nbk) 2. steeds fladderende bowogingon 
maken (Ma) Dc kiepen flodderen mit de 
v!euge!s in It zaand omme (Ma) 3. 
plassend on spetterond in hot water spelen 
(Np) Die kiender Ilodderen in 't waeter 
omme (Np) 
ommeflutteren (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
flutterdo omme, het ommofluttord ['omo 
flAtf1] 1. met kleino straaltjos melkon, 
moeizaam, slecht meiken, z. ook Ilutteren, 
vgl. Mit melken kuj' ommeflutteren (Ste) 
ommefoechtelen (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
f'oochtelde omme, hot ommof000hteld 
['omafuxtji] I. prutsend met jots bozig 
zijn, jots slordig doen zijn, makon MY bet 
et stok touw hielemaol in de kneup, wat 
het hij daor raer mit ommefoechteld (Ste) 
ommefoeteren zw. ww.; onoverg.; footerdo 
omme, het ommefootord ['omo ... ] 1. lopen 
foeteron, voortdurend op iemand foetoren 
Ia moe'n niet zo op mij ommefoeteren, dat 
kan 'Ic niet hebben (Obk) 
ommefokseien (Ma) Ook ommefotselen 
(El, Ma) zw. ww.; onoverg.; fokseldo 
omme, her ommefokseld ['omofoksl/ 
...fotsi] 1. knooiend, onhandig bozig zijn 
en niet opschioten Ze fokselde nuver mit et 
kiend omme (Ma), Zit daor niet zo mit 
omme to fotselen, schiet es wat op! (El) 

ommefotselen z. ommefokselen 
omsnefottelen (Nbk, 01-NI) zw. ww.; 
onoverg.; fotteldo omme, hot ommofotteld 
['omo ... ] 1. mot kloino beweginkjos hoen en 
weer lopen (Nbk) 2. heen on weer bewegon 
van hot riotje, het stokje in de foddelpot 
(foekopot): een busse mit een stok 
varkcnblaoze, waor in de midden ecn 
stokkien dew stak en dam-  fotteldenje dan 
wat mit omme (01-Ni) 
ommefriemelen zw. ww.; onoverg.; frio-
meldo omme, hot ommefriemeld ['omofri 
mi] i. orgens friemolend moe bezig zijn 
o .d. Hij friemelt overal an omme, Kiender 
kunje ok wel as in et baor ommefrieme/en 
(Ste), Hiy zit an je omme to friemelen 
(Ste) 
ominefrisselen (Obk) ['omofrts] - 
omvlochton, tot een soort vlochtwork 
gemaakt Krijit was een soort lint dat wat 
ommefrisseld was in feguurties en 
plooigies (Obk) 
ominefrommelen zw. ww.; onoverg.; 
frommeldo omme, hot ommefrornmeld 
['omo ... ] 1. frommelondo bewegingon ma- 
ken met iets le moe'n niet zo mit die 
kraanten ommefronnnelen, want de buren 
moe'n ze ok nog Jezen (Obk), Hij ftom-
melt mitzien ideren omme (Np), Die oolde 
kerel, hij froinmelt d'r mar wat in omme, 
dan bet hi 't zo bjgen en dan zo, mar 
tereobte lcrijt hij It nooit (Nw) 
ommefrosselen (Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
frosselde omme, hot ommefrosseid 
['omo ... ] 1. voortdurend frosselen, z. aldaar 
Ze frosselen daor a/tied aorig omme (Dfo) 
ommegaank z. omgang 
ommegaaspen ) ['omo...] - omgespen B. 
gaaspte zien moenieke omme an zong uut 
voIle boat et prachtige lied (j) 
ommegaffelen (Obk) zw. ww.; ovorg.; 
gaf'folde omme, hot ommogaffold ['omo ... ] 
1. stro opsehudden bij het dorson 
(doorgaans met eon tweotandige, houten 
york) (Obk) 
oxnmegaxnmelen (Db, Dho, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Op, Sz) zw. ww.; onoverg.; gammoldo 
omme, her ommogammeid ['omogamj;] 1. 
voortdurend ziokelijk zijn, kwakkelon 
Veurdatze votraekt is, bet ze nag eenbiele 
poze ommegatnmeld (Nbk), Hij her al een 
hide poze ommegammeld (Db, Dho), 
(onpors.) Et gammelt mar wat omme, ze 
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ommegaank - omniegooien 

kan niet weer op gang kommen (Nbk) 
ommegaank z. omgang 
ommegaon at. ww.; onoverg.; seheidb.; hat 
(bet. 3, 6, 7)/is (bet. 1-5, 7-9) ['om ... } I. 
ergens omheen gaan, erombeen trekken 
Hiy komt d'r an, hij gong krek do bocbt 
ammo (Nbk), at ho olden ommegaon 
doodgaan, zo ook Die koc zaJ do bocbt weJ 
ommogaon doodgaan (Db) 2. gebeuren, 
plaatsvinden Jo mae'n d'r ok age your 
bebben dat d'r nog wat sanders in do 
werold ommegaot(vo), Dat gnat buten him 
omme (alg., Nbk), Daor gnat biol wat 
ammo in die winkel Cr wordt veel 
verkoeht, er is can grote omzet (Nbk) 3. in 
iemands gemoed, geest bewegen, in 
iemands gedachten spelen, in in je 
ommegaon: Dan gnat d'r wel wat in  Jo 
ammo, as je oerste klcinkiend geboren 
wodt (Nbk), verder in in Jo ommegaon 
Jaoten overwegen, bij zichzelf to rack gaan 
(m.b.t. iets): 1k zeg now nag gienja, mar 
ik zal or es even in mij ommogaon /aoten 
(Wol, Nbk), Laot et es in Jo ammogaan 
dank er cans over na, weeg het eons at: 
Dat za'k nag even hi me ommegaan laaton 
(Wol), D'r kan hit] wat in een meensko 
ommegaon nI. aan gevoelens, overwe-
gingen (Np) 4. opsehikken, opsehuiven 
Gao as eon botion omme, Jo (Bu, Ste) 5. 
veranderen van windriebting, ook: zijn 
mening herzien, zijn besluit veranderen en 
aldus het standpunt van een ander 
onderschrijven Do wiond is ommegaon 
(Dho, Bdie), Do wiend gaot omme (Np, 
Wol), Die man is ommogaon (Bdie) 6. in 
mit ieno ommogaon met iemand omgaan, 
gezellige kontakten met iemand hebben: 
Mit dat va/k moeJ' niet ommegaon (Wol), 
Dat moision macf' mar niet langor mit 
ammogaon (Sz), Ze gaon aonj mit Jaw 
ammo, mar zo mienon d'r niks van (Obk), 
1407 bebbon a] Jaaron mit mekaandor 
ommegaon (Wol), ...mit 'xi boidon 
ammegaon (Pe-Dbl), Daor kuf' niot mit 
ommegaon met die persoon, met dat dier 
valt niet to werken (Ste), zo ook: Dam-  is 
niot mit omme to gaan (Ste), Hij kan niot 
mit kiondor ommegaon (Nbk), Daor kuf' 
we/mit ommogaonhij is gcmakkelijk in de 
omgang (Bu), Jo kim op 't Jaest ok niot mit 
alloman ommogaon je kunt tenslotte ook 
niet omgaan met iedereen (met name met 

mensen van minder allooi) (Obk), le kim 
we] mit 'm ommegaon hij is prettig in de 
omgang (Ste) 7. to werk gaan, met iets 
handelen Hij gong a/tied al wat goniepig 
ammo (Op), Hij gnat d'r stiekem mit 
ammo doet gehcimzinnig rond die kwestie, 
dat geval enz. (Np), Hij wus niot boo M 
d'r mit ommegaon mas (Nbk), Af' wat 
on wits mit geld 0mm oga an binnon... (Ste), 
Die meestor kan aarig mit do Jongen 
ommogaon (Spa), Dioknochtkan good mit 
do peorden ommegaon (Obk), Die jongo 
kan b/iksems good mit do trekker 
ommegaon (Diz), Aj' raog mit Jo spullen 
ommegaon, hot ot d'r we] van to liedan 
(Nbk) S. verstrijken, voorbijgaan (van de 
tijd) Aj' ziok binnon on io hebbon wat 
praot dan gnat do tied wat makkelikor 
ammo (Nbk) 9. langs een omweg gaan, eon 
route nemen die langer is dan strikt nodig 
zou zijn, over een bep. plaats gaan We bin 
dat biolomaale ommegaon we zijn daar 
helemaal langs gelopen, we zijn daar 
helemaal omheen golopen (El), We bin 
Dankerbrook ommogaon, on doe weer naor 
Oosterwoo/do we zijn over Donkerbroek 
gegaan (vooral: wandelend of op do fiets) 
* (schertsend:) Godvordommo/Gao wat 
ammo! (Nbk) 
ommegniffeten (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
gniffelde omme, hot ommegniffeld 
['omo ... ] 1. voortdurend gniffelen 
oinmegnobben (Ow) zw. ww.; onoverg.; 
gnobde omme, het ommegnobd 
['omQgnoblp] 1. (van paarden) elkaar 
steeds speels bijten Jongopoerden kim in 
't veurjaar aorig op mekeer ammegnobbon 
(Ow) 
ommegoechelen (Diz, Ma, Nt, Nw) zw. 
ww.; onoverg.; goechelde omme, hat 
ommegoecheld ['omQ ... ] 1. op een vreemde 
manier met jets omgaan 1*3/ goecholt raer 
mit do baa] ammo (Diz, Nt) 
o,nmegoezen (Np)  zw. ww.; goesde omme, 
het ommegoesd ['omagu:z} 1. steeds (op 
verschillende plaatsen) suizen 'tHetmo a] 
jaoron in It houfd ommegaosd (Np) 
ommegooien 2w. ww.; overg., onoverg.; 
gooide omme, het onunegooid ['omo ... ] 1. 
(overg.) omwerpen do kogels ammegoaien, 
We goaien do stookon oven ammo, dan 
kim do gatton botor dreugen ni. de garven 
die een hok vormon (Op) 2. (overg.) 
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ommegraaien - ommehangen 

ploegen (Dho) Do boel wodt daor 
ommegooid geploegd (Dho) 3. (onoverg.) 
ruw met jets spelen, omgaan Etkan otniet 
aanders as dat dat mooie spill gauw kepot 
gaot, die jongen gooien d'r ok mar wat mit 
omme (Nbk) 
ommegraaicn zw. ww.; onoverg.; graaide 
omme, het om.megraaid {'omagra:j4J I. 
steeds in iets graaien, steeds in jets tasten 
en grijpen Zit tocb met zo in die koekies 
omme to graaien, aanderen moe'n d'r ok 
nog van etezi (Nbk) 
onimegraanzen (Nbk, Nt) zw. ww.; 
onoverg.; graansde omme, het omme-
graansd ['omagrâ:zi} 1. voortdurend op 
iemand snauwen, mopperen Hi7 zit a/tied 
op eon nader omme to graanzen (Nt) 2. 
voortdurend zeuren (door kinderen) (Nbk) 
ommegrauwen (Dho, Ma, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; grauwde omme, het omme-
grauwd ['ama ... ] 1. voortdurend grauwend 
tegen elkaar spreken Die beide grauwen 
a/tied op mekere omme (Dho) 
ommegribbclen (Dfo) ['ama...] - rand-
grabbelen Hij gribbelde d'r ok reer In 
omme (Dfo) 
ommegriemen (Diz, Ma, Nbk, Np, Ow) 
zw. ww.; onoverg.; riemde omme, het 
ommegriemd ['omagri:xp:] 1. smerend, 
kliederend knoeien (Ma, Nbk, Np, Ow), 
MY zat in do modder omme to griemen 
(Np), Wat griemt dat kiend mit et eten 
omme (Np),  Hij is eon ecbte janben, hi5 
zit eon hoop in do keuken omme to 
griemen (Ma) 2. niet goed met het 
(hand)werk vorderen, er geen greep op of 
vaart in krijgen (Diz, Np, Ow) MY zat d'r 
wat in omme to griemen (Np),  MY griemt 
mar wat omme, et schot nj/cs op (Ow) 
ommehael (Nbk) Oak om/iael (Bu) de 
['omahs:I] 1. omhaal van woorden Hij 
verteide dat mit eon bide ommebaei nogal 
omsiaehtig (Nbk), fr zoo dat now net mit 
onthaei van reden id. (Bu) 
ommehaffelen (Bu, Db, Ma, Nbk, Np, 
Obk, 01-NI, Ste, Wol) zw. ww.; onoverg.; 
haffeide omme, het ommehaffeld 
['omahaf1i] 1. hakkelend, onsamenhangend 
spreken, mummelen (Bu, Ma, Nbk, Ow) 
MY batfelt d'r vremdin omme (Bu), ...reer 
in omme (Ow) 2. voortdurend bekveohten, 
op een ander vitten (Db, Nbk, 01-Ni) Ze 
hatie/en mar wat in mekaander omme 

(01-NI) 3. Iangzaam, zonder door to zetten 
op iets kauwen, eten (Np, Obk, Ste, Wol) 
Hiy ha/Felt wat op eon stoic/clen boife 
omme (Np),  Et peerd baffelt d'r wat in 
omme, et vret niet good (Ste), Do peerden 
ha/Fe/en wat omme (Np) 
ommehaiken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
haikte omme, het ommehaikt ['omahajk] 
1. vreemd, ongekontroleerd in iets roeren, 
scheppen e.d., vreemd to werk gaan met 
handmatig work Die hal/ct d'r ok nuver in 
omme (Nbk) 
onimehakkelen (Dho, Nbk, Nt, Ste, Sz) 
zw. ww.; onoverg.; hakkelde omme, het 
onunehakkeid ['omahakiv] 1. steeds 
hakkelend praten of hardop lezen (Nbk, Nt, 
Ste, Sz) Th bakke/de d'r aorig in omme 
(Nt), Dat kiend ha niet best praoten, zo 
kan raar ommebakke/en (Sz) 2. steeds 
kibbelen (Dho) Ze bakkelen a/tied mar wat 
omme (Dho) 
ommehakken zw. ww.; overg., onoverg.; 
hakte omme, het ommehakt ['omahakjj} 1. 
(overg.) omhakken (vaak van licht hout) 
Vow- we die boom ommehaic/cen, moo 'a we 
eerst eon wigge in do stainme kappen 
(01-NI) 2. (onoverg.) op onhandige, 
vreemde wijze snij den, in verb. als Die 
ha/ct d'r zo nuver in omme gezegd bijv. 
van iemand die slecht maait (Nbk), oak 
gezegd wanneer iemand op siordige, 
vericwistende wijze met goederen of geld 
omgaat, bijv. zodat het geld in één keer op 
is (Nbk, Np) 3. bewerken met een hak 
(Dhau, Np), met een schop omspitten 
(Dhau) dour do bieten ommehak/cen (Np) 
4. (onoverg.) ruziën, kibbelen, hakketakken 
(Nbk) 
ommehakselen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
hakselde omme, het ommehakseld 
['omahaksJ] 1. slecht maaien, ni. op 
ruwe, hakkende wijze Hi'j balcse/t d'rnuver 
In omme (Nbk) 
ommehangelen z. ommebengelen 
ommehangen st. ww.; overg., onoverg.; 
het ommehongen ['omaha:] 1. (overg.) am 
z'n lichaam of hals hangen eon kettentlen 
ommehangen, Do post hangt do keep 
omme (Obk) 2. (onoverg.) moeizaam met 
jets aan de gang zijn zonder dat er schot 
in komt, in d'r op ommehangen: Hij is al 
an zien huus war/c begonnen, mar hij baagt 
d'r mar wat op omme (Nbk), zo oak in d'r 
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tegen orninehangon aarzelen, steeds maar 
niet aan een bep. klus beginnen (Diz, Np): 
1k kay d'r wel togen ominehangen, mar et 
moet toch gebewrnf (Diz), verder in Et wil 
nog niet good opknappen mit die man, hi) 
bangt d'r mar tegen omme het 
genezingsproces zet niet good door (Obk) 
3. (overg.) andersom doen hangen (Db, 
Dfo, Dhau, Ld) Mit zwa or onweermoej'do 
spiegel ammo- hangen (Db, Dfo), Vroeger 
keerde oons mom de spiegel omme bij 
eon starfgeval (Ld, Dhau) 4. (overg.) naast 
do eerdere positie hangen Die spiegel moot 
wat ommeh ongen wodden (Dfo) 5. 
(onoverg.) rondhangen (doordat men zich 
niet geed voelt, uit verveling, of door 
gebrek aan werklust) Hij is half bij hang 
mar wat ammo (Np, Diz), Dat stellegien 
jongvolk kay daor wietboelange op 'e 
drieboek ommebangen (Obk), Do jongen 
bongen mar wat biy buus omme, ze wussen 
niet wat ze uutvreten zollen (Db), De 
kiender verve!en hour, ze bin an 
ommebangen (Wol), Ze bleven net zo 
lange ommebangen tot et tied was en de 
deuren eupengongen (Mun), Zit toch niet 
zo am te hangen (Ste), Ze hangen mar wat 
omme.,  gezegd van mensen die noolt aan 
het werk zijn, die niks doen (Nbk), zo ook 
Die iene knecbt doet niks as wat omme-
hangen (Op) 6. (van een bui:) steeds 
biijven, niet wegtrekken (Ow) Die bujje 
bet daor nogal wat ommebongen (Ow) 
ommehanger (01-Ni) de; -s; -tien 
['omahaij(g)ç] 1. gezegd van jemand die 
blijft rondhangen 
ommehannesen (Bu, Ld, Nbk, Np, Obk) 
zw. ww.; onoverg.; hanneste omme, bet 
ommehaimest ['oniohanos;] I. voortdurend 
knoeiend bezig zijn Hiy bannest d'r mar 
reer mit ammo (Ld), MY bannest d'r mar 
wat in ammo (Nbk) 
ommebaspelen (Dho, Nbk, Np, Nw, Obk) 
zw. ww.; onoverg.; haspelde omme, het 
ommehaspeld [omahasplv] 1. onduidelijk 
praten, onduidelijk zijn in bet betoog 
doordat men jets niet kan of wil zeggen 
Hiy baspelt d'r mar wat in omme (Nw) 2. 
ruziën, erover doorzeuren (Nbk, Np) Ze 
haspelen wat omme (Nbk), Die kleinjongen 
haspelon ak altied ammo (Np), Daor 
hebben ze nagal aarik  op amm obaspold 
doorgezeurd (over die kwestie) (Np) 

ommeheisteren (Nbk, Nw, 01-Ni, bi, b: 
Im, b) zw. ww.; onoverg.; hejsterde omme, 
het ornmeheisterd ['om ... ] 1. drulc in de 
weer zijn (veelai: met iawaai gepaard 
gaand) V/at hoister ie toch op die zooldor 
ammo! (Nbk), V/Jo boistert daar toch zo 
ammo? (bI) 2. kleine karweitjes doen 
(Nbk) 
omniehelpen (Bdie, Dhau, Dho, El, Np, 
Obk, Op, Spa, Ste) st. ww.; overg.; huip 
omme, het ommehulpen ['onn ... ] 1. heipen 
met het ploegen of omspitten Kuj' mi ak 
ellen do bauw amm obelpen? (Obk), Za'kje 
de tuun even ammebolpen? (Spa) 
ommehernelen (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
hemeide omme, bet ommehemeld ['omQ 
hi:n4nJ 1. in d'r op ominehemelon voort-
durend over jets zeuren, vgl. Daor moej' 
mar niet longer op ommohemolen over 
doorzeuren (Np) 
ommeheinmelen (Bu, Nbk) zw. ww.; 
overg.; hemmelde omme, bet 
ommehemmeld ['omhemhj] 1. schoon-
maken, reinigen, vooral: met een doek 
pannen, kopjes enz. schoonmaken of dro-
gen, de afwas doen do bool even ammo-
bemmelen mit do schatteldook (Bu), 'k Zal 
eerst die bael even ammobemmolon de 
afwas doen (Nbk) 
ommehengelen (Bu, Dfo, Dhau, Dho, El, 
Nbk, Obk, Ow, Pe-Dbi, Ste) Ook 
ommehangelen (Sz, bet. 1: b: Im) zw. 
ww.; onoverg.; hengelde omme, het 
ommehengeld ['omohcij(g)i/ ... hai] ... ] 1. 
iangdurig ziekeiijk zijn, zich bij voort-
during slap en iusteloos voelen en 
nauwelijks lets kunnen doen (Dho, Nbk, 
Obk, Ow, Sz, b: Im) MY hengelt nog eon 
bult omme (Nbk), IJij kon wel wat ander 
do loden bebben, want thy bet do hide dag 
a! ommebengeld (Obk) 2. rondhangen, 
omlummeien (Bu, Dfo, Dhau, El, Obk, 
Pe- Dbi, Ste) Wj bmw ommebengelen 
(Ste), Die mag et Heist wat ommebengelen, 
die bet gien nocbt an warkon (Obk) 
ommehenne Ook oznhenne [om(o)'hena] - 
omh eon Do meenskon bier ommehenne bin 
alloma ale zo gewoon (Dhau), Do kooi was 
eon hon derd meter veerdor, on lag 
vorbw-gen in boswallegies d'r ommehenne 
(Bu, Nbk, Np, j), Zeg et now mar ronduut, 
praot d'r mar niet ommehenne probeer niet 
te vermijden waar hot eigenlijk om gaat, 

-562- 



ommchcukelen - ommehunen 

spreek kiare taal (Np), zo ook Jo moe'n d'r 
met zo ommebcnnc lu/len (Dho), 1k wol 
now wel es uutsluutsel hebben, ze drien 
d'r mar wat ommehenne ze zeggen maar 
steeds niet waar het eigenlijk om gaat 
(Pe-Dbl, Ste) 
ommeheukelen (Ma, Nbk, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; heukelde omme, het 
omineheukeld ['omo ... ] 1. voortdurend 
enigszins trekken met een been (tij dens het 
lopen), op ongelukkige, manke wijze lopen 
Hij heukelt con betien amine (Ma) 2. met 
goed op kunnen schieten met het werk (Sz) 
1k heuicel mar wat ammo vandage, 't work 
wil ni/cs (Sz) 
ommehingsten (Db, Dfo, Nbk, Nt, Wol) 
zw. ww.; onoverg.; hingstte omme, het 
ommehingst ['omo ..] 1. steeds hard duwen, 
hard slaan, rukken en trekken, hard bezig 
zijn met lichamehjk werk Iemoc'n d'rnict 
zo an ommehingsten (Nt), Ic zitten a/tied 
Op mij ammo te bingstcn (Wol), Zwaor 
war/c, daor macf' aorig mit ommehingsten 
(Db, Dfo) 
ommehippen (Nbk, Nw) zw. ww.; 
onoverg.; hipte omme, her ommehipt 
['omohtpip] 1. voortdurend her en der 
hippen Et voegeltien hijot in de twin omme 
(Nw) 
ommehoedelen (Ma) zw. ww.; onoverg.; 
hoedeide omme, het ommehoedeld 
['omahudi] 1. seheldend, ruziënd tekeer 
gaan Hool tach es op, op mekeer ammo te 
hoedelen (Ma) 
ommehokkelen z. ommehokken 
ommehokken (Op, Ow, Pe-Dbl) Ook  om-
mehokkelen (bi) zw. ww.; onoverg.; hokte 
omme, het ommehokt ['omoh3kj]/ ...h3kj1] 
1. veel bij eikaar zijn, vaak: zonder 
anderen te ontmoeten, erbij te betrekken 

(Op, Ow) Die bokkcn a/tied bi5 
mekaer omme (Op), (..) dat we daor as 
eon ploegicn heiligen bi mekoer zitten on 
mar wat bi5 mekeer ommehokken (Ow) 2. 
hokken, samenwonen (Pe-Dbl, bi) Zie 
bakken daor ok mar wat bi5 mekaander 
ammo (Pe-Dbi), mit een ere kerel 
ommebokke/en (bi) 
ommeholen st. ww.; overg., onoverg.; het 
ommehuilen ['omoho:iifl 1. (overg.) 
omhouden Now, ie kwi do dasse we! 
ommeholen (Nbk) 2. (onoverg.) blijven 
rondhangen (Ma, 01-Ni) Hij hoalt daor 

mar wat omme hangt daar maar wat tend 
(Ma), Ic zo//en mar even cen bassebappien 
doen, marie hebben nogal wat ammebalen 
(01-Ni) 3. (onoverg.; inzake het eten) met 
moeite goed bewaren, beietten dat het 
verpietert (Wol) 1k zit mar mit 't eten 
omme to ha/en, on hiy komt mar met thuus 
(Wol) 
ommehosselen z. ammehusselen 
ommehossen (Nbk, Ste) zw. ww.; 
onoverg.; hoste omme, het ommehost 
['omohosi, ...h3siJ 1. wild en woest been 
en weer bewegen, tekeergaan (Ste) Dat 
jongien zit a/tied ammo to hossen, et kan 
met st/lie zitten (Ste) 2. hard op jets 
duwen, slaan, springen (Nbk) argens op 
ommehossen (Nbk) 
ommehottefotten (Dfo, Ld) zw, ww.; 
onoverg.; hottefotte omme, het omme-
hottefot ['omo ... ] 1. steeds met rukkende 
bewegingen aan jets trekken Die fangen 
meugen graeg an mekaander ommehotto-
fatten (Dfo), Die vent battefotte a/tied an 
die meid ammo (Ld) 
ommehottelen (Db, Dho, Nbk, Np) zw. 
ww.; hottelde omme, het ommehotteid 
['oma ... ] 1. rammelend proberen te openen, 
proberen in werking te krijgen (Dho, Nbk, 
Np) Ze botteldon mar an die deuxe ammo 
(Dho) 2. hortend, rammelend gaan (Db) 
Dat wiel dat hattolt d'r ok nuvor in omme 
(Db) 
ommehotten zw. ww.; overg., onoverg..; 
hotte omme, het ommehot ['onto...] 1. 
(onoverg.) met korte, stevige rukken aan 
jets trekken Th7  zat d'r an ammo to batten 
as een gek (Nbk), Ic moe'n d'r met go bat 
an ammehotten, eerst gaot hiY kepat (Nbk) 
2. (overg.) omver rukken (Nbk) 
ommehouwen (Dhau, El, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Obk, 01-Ni, Ow, Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg., onoverg.; houwde omme, het 
ommehouwd ['omo ... ] 1. (overg.) 
omkappen Ze hebben die sparreboam 
ammehouwd (Np)  2. (onoverg.) hakkend, 
siecht maaien, in verb. als Die miser 
hauwt d'r wild in ammo (Nw, Nbk), Hi 
hauwt d'r as eon wi/dc in ammo (Nw), Ic 
moe'n d'rniet za raer in ommehouwen, dan 
kan ik 't d'r laeter ok nict weer of kriegen 
(01-Ni) 
ommehunen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
huunde omme, het ommehuund ['omoh5'i:] 
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1. vaortdurcnd sarren, met woorden pesten 
ommehuppelen ['ama ... ] - rondhuppelen, 
her en der huppelen, dansend rondgaan 
ominehusselen (Ste, Sz) Oak ommehos-
saint (Ste) zw. ww.; averg.; husseldo 
omme, het ommehusseld ['omah&sji/ 
...hoslv] 1. dooreensehudden, o.m. van 
aardappols in een zakj e am het zand oral 
to krijgen, vgl. oak Jo moe'n die Jotten 
oven good ommobussolen (Sz) 
ominelelen (1Mb) zw. ww.; anoverg.; ielde 
omme, hot ammeield ['amaili7] 1. 
voartdurend ijion Hij was sHin koorts,, 
hi9 icicle d'r wat in omme (Dfa) 
ommejaegen Oak onzmejagen (WIT) 
zwianregelm. ww.; averg., anaverg.; 
jaegdo/jachtto ammo, hot ammejaegd/ 
ammejacht ['amajs:g]/ ... ja:g 1. (avorg.) 
vaartdrijven (van een paard in eon kring, 
ni. am hot mae to krijgen bij hot beleren) 
(Ste) eon poord ommejaegen, ow 'm mu to 
kriegen (Ste) 2. (averg.) amplaegen (veelal 
snel, en/of andiep) (alg., spar. west. van 
Wal) eon booke bouw ommejaegen (Np, 
Ow), We zulien dat Jaand even 
ommejaegen (Ma, Ste), Mit zoo'n grote 
trekker kan bi9 vlogge een stok omme-
jaegen (Op) 3. (averg.) met eon haai-
machine amkeren (van hot haai op hot 
land) (Nbk, Nt) 4. (anaverg.) apdrijven 
door achter dieren, persanen aan to jagen, 
oak: vaartdurend tat grotere spaed aanzet-
ton (Ma, Obk) Jo heuron nog wel gauw as 
dat d'r honnon aachter do scha op on 
ommejaegen (Obk), Jo moo'n niot zo mit 
mi5 ommejaegen mij apjagen, tat grate 
spaed aanzetten (Ma) 5. (anaverg.) een 
kunstzwerm maken (bs: Ow) As eon 
iomker zois eon zwaarrn van eon yolk 
scheidet, dan is M an at ommojaogen (bs) 
6. (anaverg.) eon sterk bijenvolk in de karl 
van een zwak yolk doen en amgekeerd, 
zadat het zwakke yolk versterkt wardt met 
bijon nit hot sterke yolk (bs: Dfa, Op) 7. 
(anaverg.) her en der jagen, been on weer 
jagen (op wild) S. (anaverg.) averal, her en 
der hard rijden HJ5 bet do bielo dag in de 
ni)'bouwwiek ommojacht mitzien brommer 
(Nbk) 
omniejagen z. ommejaegon 
ommejakkcren zw. ww.; anaverg.; 
j akkerde amino, hot ammejakkerd ['ama ... ] 
1. steeds, her en der jakkerend rijden De 

jongen hebben do bielc middag in do bos 
op do gladde patties omniojaickord (Np), Jo 
moo 'ii niot zo op die Hots ommojaickoron, 
dan is hi)' zo wear stokJcond (Ub) 
ommejanken (Nbk, Ste) zw. ww.; 
anaverg.; jankte ammo, het ammojankt 
['ama ... ] 1. vaartdurend zeuren Die kiender 
jankon mar wat omme (Ste) 2. steeds 
huilen Die bond hot wel eon ure wat 
oinmejankt (Nbk) 
ommejengelen zw. ww.; anaverg.; 
jengelde omme, bet ammejengeld ['ama ... } 
1.. vaartdurend zeuren, huilerig kiagen van 
kindoren Dat kiond zit a/tied omme to 
jongolon, 't is zekor met to good (Nbk), at 
kiend het de bioJe dag al wat ommejengoJd 
(Np) 
oinmejeuzelen (Diz, Nbk, Np, Op)  zw. 
ww.; anaverg.; jeuzelde ammo, hot 
ammejeuzeld ['ama ... ] 1. vaartdurend 
jeuzolen, zaniken, aak wol gezegd van een 
zieke die ijlt War kon dat ooido meonse 
ommojeuzeJon, a/tied badde ze 'twos over 
beur kwao!tios (Op) 
ommejoechteren (Ow) zw. ww.; anaverg.; 
jaechterde ammo, hot ammejaechterd 
['ama ... ] 1. vaartdurend staeiond bezig zijn 
(Ow) 
ommejoelen (Nbk) zw. ww.; anaverg.; 
joelde ammo, hot animejaold ['amajuhfl 1. 
vaartdurond j aelen Do kiendor die /oeiTon 
aorjg op 'tpJein omme (Nbk) 
oinmejouwelen (Op) zw. ww.; anaverg.; 
jauwelde ammo, hot ammejauweld 
['amajomJt] 1. yaortdurond zeuren Wathot 
die man toch lango ommojou weid veurdat 
hi)' zoo wat hi)' zeggen wol (Op) 
ominekaantelen (vorspr.) ['amaka:nt1i] - 
amkantelon Daenk d'rn,ar omme mitjow 
botien, straks kaantoit hi)' omme (01-NI), 
Mit k!ompomaekon inos ie de boom now 
on dan ommekaanteien (Obk), Zuwwo die 
zwaoro kisto oven ommokaanteJon? (Wal), 
Eon kaj'fdat vorkeerd Jit [nI. in do kae] 
moot ommekaantold woddon ni. vóór, bij 
hot kalven (Ow) 
oznmekaantien (Np) et; ...kaantios 
['ama ... ] 1. amlcantje: laatsto of eerste snee 
van eon broad eon ommokaantion 
roggebrood (Np) 
ominekappen zw. ww.; averg., anaverg.; 
kapte amine, hot ammekapt ['ama ... J 1. 
(averg.) anikappen (veelal van zware 
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bomen) We n/len die boom mar even 
ommekappen (Wol), Ze bebben mit de 
bide an 't span-en  ommekappen west (Np), 
Mit man an macfit bin ze mit die dildce 
boom an 't ommekappen (Db), een hoeke 
bos ommekappen (01-NI) 2. (onoverg.) 
voortdurend kappen, her en der kappend 
bezig zijn Wat kapt bij toch in die bos 
omme? (Nbk) 
ommekarken (verspr.) Ook omnsekarren 
(spot.), ommekorken (Obk) ['ama ... ] 1. 
moeizaam, druk of enigszins ruw 
rondfietsen, rijden met een wagen e.d. 
Jonge, ij moe'n met zo op die floEs 
ommekarken (Db), Ze zatton op oen oolde 
Bets omme to kazron (Wol), Scbei es wit 
mit die kiendorwaegen omme to karren 
(01-Ni) 
ommekarren z. ommekarken 
ommekauwen (Nbk, Obk, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; kauwde omme, het ommekauwd 
['ama ... ] 1. voortdurend op jets blijven 
kauwen Sommigen kun lange op et eton 
ominekauwon (Ow) 2. voortdurend over 
hat zelfde onderwerp doorpraten, in d'r op 
ommokauwen (Nbk, Obk), vgl. Pattie 
moenskon kim op een vergoerdering op 
bepaolde dingen zo lange ommekau won 
(Obk) 
ommekeer (vo) - ommekeer: totale 
verandei-ing (in maatsehappelijk opzicht) 
Wij bin getuge van eon ommekeer in de 
woreld (Va) 
ommekeffen zw. ww.; onoverg.; kefte 
omme, het ommekeft ['omak€frji] 1. 
voortdurend keffen 'tHontien van de buron 
her do hielo naacbt ommokeft (Dfo) 
ommekegelen (Nbk) ['ama ... ] - omke-
gelen: omverwerpen 
ommekeren zw. ww.; overg., onoverg.; 
keerde omme, hot (bet. 1-4)/is ommekeerd 
['ama ... ] 1. (overg.) andersom plaatsen (in 
de Iengte- of breedterichting) Do waegons 
moe 'n oznm ekeord wodden (Nbk), Dan 
hoe/Won ze do kroJe aiienig mar omme to 
keron en dan stonnen go to p/ak (Ow) 2. 
(overg.) ondersteboven doen liggen, 
hangen, zodanig zetten, bewerken dat de 
onderkant boven komt, ook: binnenste-
buiten keren etkoppion ommokeronnl. ten 
taken dat men geen thee, koffie enz. meer 
hoeft, Dat scbilderijgion bangt op 'e kop, 
koer et es omme (01-Ni), Die pannekook 

mooJ' noudig oven ommokeren, eers wodt 
hij zwat (Obk), Daenk d'r omme daj' It 
vleis jederkoer even ominekoren (Dho), 'k 
Had d'r zoo'n ofgrios van, et lie! zol Jo 
ommekeron (Dfo), Do maoge zol Jo in It 
lief ommokoren zo vies, afgrijselijk e.d. 
was het (Db), zo ook Do maego keertJe d'r 
van omme (Diz, Ld, Np, El), et buJ 
ommekeron ni. wanneer hat op het land 
ligt te drogen (Bu, Dhau, Diz, El, Mun, 
Np, Obk, Pe-Dbl, Ste): Et huJ mos nog 
omniokeerd wodden vourdat et drouge was 
(Pe-Dbl), zo oak We moo'n to ommokeron 
nI. hot gras dat in zwaden ligt omkeren 
(Nbk) en Do zwaodon moe'n omn,okoord 
wodden (Ste), do daarms schonomackon on 
ommekoron (El) 3. (wederk.) zn hoofd of 
Iiohaam achterwaarts draaien AJ' ot met 
zion wi/Ion kuJ'Jo mar botor ommekeron 
(Np, Ow), Th3 koerdo him ok zo weer 
omme (Ma) 4. (overg.) omwerken (van 
grand) do twin ommokoron (Ld, Nbk, 
Pe-Dbl): Do tuun is wat schol ommokoerd 
nogal ondiep (Nbk), do boddon ommokoron 
(El, Nbk, Wol) 5. (onoverg.) terugkeren, 
teruggaan Zuwwe mar even weer  
ommokeron? We bin al zo veer van huus 
(Diz, Dhau), Do wog Jeup dood, we 
mossonommokoron (Spa, Op) 
ommeketteren zw. ww.; onoverg.; ketterde 
amine, hat ommeketterd ['omaketp7] 1. 
voortdurend tekeergaan, steeds ketteren 
Die baos kon zo op Zion yolk 
omrnekotteren (Obk) 
ommekeutelen zw. ww.; onoverg.; 
keuteide omme, is (bet. 1)/hot (bet. 2, 3) 
ommekeuteld ['omakA:tjri] 1. omvallen Et 
kloino kiond koutoldo zomar omme (Nbk) 
2. niet opsehieten (Bdie, Dho, Dhau, Diz, 
El, Nbk, Np, Nt, Wol) Ze schieton niks op, 
zo keutelon mar wat omme (Diz), AJ' do 
bus ha olon wi/len, mooJ' niot zo 
ommokoutelen (Wol), Zit toch niot zo 
omme to koutolon! schiet een beetje op, 
maak voart (El, Ste), Hij keutelt mar wat 
omme mit 't wark (Ow) 3. voortdurend 
zeui-en (Diz, Ma, Ow, Ste, Wol) 
ommekibbelen (Db) zw. ww.; onoverg.; 
kibbelde omme, het ommekibbeld [ama ... ] 
1. voortdurend kibbelen Die boido ooldo 
moenskon kjbbolon do bioltiod op mokeor 
omme (Db) 
ommekieken at. ww.; onoverg.; het 



ommekiekertien - ommekiffelen 

ommekeken ['omkikij] 1. omzien, 
achterwaarts kijken Zonder omme/cieken 
gong th d'r op zien ficts rap vandeur 
(Op), Die kiender zollen a/tied nog even 
ommekieken as ze weggingen (Db, 
Pe-Dbl), Icmoe'n cerstommekieken of d'r 
ok wat an komt (El), Recbt zitten gaon, 
niet ommekieken! (Dhau) 2. kijken hoe het 
gaat, om ervoor to zorgen Ic meugen wel 
es naor die kiender ommekic!cen, want ze 
bin allienig tbuus (Obk), Jizy kik d'r 
beicmaol niet naor omme (Spa), Et is cen 
schandaof dat die kiendor nook meer naor 
hour oolde heft on mom ommekieken (Db), 
Ze kieken niet nicer naor 'in omme laten 
hem geheel aan zn lot over (01-NI), d'r 
gien ommekieken naor hebben er niet op 
hoeven toezieri, er geen zorgen over 
hoeven hebben: Daor bej' glen 
ommekieken (nicer) naor dat komt zo wel 
goed, daar hoefje je niet meer druk om te 
maken, niet meer op te letten (Nbk) 3. 
rondzien, uitzien naar, op zoek gaan naar 
Daor moej' mar es even naor ommekieken 
kijken of je het ergens kunt kopen of 
krijgen (Bu), 'k WIl es ommokicken ow 
een aandcrhuus (Diz), Doe mw-glen niujtc 
niCer, 1k kIck wel argens aanders omme 
(Obk), Len boercdocbter (J, mar It was 
kit/c of keek thy nook naor zoe'n iene 
omme (j) * Wie !cnol/en eidct, moet nict 
omjnekiekcn ni. in verband met het lelijke 
effekt van de omgewerkte grond; dit eggen 
gebeurt wanneer de planten zo'n vier 
blaadjes laten zien (Ow) 
ominekiekertien (Dfo, Diz, El, Ld, Nbk, 
Np, Obk, 01-NI, Ow, Pe-Dbl; bet. 3: NI) 
Ook aachteropkieken (bet. 1: Dhau), aach-
terommezien (bet. I: Nbk), acitteromme-
kiekertien (bet. 1: Spa, Sz), moeder-mag-
ik (bet. 1: Spay et ['omakikçtin/a:xtç'op 
kik/a:xtfomasi :nJaxt'om*ikçtin1mud1 
maxik] 1. kinderspelletje waarbij een kind 
omgekeerd staat, nI. met het gezicht tegen 
een muur, een boom, een schutting, een 
hek; de andere kinderen staan achter een 
streep en proberen stilletjes te naderen 
zonder dat het kind hen een stap ziet 
maken wanneer het plotseling omkijkt; wie 
toch gezien wordt is af en moet achter de 
streep gaan staan en opnieuw beginnen; 
wie getikt wordt is ook af en wordt 
vervangen door de tikker Thy de jongsten 

was dit be/trend as achterommekiekertien, 
biy de ouweren as mocder-mag-4; vroe- 
ger zeden ze vein-dat de kiender achter de 
Iffn wegniochten: 'Moeder, mag ik7(Spa) 
2. spelletje als beschreven onder bet. 1, 
maar nu waren de kinderen gedurende een 
bepaald aantal tellen zover mogelijk 
achteruit gegaan en mocht het kind 
proberen een ander te tikken (Obk) 3. 
zakdoekje leggen (NI) 
ommekiepelen (verspr.) Ook ornate-
kieperen (verspr.) [omokipjl)I ...kippJ - 
omkieperen Kiepel 'm omme (Pe-DbI), Ze 
bin verleden wake wit de boot omm e- 
kieperd (Sz), Now is mien koppien koffie 
ok nog ommekieperd (Sz), Bi31 't kege/cn 
kun soms ccii stokmennig kegels toege- 
hake ommckieperen (Obk), Je moe'n de 
bool niet ommekiepe/en (Diz), mit 't biefe 
spit] ommekiepelen (Ow), de waegen 
ommekiepeicn (Bdie) 
ommekiepen (Bdie, Db, Dfo, Dho, Np, Nt, 
Obk, 01-NJ, Ow, Ste, Wol), ommekippen 
(Dfo, Ow, Pe-DbI) ['omokiprpl ... ktprp] - 
omkiepen, omkieperen Daenk d'r omme 
daj' dc boel niet ommekiepen (Dho), 'k 
Heb een krojc mit dong ommekiept (Np), 
Dat voer bit.] staot ok schieve, dat kan zo 
ommekiepen (Op), mk de flets omme- 
kiepen (Ow), Jongicn, gao van dat trappicn 
of dommiet kiep ie omme (01-NI), Len 
busientonnc wodde ommekvt on dan 
Jeuten ze 'in kiepei'en (Dfo), W Zal tie 
bcurs even ommekiepen, om to zien of i/c 
genoeg kleingeld bob (Obk) 
ommekieperen z. ommekiepelen 
ommekieskanwen (Np) zw. ww.; 
onoverg.; kieskauwde omme, het omme-
kieskauwd {'oma ... J 1. voortdurend met 
lange tanden eten Hi kicskauwt mar wat 
omme (Np) 
oznmekieven (Pe-Dbl) at. ww.; onoverg.; 
het ommekeven ['omoki:brpj 1. voort-
durend kijven, ruziën Ze kieven a/tied ow-
me as ze biy me/caere binnen (Pe-Dbl) 
ommekiffelen (Nbk, Obk, Op, Ste) Ook 
ornrnekWen (Ow) zw. ww.; onoverg.; 
kiffelde omme, het ommekiffeld [omo 
kifln/ ... ktfiui]  1. voortdurend ruziën Die 
mecnsken kiffe/en a/tied op mekcer omme 
(Obk), Sommige vrouwen kiffen a/tied op 
'e kiender omme (Ow) 2. door bijten, 
knippen, schaven etc. kapot maken, 
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versnipperen (Nbk, Ste) As eon macs in 
peper zoten baddo to vroten, dan weron et 
van die fladdegios; dan hadden zo d'r aorig 
in ommekiffold (Nbk), HI5 maokt d'r niks 
van, hij kiffelt d57 mar wat in ommo (Ste) 
o mmekiffen z. ommekiffejon 
ommekilsteren (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; kiisterde omme, hot ormue-
kilsterd ['omakilstgi] 1. kibbelen, in iiohte 
mate ruziën 
ommekippen z. ommekiopen 
ommeklaaien (Dha, Diz, Mun, Np, 01-Ni, 
Wol) Oak ommeklaaiken (Obk) zw. ww.; 
onoverg.; klaaide omme, het ommeklaaid 
['omak1a:jiI ... kIa:jk] 1. smerend, kilo-
derend bezig zijn (Diz, Np, Wol) Oonzo 
kienderklaaien in do madder omme (Diz), 
Ze zitten in do rotzooi ammo to k/a ion 
(Wol), War klaaion Jaw mit jaw eten 
ammo! (01-NI) 2. omknoeien, niet op-
schieten (Dho, Mun, Obk) It moo'n niet zo 
ommoklaaikon, want otis aanstzó otorstiod 
(Obk) 
ommeklaaiken z. ommok/aaion 
ommekiadden (El) zw. ww.; onoverg.; 
kladde amine, het ammekiad ['omok1adi] 
1. steeds knoeiend smeren, voartdurend 
morsen Zo zitten d'r mar wat in ammo to 
kfaddon (El) 
ommekiadderen (Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
kiadderde ammo, hot ommekiadderd ['ama 
kiadp] 1. voortdurend kliederen Kiondor 
mougon graog mit vaarvo omme/daddoron 
(Dfo) 
ommeldaegen (Dfo, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; kiaegde ammo, het ammeklaegd 
['ama ... ] 1. vaartdurend kiagen, zeuren 
ommekiappen zw. ww.; averg., onoverg.; 
kiapte ammo, is (bet. 1, 2)/het (bet. 1, 3) 
ammekiapt ['amaklapip] 1. (averg.) door 
eon slaande beweging am doen vallen, 
doen knakken en amvallen ed. Vourdat 
sommige ceipols rooid woddon, wodt dour 
ten mosiono et loaf omm ok/apt, zodat or 
ofstarvon kan (Pe-Dbl), Do schroofristor 
k/apto de yore biolemao/ ammo (Bu) 2. 
(onoverg.) met een kiap amvalion Do 
parrosol klapte me inienend ammo (Nbk) 
3. kortstandig vrijen met, amgang hebben 
met (Op), vgl. Eon losso klaant is con 
macgien dat dan weer mit die en dan weer 
mit eon aanderejonge ommok/apt (Op) 
ommeklauteren zw. ww.; onoverg.; 

kiauterde omme, het ommeklauterd 
['ama ... ] 1. vaartdurend bezig zijn met 
kiauteren Do kiondor klauterden in do 
boom ammo (Ow) 
ommekieden z. ommokliodon 
ommekietsen (Nbk) zw. ww.; averg., 
onoverg.; kletste amine, het ommekletst 
['omakicts4] 1. (overg.) amkletsen, am-
goaien Etjongien klctste in ion koor a/los 
ammo, wat MY van Zion b/okkon bouwd 
had (Nbk) 2. (onoverg.) omvalien Et 
k/etsto zomar inienend ammo (Nbk) 3. 
(onoverg.) in d'r in ommok/otson beuzeien, 
maar raak kietsen (Nbk): Luustor mar met 
naor hour, ze k/etst d'r mar wat in ammo 
(Nbk) 
omniekieven (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
kleefde amine, het ommekleefd ['ama ... ] 1. 
vaartdurend iomands anmiddellijke 
nabijheid zoeken Da 's ok eon klovok/asse, 
die k/eel a/tied bij Jo ammo (Nbk) 
ommekiewieren (b: lm) onbep. w. 
['amaklawi:oifl, in &r mit ommokiowioron 
laaton ermee laton zitten, zadanig handelen 
dat een ander zich or maar moe maet Zion 
to redden, vgl. Hiy ht mi d'r mit 
ommekiowioren (b: im) 
ommeklieden (Dfo, Nbk) Oak onnne-
kieden (Nbk) - amkleden: andere boven-
kieren aandaen 1k moot me nog even 
ommek/iodon (Nbk) 
ommekliederen (Dfo, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; kliederde ammo, hot ammo-
kiiederd ['omak1idn] 1. vaartdurond kilo-
deren, knaeien Kionder op '0 k/outer-
scboo/e kun mooi ommokliederon (Dfa), 
Die kiondor zatton in do madder ammo to 
kliodoren (Np) 
ommekliemen (Ma, Nbk, Np, Obk, Ow) 
zw. ww.; onoverg.; kliemde ammo, hot 
ommekliemd ['amakiiip:] 1. omknoeien, 
trouzelen Die aevensoort ak niks, die 
k/iomt mar wat ammo (Nbk) 2. overal met 
zn vingers aan zitten (Nbk, Np, Obk) He 
kiond, it moo'n niot ovora/ an amino-
kliemon (Obk) 
ommeklieren (Bu, Nbk, Op, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; klierdo ammo, hot ommekliord 
['omakli:orn] 1. kiieren, pesterig doen 
(Nbk) 2. omknoeien (Bu, Op, Sz) Jo moo',i 
niot go ommeklieren, io schicton niks op 
(Sz), K/icr met zo ammo (Bu) 
ommekiodderen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
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kiodderde omme, het ommeklodderd 
['omo ... ] 1. voortdurend kliederen, knoeien 
mit varve ommeklodderen (Nbk), Die 
kiender kun zo in do nodder 
ommeklodderen (Nbk) 
ommcklongelen (verspr.) Ook omme-
kiungelen (spor.) ['oma ... J - omklungelen, 
ook: niet opsehieten met het werk Aj' wat 
lange ommeklongelen, dan beduuster in d'r 
aanst in (Obk), Dc hic/c dag mar 
ommcklongelcn! D'r koint n/ks klaor 
(Dho), Jim moe'n niet zo lange omzne-
kionge/en, jonges, straks kommenjim nog 
to lacte op schoele (Op) 
ummekiungelen z. ommekiongelen 
ommeknahbelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
knabbelde omme, het ommeknabbeld 
['omaknablii] 1. voortdurend knabbelen aan 
Hi) zit d'r lcrck as ten noes an omme te 
knabbelen (Nbk) 
ommeknarpen (Dfo, Np) zw. ww.; 
onoverg.; knarpte omme, het ommeknarpt 
['omoknarpip] 1. steeds zeuren, kiagen 
(Np) Ic moc'n niet a/tied zo ommeknarpen 
(Np) 2. (van een biggetje) achterblijven in 
groei, zwak zijn en zich afzonderen (Dfo) 
Dat biggicn knarpt altied omme, hi wit ok 
niet on 't lieke (Dfo) 
ommeknauwelen (Ma, Op) zw. ww.; 
onoverg.; knauwelde omme, hot 
ommeknauweld ['omQkno117J 1. voort-
durend (licht) knauwen (aan of op jets) De 
bond zat an ten bot omme to knauwe/cn 
(Ma), Op zoe'n kiepepotien kuf seins zo 
letter ommcknauwclen (Op) 
ommeknauwen (Nbk, Np, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; knauwde omme, het omme-
knauwd ['omo ... ] 1. voortdurend knauwen 
(op, aan jets) K. kan zo /ckker op ccxi 
botticn ommcknauwen (Np, Sz) 
omiuckneupen (Nbk, Np, v) zw. ww.; 
overg.; kneupte omme, het oniniekneupt 
['omoknA:pzpJ 1. om iemands lichaam of 
Iiehaamsdeel heen doen en vastknopen 
(vooral inzake eon sjaal, stropdas:) Men 
kneupt me eon dikkc sjalc omme (Nbk, 
Np), Wit ie mij do strik even omme-
kneupen? (Nbk) 
ommekniepen (Nbk, Sz) at. ww.; ono-
verg.; hot ommeknepen ['om ... } 1. her on 
der knijpen in, steeds knijpen in in pcpier 
ommekniepen (Sz) 
ommeknikken (Ld, Pe-Dbl) zw. ww.; 

onoverg.; knikte omme, is ommeknikt 
['omo ... j 1. half breken, knakken, zodanig 
dat het bovenste dee! omvalt Die lange 
bloemen gingen zo mar ommeknikken mit 
debadde wiend(Ld, Pe-Dbl) 
ommeknikkercn - omknikkeren (lett.) 
ommeknoeien Ook ommeknuien (01-NI, 
WoI) zw. ww., onoverg.; knoeide omme, 
her ommeknoeid ['oma ... / ... ] 1. prutsend, 
kliederend, knoeiend bezig zijn, ook: met 
kleine karweitjes bezig zijn bij butts 
ommeknocien as ? regent kleine klusjes 
verriehten in of rond het huis wanneer men 
door de regen niet op het land kan werken 
(Spa) 2. niet opschieten met jets, kiunge-
hg, aarzehend bezig zijn en daarbij 
nauwelijke vorderen, treuzelen Znod toch 
n/ct zo omme, straks kom /0 weer to laete 
op scboelc (Pe-Dbl, 01-NI), Ze bin mar 
wat an Ft  omme/cnoeien (Np), LiE Web n/ct 
20 omme tc knuien, sob/ct toch es wat op 
(Wol), Wat kzij' toch a/lemacbtij omme-
knocien! (Spa), (inzake een ziekte:) Daor 
zok mar niot tc lange mit ommelenocien, ik 
zo/ d'rmar mit naor eon doktergaon (El), 
zo ook 1k 20/ nict zo lange ommeknoeien 
vcurda 'k do doktcr ha c/dc (Obk), (onpers.) 
Et knoeit allegeer wat omme hot is niet 
duidehijk welke kant het op zal gaan met 
hot weer (Nw) 
ommeknoeier (Dhau, Nbk, Obk) do; -s; 
-tien ['omaknujç] 1. iemand die niet 
opschiet met z'n werk, talmer 
ommeknoeieri'je (Nbk) de [omoknujo'njJ 
1. het talmend of knoeiend, prutsend bezig 
zijn Wat toch cen ommeknocicrie! (Nbk) 
ommeknoeteren (Nbk, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; knoeterde omme, het omme-
knoeterd ['omoknutçiJ 1. zodanig met jets 
omgaan dat het kreukelt Icmoe'n niet zo 
mit die kraantc ommekn octeren, de bin-en 
moe'n him ok nog lezen (Obk) 
ommeknoffelen (Bu, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; knoffelde omme, het omme-
knoffeld ['omo ... ] 1. voortdurend knoeiend, 
prutsend bezig zijn Knoffe/ toch niet 20 
omme knoei niet zo omme (Bu) 2. 
onhandig met jets omgaan (Nbk) Ic moc'n 
d'r niet 20 mit ommeknoffelon, aanst vaalt 
et op 'egrond(Nbk) 3. de tijd doden (Bu) 
04 ikknoffel zolange nog wel wat omine 
(Bu) 
ommeknuien z. ommeknocien 
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ommeknussclen (ZW, Dfo, Dhau, El, Ld, 
Np, Obk, Op, Ow, Spa) Ook omnie-
knutselen (Np, 01-NI, Ow, Wol) zw. ww.; 
onoverg.; knussolde omme, het ommo-
knusseld [om] 1. voortdurend bezig zijn 
met kleinigheden, vooral met kleine 
werkjes bozig zijn (Bdie, Dhau, El, Ld, 
Np, Obk, Ow, Pe- DbI, Wol) Die A.0 ,W.- 
or wag graeg wat ommeknussolon ow do 
dag an aonde to kriogen (Dfo), Vandaego 
was 1k met zo fit, on daoromme ho'k do 
hole dag mar wat ommeknusseld; an 
eigonlike wark kon 1k met tookommen 
(Op) 2. omknoeien, niet•opschioten met het 
work (Np, 01-NI, Spa, Ste) ? Wark wiJ 
niot goal, 1k bin do bide dag an 
ommeknusselon (Ste), Jo moo'n met zo 
ommeknussolen, je (Spa) 
ommeknutselen z. ommeknusselen 
ommekochelen (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; kocheido omme, her 
ommekocheld [oma ... ] 1. voortdurond 
kuchon en hoeston Dat meenske hot do 
bole baast al ommekocheld (Np) 
ommekoddelen (Nbk) Ook ommekorrelen 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; koddelde omme, 
is ommokoddold ['oma ... / ... ] 1. omvallen 
(vooral van kieino kinderen) 
ominekoegelen (Diz, Nbk, Obk) zw. ww.; 
ovorg.: koogeldo omme, hot ommekoegeid 
['omaku:gii] 1. door met jets teworpen om 
doen vallen Hij koegeldo alit kegois 
omme (Diz) 
ommekoeinen z. ommekommen 
ommekoeren z. ommokoorkon 
ommekoerken (Nbk, Np, Obk) Ook 
ommekoeren (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
koorkte omme, het ommokoerkt ['omo 
kurk/ ... ku:op] 1. voortdurendkoeron(van 
een duff) 2. (onpers.) rommelén: in de 
buik, maag Et koorkt me in do huud omme 
in m'n buik of evt. maag (Np) 
ommekoken (Nbk, Np) zw. ww.; onpers.; 
kookte omme, het ommekookt ['oma ... ] 1. 
rommolon in de buik, maag Et kookt moth 
do buud omme hot rommelt in mijn buik, 
maag (Nbk, Np) 
ommekommen Ook ommekoemen (Edie) 
st. ww.; onoverg.; is ommekommen 
['omokoqi:/ ... kuiji:] 1. om iets hoen nadoren 
We konnon 't pas good zion dat oonzo 
kionder wit schoele kwammon as ze do 
bocbt ommekwammon (Nbk) 2. (vooral 

onpers.) toereikond zijn, voidoende zijn 't 
Komt krap omme we kunnen siechts met 
moeito rondkomon, dat artikel is schaars 
o.d. (Np,  01-NI, Nbk), We kommon we] 
krap omme mit do oerpols (01-Ni, Nbk), 
..mit et gold (Np),  El komt wat krap 
omme vanmiddag mit mien vleispannegien 
or is maar weinig vleos (Nbk, Np, Obk), Et 
kwam daor schraol omme her was or 
armoedig (Np),  Et komt met rojaal omme 
id. (Np),  ook: or is weT erg weinig van (dat 
materiaal, die stof enz.) (Np), 't .Komt 
krimperig omme, daor het is er armoodig, 
ze hobbon erg weinig (Np), ook Et komt 
krimp omme daor id. (Np),  Et komt daor 
met zo room omme id. U). Et viii nog mit, 
we kwammcn nog room omme mit do tied 
(Dfo), (bijv. van hot naaion wanneer or 
nauwelijks gonoeg stof was:) Dat is krap 
ommokommon (Nbk), zo ook 't Isfainmer 
dat et mit do stof your do jurk wat bonepon 
ommokomt (01-Ni), en Et kwam 
bekrompon omme (Np) 3. (op  do wijze ais 
door do bopaiing uitgedrukt:) aflopon, 
goreodkomon (mot iets) (Bu, Dfo, Nbk, 
Nw, Ow, Ste) Et was op eon aovond dat H 
wat iaotor ommokwazn mit do oterie 
goreodkwam met het kiaarmakon van hot 
oton (fl, 1k kom wat boschoten omme ik 
heb wat te weinig van hot benodigde 
matoriaai (Nbk), ook: ik hob eigonlijk niot 
voldoonde tijd (Nbk), zo ook Now, die 
kwan, aorig boscboton omme had eon groot 
nadooi ondervonden bij hot verhandelon 
(Dfo), word behooriijk bedrogen (Dfo), 
ondervond nadeel waar niks aan to doon 
was (Ow), vgl. ook: Do varkons woren in 
ione woke twie dubboitios et pond 
goodkopor walden; doe kwam bij mit zion 
koppoltien varkens die ok krek klaor 
weren, goed boscbotcn omme (Ow), It 
Komt vorkoord omme hot gaat vorkeord, 
anders dan b000gd (Nbk, Nw), Die vent 
gong nooit weer vot, daor bin k raor mit 
ommekommen gisteraovend (Ste), Hi5 
komt aacbtor do meet, dam koj' to Jaete 
omme (Bu) 4. bedorven taken, door 
vorrotting toniet taken Molt as dat 
vers chimm old is, is et ommekommen 
(Nbk), Mit do minne zoom or is d'rhiol wat 
huj ommokommon (Obk), Et eton is me 
ommekommen (Wol), ommekommen lao-
ten laten bederven, Do bool ligt d'r aorig 
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mal bi) at is aorig omme/common (Bu) 5. 
door verwaarlozing in eon slechte staat 
geraken, door onvoldoende of geen ver-
zorging to gronde gaan Do twin is 
beleniaol ommekommen (Nt), Hij lat him 
bielemaol ommekommen hij verzorgt 
zichzelf absoluut niet (Nbk, Ow), MY is 
glad ommekommen heoft zichzolf gehoel 
verwaarloosd (Ma), zo ook Hif komt 
omme in zion oigon rommel (Np), Hi5 
komp in do rommel omme (Ste), omme-
kommen laoton laten verkoinmeren, laten 
verwaarlozen, Et gong dfr roeg toe in die 
buusholing, d'r is daor ok eon protto 
ommekommen (Op), HJ ]at Zion poord 
win terdag ball ommekommen, Jo zollon 'in 
bij do pc/isle anklaegen (Db) 6. (van 
personen of dieren) verongolukken, omko-
men, kreperen Die bale femilic is in ion 
keor ommekommen (01-NI), N. is in de 
oorlog ommekommen (Wol), MY is dour 
do koolde ommekommen (Diz), van bongor 
ommokoemen (Bdie), Al mien kiepon bin 
bij die brand ommekommen (Sz), in at 
war/c omm c/comm en hot veel te druk 
hebben en daardoor het work niet meer 
goed aan kunnen: Ze moe'n wel es oven 
bi5springon, aanders komt bij in et war/c 
omme (Np), Ze kon at war/c lang niet of 
ze kwam d'r in omme (Nbk, Op) 7. 
geploegd of evt. gescheurd worden (Db, 
El, Np, Op, Ow, Spa, Sz) Dat stok laand is 
good ommekommen (Np, Db), ...is mooi 
ommekommen (El), ...is  wol twio ste/c 
ommokommon d.i. twee spitten diep (Np), 
1St beido void is vlogge ommekommen (Ow) 
ommekonkelefoezen z. ominakonicolfoezen 
ommekonkelen (Dho, Ow) zw. ww.; 
onoverg; konkelde omme, het 
ommekonkeld ['omokozjk4J 1. voortdurend 
niet opsehieten, rondhangen en niet vor-
deren Ze zitton a/tied war omme to 
konkolon, die jongen, on ze kommen mar 
niet wear thuus (Ow), Jo/con/colon de bide 
dag mar war omme je schiet de hole dag 
niks op (Dho) 
ommekonkelfoezen (Nbk) Ook omme-
konkelefoezen (Pe-Dbl) zw. ww.; ono-
verg.; konkelfoesde omme, het ommekon-
kelfoesd ['omakonk1()fu:zi]  1. voort-
durend heimelijk praten en samenzweren 
(zichtbaar) Wat konkelfoezen Jim daor 
omme! (Nbk) 

ommekopen ['omo ... ] - omkopen ienc veur 
golden mooie woordon ommokopon (Obk) 
ominekoppen (Op) zw. ww.; onoverg.; 
kopte omme, het ommekopt ['omokopzp] 1. 
steeds koppig zijn, doen As oonzo I zien 
zin niet kriegon kon, kon hi) soms heel 
lange ommekoppon (Op) 
onimekorken z. ommokarkon 
ommeko rrelen z. ommekoddelen 
ominekörven (Ow) zw. ww.; overg.; 
körfde omme, hot ommekörfd 
['omohnbip] 1. in eon andere korf doon 
(van eon bijenvolk) do bijon ommokorven 
(Ow) 
ommekrabhelen zw. ww.; onoverg.; 
krabbelde omme, hot ommekrabbeld 
['om] 1. voortdurend krabbolen, in 
diverse bet., z. aldaar 2. terugkrabbelen 
(fig.) (Nbk) Hij is d'r your oznmekrabbeld 
(Nbk) 
ommekrassen zw. ww.; onoverg.; kraste 
omme, hot ommekrast ['omQkraslfl 1. 
voortdurend krassen Jo moe'n niet zo op 
datpopior ommokrassen (Np) 
ommekrjewelen (Obk) zw. ww.; kriewelde 
omme, hot ommekrieweld ['omakriwlnj 1. 
door olkaar krioelen Ze krieweldon 
ailomaol in niekeer omme (Obk) 
ommekriinmeneren (Nbk, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; krimmeneerde omme, hot omme-
krimmeneerd ['omo ... ] 1. voortdurend kla-
gend zeuren 
ominekringelen (bs: Obk) zw. ww.; 
onoverg.; kringelde omme, hot omme- 
kringold ['oma ... ] 1. in kringetjes gaan, 
vliegen, vgl. Et in v/logan gobaurt op 
bepaoldo uren van do dag on mit mooi 
weer; ze [do jonge bijen] kringolon war 
veur do stal omme (bs: Obk) 
ommekrioelen (El, Ma, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; krioelde omme, hot ommekrioeld 
['omakrijuln] 1. door olkaar krioolen, 
womelen Do pickles krioolen in 't bokko 
omme (El), 1St krioolt daor aorik in niokoer 
omme (Ma) 
ommekroemen (Obk) ovorg. ['omokruip:] 
- omkrommen .Kopspiokors daor woddon 
stoolbaokbanen mit vaastozet; do spiekor 
woddo dan an do binderkaant omlnekroomd 
(Obk) 
ommekroepen ['omakrupzpJ - omkruipen 
(lett.) Et Heine kiond kroup et bockion 
omme (Nbk), . . .kieup in do kaomer omme 
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ommekrojcn - ommckwakkelen 

(Nbk) 
ommekrojen (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; krooide omme, bet ommekrooid 
['om*ro:jn] 1. (overg.) met een krui-
wagen om jets been vervoeren Ikbeb et do 
bocbt omn,ekrooid, naor Sietse- en- die 
(Nbk) 2. (onoverg.) voortdurend bezig 
zijn met bet vervoeren in een kruiwagen 1k 
heb de hide middag op et bicin omme-
kraoid am die stienetroep en c/c bolten 
zaand vat to kriegen (Nbk) 
ommekrokken (El, Nbk, Obk) Ook 
omnzekrukken (Dfo, Dho, Diz, El, Ma, 
Nbk, Obk, 01-NI, Ow) zw. ww.; onoverg.; 
krokte omme, bet ommekrokt [omakrokj]/ 
...krAkflj 1. voortdurend ziekelijk zijn Die 
laakt eon bolt amine (Nbk), Die oak/c 
meesken krukken wat omme zijn voort-
durend ziekelijk (Dho), Die man die krukt 
c/c belt winter wat omme (01-NI) 
ommekronkelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
kronkelde omme, bet ommekronkeld ['oma 
kroijki] i. voortdurend kronkelend gaan 
Do adders kronkelden bier vroegcr bi5 
bassies in c/c heide omme (Nbk) 
ommekrossen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
kroste omme, bet ommekrost ['omakr3s4] 
1. rijden zoals in een cross-country Hi 
kivst d'r aarig op omme (Nbk) 
ommckrukken z. ommekrakken 
ommekrulcn (Ow) zw. ww.; onoverg.; 
kruulde omme, bet ommekruuld ['oma 
kryln] i. met jets been en weer rollen Hiy 
kruulde d'r mit omme (Ow) 
ommekrullen (Diz, Nbk, Np, 01-Ni, Spa) 
['om...] - omkrullen (in krulien (doen) 
buigen) Dan bebben kiepen c/c leg out, et 
aende wit, dan puolt et out, dan fault et 
omme (Nbk), Dc buterkaant van c/c 
dakgeutc wadt ammckruld (Np), Dat stak 
pepier is hiden c/al ommckruld (Nbk); 
omslaan: van broekspijpen (Diz, 01-NI, 
Spa): We krullen de brockspiepen omme 
(Diz) 
ommckrummelen (verspr.) zw. ww.; 
onoverg.; krummelde omme, het omme-
krummeid ['oma ... ] 1. sukkelen, ziekelijk 
zijn (Dho, El, Nbk, Np, 0p, Ow, Sz) Zie 
krummelt altied ammo (Dho), Ze begint 
aorig ammo te krwnmelcn (Nbk), Oalde I 
her c/c hole winter wat ommekrujnmeld 
(Op), Oalde meensken Icon nag lange 
ommekrwnmelcn veurdat et a en c/c kamt 

(Op) 2. nu eens weer bier en dan weer daar 
mee bezig zijn, een beetje rondstappen en 
met klejne dingen bezig zijn (Dhau, El, 
Np, Nt, Op, Wol) 1k bebbe vanm argon 
haost nag niks daon as wat 
ammckrujnmelen (Wol, Op), Die begint 
weer wat ammo to krummclen (Nt, Op) 3. 
niet opsebieten met bet werk, nu eens met 
dit, dan weer met jets anders bezig zijn 
(Bdie, Dfo, Ma, Nbk, 01-Ni, Op, Ow) Jim 
math, nietza ommefcrurnmelen, schiet took 
Cs wat op (Op), Zak wank kuf' lange mit 
ommcfcrummelen (Nbk) 4. krujmelend 
morsen (01-NI) Janges, niet 70 mit do 
kaekics ammekrun,melen (01-Ni) 
ommekruzen (El, Nbk, Ma) zw. ww.; 
onoverg.; kruusde omme, het ommekruusd 
['omo ... ] 1. zjch bier en daar opbouden, nu 
weer eens hier, dan weer daar naar toe 
gaan Hi5 kruusc/e wat bij buus omme d.i. 
op z'n en, in de buurt van z'n buis (Ma), 
We bebben c/it jaar wat in Luxemburg 
ommekruusd (Nbk) 2. voortdurend zieke-
lijk zijn, sukkeien (Ma) &j bet c/c hide 
winter al wat ommekruusd (Ma) 
ommekuicren ['oma ... ] - omkuieren: 
zonder een bep. doel kuieren, om jets 
been, langs een bep. route, nichting kuieren 
We bebben con posien in c/c baa 
aminckuierd(Nbk), We bin do weg ammo-
kuierd (Nbk) 
ommekuitelen (Bdie, Bu, Dhau, Dho, Ma, 
Np, Nt, Op, Ow, Pe-Dbi, Spa, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; kujtelde omme, is omme- 
kuiteid ['oma ... ] 1. met een plotselinge 
beweging omvalien, tuimelend vailen (buy. 
van een kind dat net ieert lopen) Ocb here, 
now kuitelt dat kiend ak nag omme (Bu), 
Piet kuitcla'e ovef c/c kap mit c/c Lets 
(Dhau), Af' c/c staepel boalt to hoge 
macken, gaot c/c heft boel dammiet 
ommokuitelen (Op), mit cen vaer buj 
ominekuitefen (Ma, Ow), zo ook Et voer 
buf is me ommekuitefc/(Np) 
ominekukcicn (Dhau) ['oma...] - omkuke-
len: omvallen 
ommekwaanselen (Dfo, Nbk, Np) zw. 
ww.; onoverg.; kwaanselde omme, bet 
ommekwaanseld ['oma ... ] 1. voortdurend 
kwanseien, ongeregeld kopen en weer 
verkopen Die mag graeg ammekwaanselen 
(Np) 
ommekwakkelen (Dfo, Dhau, Ma, Nbk, 
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ommekwakken - onimelieden 

Np, Obk, Ow, Spa, Sz) zw. ww.; onoverg.; 
kwakkelde omme, het ommekwakkeld 
[oma ... ] 1. steeds maar wear ziek zijn, 
steeds maar niet geed genezen, flu wear 
dit, dan wear dat kwaaltje hebbefl Die 
vrouw her do hole winter onyrncicwakkeld, 
en zo is flog lange niet weer good (Sz) 2. 
(onpers., van het weer in de winter:) steeds 
kwakkelig zijn, met afwisselend vorst en 
dooi (Nbk, Obk, Sz) Etkwaickeltmar wat 
omme (Nbk, Obk, Spa) 
ommekwakken zw. ww., overg., onoverg.; 
kwakte omme, is/het ommekwakt ['omo..] 
i. smakkend omvallen of doen omvallen 
mit do lets ommekwakken (Ow), Do boom 
kwakte do vorkeerde kaanto omme (Wol), 
Pas op daj' die vase nicE ommekwakken, 
die wi'k niet graeg stokicon hobben (Obk) 
Ommelaander (1) ['omola:ndr] - Omme-
lander 
Ommelaans (Np, Op, b: lm) ['omola:s] - 
Ommelands, vooral in can Ommelaanso 
reis een verra reis, can reis die onnodig 
lang is, met omwegen (Nbk, Op, b: Im), 
vgl. 1k zie et nut d'r niot van in om d'r 
zoe'n ommelaanse reize your to macken 
(op) 
ommelaantcren (Dhau, Np, Obk, Ow) Ook 
ommelenteren (Dho, El, Nw, Spa), omme 
lanteren (Db, Np) zw. ww.; onoverg.; 
laanterda omme, het ommelaanterd ['om 
lâ:ntpi/ ... ] 1. rondhangen en zo goad als 
wets uitvoeren MY Jenterde mar wat 
omme, bi5 bad niks om hanoi, (01-Ni), D'r 
lopen tegonwoordig eon boel omme to 
Jenteren (Spa) 
ommelaanterfaanten (Diz, Nbk) Ook 
oznmelaanterfanten (Nbk, Nw), omine-
lanterfanten (Dfo, Dhau) zw. ww.; ono-
verg.; laanterfaantte omme, het omme-
laanterfaant ['omolâ:nt1ftntnl ... fantn/ ... } 1. 
rondhangen en zo goed ais niets uitvoeren 
Hi5 laanterfaant mar wat omme (Nbk) 
ommeiaanterfanten z. omrnelaanterfaanten 
ommelaepen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
laepte omme, hat ommelaept ['omols:pip] 
1. steeds traag lepelen Hij laept mar wat 
omme (Nbk) 
omnielammenteren Z. ommelainmeteren 
ommelammeteren (Nbk) Ook ominelam-
menteren (Nbk) {'omQ...] - steeds lamen-
teren, vervelend zeuren 
Ommelanen my. ['omolâ::] 1. Omme- 

landen (in de provincie Groningen) 
ommelanteren z. ommelaanteron 
ommelanterfanten z. ommeJaantorfaanten 
ommelaoten (Bdie, Db, Dhau, El, Ma, Nt, 
Ow) st. ww.; overg.; het ommelaoten ['o 
m ... } 1. verweiden dekoenen omynolaoten 
verweiden (Dhau) 
ummelaveren (Dho) [omo...] - omlaveren: 
zwaaiend of doelloos heen en wear lopen 
Ze Ia veren mar wat omme (Dho) 
ommelazeren (Wol) zw. ww.; overg., 
onoverg.; lazerde omme, hat ommelazerd 
['omola:z1n] I. omvallen of doen omvallen 
Laser me do bool nicE omme (Wol) 
ommeleggen zw./onregelm. ww.; overg.; 
legde omme, hat ommelegd ['omo ... ] 1. om 
een voorwerp leggen en bevestigen eon 
boepe ommeleggen d.i. om can wagenwiel 
(Ste), een baandoznmologgen (Bdie) 2. van 
can omlegseI voorzien (Np) Mien rok be'k 
ommolegd mit naodlint (Np) 3. door te 
leggen een beetje van plaats of liggende 
houding doen veranderen; ook: met de 
onderkant boven leggen iene even 
ommeleggen bijv. een zieke die gehoipen 
moet worden (Bdie, Nbk), ook gezegd 
inzake een koe (Ow), eon Heine poppo 
ommeleggen in Zion beddegien (Spa), 1k 
heb et zo in do roggo op 't ogenblik, ik kan 
me muilik omnioleggen in bedde (01-Ni), 
Mien mooder kon die pannekoekon zo 
prachtig mooi ommeleggen (Sz), et good 
op 'e blioke ommeleggen (Op), et kussen 
ommeleggen (Np)  4. omwerken (van 
grond) do tuun ommeleggen (Dho, Nbk) 5. 
een andere loop geven eon weg 
ommeleggen (Ow), do inonnigo oven 
ommeleggen (Nt) 
ommelegging (1) ['omo...] - wegonilegging 
ommeleiden (spor.) ['omo ... ] - omleiden: 
langs een omweg leiden Et vorkeer wodt 
ommeleid (Nbk) 
ommeleiding (spor.) ['omo...] - omleiding 
(inzake verkeer) 
ommelenteren z. ommolaantoren 
oinmeleuteren (verspr.) zw. ww.; 
onoverg.; leuterda omme, hat ommeleuterd 
['omo ... ] 1. steeds niet opsehieten, dralend 
bezig zijn mat hat werk, lanterfanten .Tim 
moo'n nicE zo ommeleutoron, pak mar an 
(Op) 2. voortdurend kletsan, lauteren Hiy 
leutert mar wat omme (Ste) 
ommelieden (Bu, Ofo, Nbk, Np, Ow) st. 
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ommeliegen - oinmeloper 

ww.; onoverg.; het ommeleden ['omo1id] 
1. voortdurend moeten lijden (door ziekte, 
pijn) Th3f  het lange ommeleden, marbij is 
now störven (Ow, Dfo), Et moot jo 
begrea ten as ienc zo lange ommelieden 
moot (Bu), Die moot wat ommelieden hij 
moot voortdurend lij den (door ziekte, pijn) 
(Bu) 
ommeliegen (Nbk, Wol) st. ww.; onoverg.; 
het ommeleugen ['omo ... ] 1. voortdurend 
liegen Je macten d'r niet de hieltied zo in 
ammo zitten to liegen (Wol) 
ommeliemen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
liemde omme, hot ommeliemd ['omalirp:] 
1. steeds vleien mit lone omm ciicm en 
(Nbk) 
ommeliggen st. ww.; onoverg.; het 
ommelegen ['oma ... ] 1. plat liggen (na 
omgevallen, gekanteld te zijn) BIJ eon 
hadde Oaf/c kan et zaod ommeliggen gaon 
(Obk), De bloemen liggen omme (Dhau), 
Die boom kon wel omme/iggen (Dho) 2. 
anders gaan liggen, een beetje opsohuiven 
(terwiji men ligt) Gao es wat ommeliggen, 
ik vaal zo haost van bedde of,jc! (Nbk) 3. 
(van de wind) nit een andere riehting gaan 
waaien (Nbk), in Dc wiend gong omme- 
liggen (Nbk) 4. in d'r year ommeliggen 
gaon zn belofte toch niet gestand doen, 
toch niet doorzetten, aisnog van een koop 
afzien terwiji men al tot eon akkoord was 
gekomen (alg.): Af' your eon koop ammo-
Jiggen gaon, macf' rouwkoop beta elen 
(Wol), iiiy gaot d'r your ommeliggen 
(Dho), ...met gauw veur ommeliggen 
(Wol), (gezegd omdat men z'n belofte ken- 
nelijk niet waar gaat maken:) Now moef' 
d'r niet your ommeliggen gaon! (Nbk) 5. 
(van een tuin, eon akker:) omgekeerd 
liggen, omgewerkt zijn 'k Heb de titan al 
mooi ommeliggen (Ste) 
ommeloop (Nbk) de ['omolo:p] 1. (vooral 
verki.) omweg die men maakt om even te 
wandelen We kun nag wel even cen 
ammelapien macken, year de aarighicd 
omweg die men lopend aflegt (Nbk) 
ommelupen st. ww.; onoverg., ook 
wederk. (bet. 3); het/is ommelopen [o 
ma...] 1. rondlopen en niets doen, rond- 
hangen en niets doen, lanterfanten HiJ dot 
niics aanders as ommolapon (Ow), D'r bin 
now al eon protte warklozon die al eenjaar 
olmeer ommelopon hebben (Spa, Op),  1115 

dot niks, hij lop omme (Ste), ...lopt mar 
wat ainme (Nbk), Ic lopen vandage toch 
wat amine, dan kuj'maai die kiussies doen 
(Sz) 2. rondlopen, her en der lopen D'r is 
zo in dat zaad ammelopen, dat Jit 
hielendal plat (lJfo), Hi5 bet et mecrstc 
wark daan, hij ]opt nag wat bi5 baits 
ammo (Nbk), Hiy mag zamar vri 
ommclopen dear al die gangen en kaemers 
(ba), Elkeniene leap amine mit de ge-
daacbten in et aacbtcrbeufd: wat kamt aut 
ditailes vat (vo), Daorlopen ze altiedmit 
amine an sebauwon iederione op 't Iaost 
tobben erover, blijven eraan denken zonder 
zich te uiten (b) 3. langs een omweg lopen 
Hiy is een bid aende ommelopen (Np, 
Nbk), (wederk.) 1k heb me aorig ammo-
lopen heb nogal eon omweg gemaakt (Np) 
4. omwentelen (fig.), in Dc kop lapt me 
omme ik kan de zaken niet meet op een 
rijtje houden, het begint me te malen, ik 
verlies m'n zelfbeheersing (aig.): Dekopis 
him ammolopen (Np), Th b1cef mar aver 
dat oolde gevallegien deurmckkeron, dat in 
It loste leap mi5 do kap omme on bin Dc 
bi5 'in weglopen (Op), Die kerel bleofza 
lange over dat zolde vew-stol miorkon dat 
do voarzittor do kap ommeleup (Op), To 
langeleste leap miy de kap ammo en galik 
'in een bingst year de hassons (Wol), D'r 
Japt iene bi5 ammo hij is malende (Ow) 5. 
(van do wind) van richting veranderen 
(verspr.) Do wiend ]opt ammo (verspr.), Et 
is koaldor waddon, do wiend is amme-
lapen, hij is naar et aasten drid (Ld), Et 
weer kan wel es ammeslaan, want do 
wiend is ammelapon (Dfo, Dhau, Obk), De 
wiend is ammelapen, we zuflen wel regon 
kriegen (Nbk, Np, Obk, Spa, Dfo), ...is een 
endo ammolapen (Pe-Dbl), As do wiend 
aanst ammelapen gaat... (Op) 
ommelopend (verspr. OS, Bu, Dho, Diz, 
Np) bn.; attr. ['omalo:pipt] 1. gezegd van 
kleine klusjes, van werk waarbij men lett. 
wat heen en weer kan/moet lopen, in 
ommolapond WatIc 1k bob vandaoge wat 
ammelopend wark k!eine klusjes (Bu), Et 
scbiltje we] af' iene year et ammolopend 
wark hebben voor do klusjes (Dhau, Db), 
Et was vanda ego ailomaolo ommelop end 
wark (Dho, Dfo, Diz), War ammolopond 
wark, dat kan hij nag wel doen (El) 
ommeloper de; -s; -tien ['omalo:pç] 1. 
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omnielorken - ommemeisteren 

iemand die maar wat doelloos rondloopt, 
niet stevig aan het work gaat, ook sterker: 
lanterfanter (Dhau, El, Nbk, Obk, Ow) 'tls 
eon omm ciopor, et is lone van niks (Nbk) 
2. bond of evt. kat die geen thuis heeft 
(Nbk, Np, bo: Nw) Eon dag of wat loden 
was h/er ccii ommeloper (Np) 3. omloop 
van een molen (Bdie) Dc muidorsknccbt 
lop op 'o ammoiapor(Bdie) 4. ontsteking 
bij de nageiriem, nagelrun Een ommciopor 
zit am do nagci van de vunger (Sz), . ..Jopt 
joje ondor am do nacgei benne (Np), Eon 
omm ciop or is con ontstckhng van at 
naogeiboddo, am do naegel bonne dug 
(Bdie) 5. hetzelfde als bloodvunno (Obk), 
z. aldaar 
ommelorken (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; lorkte omme, het ommelorkt 
['ama ... ] 1. voortdurend lorken (bet. 1), Z. 
aldaar, vgl. Hl5 lorkt an do lute van de 
thoepat ammo (Np) 
ommeluihuizen zw. ww.; onoverg.; 
luibuisde omme, het ommeluibuisd 
['ama ... ] 1. voortdurend niets uitvoeren, 
steeds maar niet aan het work zijn Die 
be/dc kerois hebbon de hiele dag wat 
ommebuibuisd (Np) 
ommelullen zw. ww.; overg., onoverg.; 
lulde omme, het ommeluld ['omalAl;] I; 
(onoverg.) voortdurend kletsen, maar raak 
praten, doelloos kietsen HiY h,It d'r mar 
wat in ammo (Nbk, Nw), H15 kan d'r zo 
moo/ in aminoluibon, dat Mj zels n/ct moor 
wet waor bi5 It over bet (Obk) 2. 
(onoverg.) onderhoudend, gezellig met ie-
mand praten Hi5 kan mooi ommelullen 
(Dfo), wat mit eon kiond omm civilen of 
mit eon oold meenskc die geostdilk n/ct 
moor alto zuvoris (Nw, Bu) 3. (onoverg.) 
vleiend praten, in mit iene ommobuion: 
Hi5 kan zo maoi mitje ommolublon dat ía 
zaion 't ok baast nag goleuven akvleiend 
(Dhau), Hij  kan zo maoi mit Jo ammo-
luion, hey bepraotJo zo (Np,  Obk, 01-NI, 
Wol, Sz) 4. (overg.) iemand ompraten, in 
icno omunoluicir. Laatjo tach niet ammo-
hz/len, je (Nt) 5. (onoverg.) wel kietsen 
maar niets uitvoeren (Db, Np, Obk, 01-NI, 
Ow), ook alleen: niets uitvoeren, kiunge-
len, lang bezig zijn (Diz, Obk, Pe-Dbl) Zo 
bebbon do h/ole dag mar wat ommeluld 
(Np), Jo moe'n nietza ommeluien, aa.ndors 
kom /0 niet op 'e tied klaar veel kietsen 

(Db), Hij kan d'r lange mit ommoluion 
wel steeds ermee bezig zijn maar niets 
uitvoeren (Obk), Kiondor die van scboele 
kammon, tin soms zo ammeiullon lang 
onderweg zijn, niet opsehieten (Diz, Obk) 
ommelummelen ['omaL&mln] - omlumme-
len Zo hobbon do h/ole middag mar wat 
ammolummcld(Dho, Nbk, Np), MY is mar 
an 't ommelwnmolen (Nbk), Die maogies 
lummolon mar wat ammo, in piacs dat ze 
anpakken (Obk) 
omineniaelen Oak onimemalen (WH) zw. 
ww.; onoverg.; maelde omme, het 
ommemaeld ['oma ... ] 1. talmen, treuzelen, 
voortdurend knoeien en niet opsehieten 
(onpers.) Dat macide mar wat ammo, aj' d'r 
niet aacbtoran zatten, raokte dojougd n/ct 
op bedde (Dfo, Nbk) 2. voortdurend een 
probleem aan alle kanten bekijken en 
afwegen, steeds doorzeuren over iets, één 
of meer aandachtspunten hebben waarvan 
men niet los kan komen in z'n gedachten 
Thy is maciderig, wat kan hij tach 
ommomaolen (Ste), Hij hot nao die rug/c 
do biolo dag ommemaold (Nbk), Thy macit 
d'r in amine (Nbk), Thy macit d'r mar op 
omme (Ow), ...mit amino (Nbk), Die 
idenon madden him do bide dag in do kop 
ammo (Nbk), (onpers.) Et maait mij mar 
in t boafd ammo (Spa) * (aftelrijmpje:) 
Ommomaoien wie et wadt/Ik of gff  of 
Rioter Pat/Pieter Pot zat in do sbaat'En nag 
was Rioter Pat niet doad (Ste), soms 
gevolgd door ...at, bat, vat (Ste) 
ominemalen z. ammomaelon 
ommemattelen zw. WW.; onoverg.; 
mattelde omme, het ommematteld ['ama ... ] 
1. voortdurend martelen, pijnigen Eenkatte 
lain kiender soms mit ommomattobon; ci' 
boost mag d'r niet over (Obk) 2. 
voortdurend met grote inspanning bezig 
zijn (vooral: terwijl men niet opsehiet) Thy 
matteit mar wat ammo knoeit maar door on 
sehiet niets op (Bu) 
ommemauwen z. ammomiau won 
ommenteisteren (Bu, El, Ld, Ma, Nbk, 
Nw, Obk, Ow) zw. ww.; onoverg.; 
meisterde omme, het ommemeisterd 
['oma ... ] 1. voortdurend onder de 
behandeling van een dokter zijn Wat 
bebben die moenskcn your hour ziektes 
lange mit do daktor ammcmcistord (Ow), 
my meistort d'r a/eon bicbo tied mit ammo 
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(Ma), HJy meistert nogal wat omme gaat 
vaak naar de dokter (Nw), MY bet lange 
ommameisterd (El) 2. voortdurend een 
patient onder behandeling hebben (door 
een dokter, kwakzalver) (Ld) Do dokter 
meistarde mar mit de pesjant omme (Ld) 
ommemekkeren (Dho) zw. ww; anoverg.; 
mekkerde omme, het arnmemeklcerd 
['omamskçn] 1. vaartdurend zeuren Ze 
makkaren mar wat omme (Dho) 
ommemelken (Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Np, 
Wal) st. ww.; onoverg.; het ammemulken 
[ama ... ] 1. voartdurend zeuren (El, Nbk) 
ía moa'n niet zo ommemelken (El) 2. 
vaartdurend treuzelen, niet opsehieten 
(Dho, Diz, Ma, Np, Wal) Jonga, ie moe'n 
fiat zo ommemelken (Wal), Hi'j mulk mar 
wat amine! (Ma) 
ommemesjeren (Nbk) - randmarcheren: 
her en der marcheren, vooral: hier en daar 
met grate stappen lopen, aok: am jets been 
marcheren 
ommemiauwen (verspr.) Oak omme-
mauwen (verspr.) zw. ww.; anoverg.; 
mjauwde omme, het ammemiauwd [a 
ma...] 1. vaortdurend miauwen Zemauwen 
mar wat omme (Dho) 
ommemieren z. ommamierkan 
ommemierken (El, Nbk, Np, Nw, Ow, Ste, 
bet. 3: Ma) Oak ommemieren (Dfa, Ld, 
Obk, Ste) zw. ww.; anaverg.; mierkte 
omme, het ammemierkt ['ama ... ] 1. 
vaartdurend zeuren (El, Np, Nw, Ste) Die 
kiender mierkan mar wat omme (Ste), 
omme zitten to mierkan (El) 2. steeds 
vervelend doen (Ld) Hij miert mar wat 
omme (Ld) 3. niet apschieten, niet of 
nauwelijks aan het work zijn, met absoluut 
annadige werkzaamheden bezig zijn terwijl 
men stevig aan het work zau maeten zijn 
(Nbk, Ow, Obk) Pak now took es aen kaer 
an, ie mierken do bide morgen mar wat 
ammo (Nbk) 
ommemieteren (Dho, Ma, Nbk, Nw, 
Pe-Dbl, Wal) zw. ww.; averg., anaverg.; 
mieterde omme, is (bet. 1)/het (bet. 2, 3) 
ammemieterd ['amomitp] 1. (anaverg.) 
amvallen Dc bult is ommemieterd (Ma), 
Hi is ommamieterd mit do uiets (Nbk) 2. 
(averg.) amvergaaien (Nbk) Th3 bet 'm 
ommemiaterd (Nbk) 3. (anoverg.) talmen 
met iets, aarzelend, knaeiend bezig zijn 
met iets (Nbk, Wal) Hij miatart d'r mar 

wat mit ammo pakt het niet flink aan 
(Wal) 
ommemiggelen (Db) zw. ww.; anaverg.; 
miggelde ammo, het ammemiggeld 
['amamtgjx] 1. kriaelen, door elkaar gaan 
Ze miggelen aorig deur mekear omme, die 
mieghemmels (Db) 
oinmemjaelcen (Nbk) zw. ww.; anaverg.; 
mjaekte omme, hot ammemjaekt ['ama ... ] 
i. vaartdurend mjaekan, z. aldaar Heur ze 
took Cs ommemjaeken (Nbk) 
ommemodderen zw. ww.; anaverg.; 
madderde omme, hot ammemadderd 
['amamadp] 1. vaartdurend knaeiend, 
prutsend bezig zijn Die beide jongen 
moddaren al daegen mit die oolda moter 
omme (Obk), Juni bin ok wear aorig an 't 
ommemodderen, niet? (Np, 01-Ni) 
ommemoezen (Obk) zw. ww.; anaverg.; 
maesde omme, hot ammemaesd ['amamu: 
nfl 1. vaartdurend taimen, niet apschieten 
As ia zo ominemoezen kom Je nooit dour 
et wark henna (Obk) 
ommemoffelen (Nbk) zw. ww.; anaverg.; 
maffelde ammo, het ammemaffeld ['ama 
mafln] 1. zitten kauwen waarbij men het 
eten niet gaed klein kan krijgen, door kan 
slikken HIJ moffalt d'r wat op ammo 
(Nbk) 
ommemopperen zw. ww.; anaverg.; 
mapperde omme, hot ammemapperd 
['ama ... ] 1. voartdurend mapperen Hi) 
moppart aorig omme (Nbk), 17 moe'n niet 
aJtied zo op dat kiend ommamopperen 
(Db) 
ommemoren (Nbk) zw. ww.; anaverg.; 
maarde ammo, het ammemoard ['ama ... ] 1. 
vaartdurend zwaegen met iets, zich 
afmatten met iets Hij moort d'r mar mit 
omme (Nbk), Die koe moort d'r mar mit 
omme, at krigt con kaif en at wil niet goed, 
ze wilfen at d'r ta gauw of trekken (Nbk) 
ommemorrelen (Db, Dho, El, Np, Nw, 
Obk, Op, Pe-Dbl, Ste) zw. ww.; anaverg.; 
marrelde amine, hot ammemarreid ['ama 
mar11?] 1. steeds mon-elan (lett.), steeds 
anhandig in working praberen te krijgen, 
steeds prutsen aan, met jets HI) zat wat an 
do auto omme to morrelen, mar hij kreeg 
at niet veur mekeer (Op, Obk), 1k laot N 
mar wat ommamorrelan in at oolde bokke 
(Db) 2. ruziën (Dho) Ze mon-dan mar wat 
omme (Dho) 
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ommemotten (Dhau, El, Ld, Nbk, Np, Sz, 
v) zw. ww.; onoverg.; motte omme, het 
ommemot ['omamoti] I. voortdurend 
morsend, knoeiend bezig zijn 't Is nib 
gedaon mit regen in ? hooi ommemotten 
knoeiend werken (met hooi dat nat wordt) 
(Sz), Ze zatten omme to motten mit waeter 
en modder (Nbk), Do koenen die motten 
aorii mit 't buj omme (Nbk), De koenen 
motten in 't buj omme (El) 
ommendebi'j z. omdebi 
ommeneuren z. ommenuren 
ommeneutelen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
neutelt omme, het ommeneuteld ['omo 
nA:tivJ 1. voortdurend opgejaagd, nerveus 
doen Ze neutelt mar omme en d'r gebeurt 
niks (Sz) 2. steeds maar zeuren, jammeren 
Hiy neutelt d'rmar op omme (Sz) 
ommeneuzen zw. ww.; onoverg.; neusde 
omme, het ommeneusd ['oma ... ] 1. rond- 
neuzen, hier on daar kijken Hiy wil eerst 
even ommeneuzen (Nbk), Zo ow do 
uutverkoop bernie meugen pattie vrouw-
laden zo graeg wat in 't spa! ommeneuzen 
(Obk) 
onimeniefelen (Nbk, Obk, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; niefelde omme, bet ommeniefeld 
['omanifjn] 1. voortdurend met (fijn) knut-
selwerk bezig zijn, steeds knutselen Die 
man wag graeg wat ommeniefelen, die 
maekt zokke mooie dingen (Sz, Obk) 
ommennebi'j z. omdebij 
ommenocht (Bu, Dfo, Ma, Nbk, Np, Ow, 
Ste, bo: Nw, b) bn. [omo'noxt] 1. gratis, 
voor niets (Ma, Nbk, Np, Ow, Ste, bo: 
Nw) Ze kregen et ommenocht (Ow), Dat 
kriej' d'r ommenocht biy (Ste) 2. zonder 
dat het nodig is, zin heeft, zonder resultaat 
(Bu, Dfo, Ma, Nbk, Ste, b, bo: Nw) Ze 
weren d'r ommenocht henne west (Ma), 1k 
wiljowniet ommenocht lastig va/en (Dfo), 
De bezorgers broesden niet ommenocht 
biele aenden dear de modder (b), Dat is 
wark ommenocht (Bu, bo: Nw), Hij warkt 
nag wat ommenocht zonder dat het in 
financieel opzicht nodig is (bo: NW) 
ommenommeren (1) ['omo...] - omnum-
meren 
ommenullen (p. b: Im) zw. ww; onoverg.; 
nulde omme, het ommenuld ['omaxmiifl 1. 
steeds dralen, treuzelen, omzeuren 
onimenuren (Ow) Ook om,neneuren 
(Obk) zw. ww.; onoverg.; nuurde omme, 

het ommenuurd ['omany:arnl ... rt&:rn] 1. 
voortdurend nw-en (Ow): met opgezollen 
uiers staan terwijl het kalven uitblijft (Ow) 
De geboorte van at hif komt niet gauw; 
bij nuurt mar wat omme (Ow) 2. steeds 
treuzelen (Obk) Nietzo ommeneuren, want 
we moe'n nodig vot ow de bus nag to 
baclen (Obk) 
ommenusselen (Dfo, Nbk, Obk, Ow) zw. 
ww.; onoverg.; nusselde omme, het 
ommenusseld ['omanAsin] 1. steeds neste-
lend bezig zijn, zorgzaam bezig zijn in/met 
een nest (Nbk, Obk) Eon bond ofkatte mit 
jongen bin in zion of hew- maand zo 
iekker ommenusselen (Obk) 2. steeds tal-
men (Dfo, Ow) Die nusselt mar omme, die 
komt nooit op plak (Ow), Ze nusselen mar 
wat omme en sobicten ni/cs op (Dfo) 
ommeotten (Nbk) zw. ww.; onoverg.; otte 
omme, het ommeot ['oma ... ] 1. voortdurend 
morsen (van eten), restjes van bet voer 
laten vallen en laten liggen 
ommeouw(h)oeren z. onimeouwehoeren 
oinnieouwehoeren (Nbk) Ook omme-
ouw(h)oeren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
ouwehoerde omme, het ommeouwehoerd 
['oma ... ] 1. voortdurend ouwehoeren, z. al-
daar Die vent hat de biele aovend omnie-
ouwehoerd (Nbk) 
ommepaaien (Ste. 01-NI, en oost.) zw. 
ww.; onoverg.; paaide ornme, het 
ommepaaid ['omapa:ji} 1. (enigszins 
negatief) voortdurend met flinke stappen 
over of op jets lopen, met sinerige of natte 
voeten e.d. stappen Dan paaidezemar wat 
op 'e bouw omme (v), in et waeter 
ommepaaien (Nbk), hi de rommel 
ommepaaien (Np) 2. vleiend met iemand 
praten (Ma, Ow, Ste, Wol) mooi mit iene 
ommepaaien (Ow), Die paait &- mar wat 
wit omme (Wol, Ste), Hij paait aorig wit 
him omme (Ma) 
oinmepaffen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
pafte omme, het ommepaft ['oma ... ] i. 
voortdurend schieten (met een vuurwapen) 
Ze patfen daor mar aorig in de bos omme! 
Zoilen ze nag wat schieten? (Nbk) 
omniepakken (Nbk, Np, Nw, Ste) zw. 
ww.; overg., onoverg.; pakte omme, bet 
ommepakt ['omopalqj] 1. nu eens weer dit, 
dan weer dat doen zonder door te zetten, 
vooral: aarzelend met jets bezig zijn Ze 
pa/den 6-  mar mit omme, hoe ze dat now 
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doen zoilen (Np, Nbk), We hebben can 
hide poos mit at voegeitien ommcpakt, 
mar at is in at Jacst tack nag doodgaon 
(Nbk), Die pail do bad wat ammo schiet 
niet op (Nw) 2. verwennen (Ste), in zinnen 
als Zo pakkon d'r mar mit omme ze 
verwennen dat kind (Ste) 3. over jets 
tobben, met iets zitten (Nbk) Hijpakto d'r 
mar mit ammo (Nbk), 1k zol d'r niot iangor 
mit ommcpakken er niet larger mee zitten 
(Ste) 4. zjch ophouden, verblijven (Np) Et 
bogroot me wol vow die man, dat die zo 
ailiend in dat oaide butts ommapaict (Np) 
ommepalteren (b: im) zw. ww.; onoverg.; 
palterde omme, het ommepalterd 
[omapaltru] 1. rondslenteren 
ommepangelen (Dfo, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; pangelde omme, het omme- 
pangeld ['omopaij(g)i] 1. voortdurend in-
en verkopen, voortdurend kwanselen Hi 
pangoit aitied ammo (Nbk), Hi) mag graeg 
wat ommepangelen (Np) 
ommcpankoekbakken (Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; pankoekbakte omme, het omme-
pankoekbakt ['oma ... ] 1. voortdurend een 
beetje gezelschap houden, evt.: een beetje 
spelen met, vgl. Boppo bet die middag wat 
mitA.H. ammopankoekbakt (Nbk) 
ommepappdn (El, Nbk, Nw, Ow, Ste) zw. 
ww.; onoverg.; papte omme, het ommepapt 
['omopapip] 1. voortdurend zoete broodjes 
bakken, pappen en nathouden Hzpapt wat 
mit 'm omme (Nbk), .. .mooi mit 'm omme 
(El), d'r wat mit ommopappen (Ow) 
ommeparlevinken z. ommepacievinken 
ommeparrederen (Diz, Nbk, Np, Ow, 
Wol) zw. ww.; onoverg.; parredeerde 
onme, het ommeparredeerd ['omaparo 
dt:ar;] 1. enigszins trots, eigenwijs lopen, 
ook zwakker: rondlopen Hzparredoert wat 
buff de wag ammo (Diz), Hij  parredeert 
mar wat ammo (Nbk) 
ommepelen z. ammepiolon 
ominepeuteren (Nbk, Np. Ste) zw. ww.; 
onoverg.; peuterde omme, het ommepeu-
terd ['orna pA:tç4] 1. voortdurend peuteren, 
pluizend in, met jets bezig zijn MY zit mar 
in zion nouze ammo to peuteron (Nbk), 
Laot 'm mar wat ommepoutoren niet zo 
vlot bezig zijn (Ste) 
ommepeuzelen (Op. Ow, Spa, Ste) zw. 
ww.; onoverg.; peuzelde omme, het 
ommepeuzeld ['omapA:zjifl 1. voortdurend 

enigszins bezig zijn, met kleine karweitjes, 
klusjes bezig zijn (Op, Ow, Spa) vow 
tiodkotting wat ammepeuzolen (Ow), 
Qoide At komt zo now en dam es am 
kicine warkias op to knappen, biff mag bier 
graog wat ommepcuzeion (Op) 2. (weinig 
gebruikelijk) nauwelijks jets doen, lopen 
niksen terwijl men aan zo moeten pakken 
(Ste) Thpeuzeit wat ammo (Ste) 
ommepielen (OS, verspr. WS, b: im) Ook 
onzmepieiken (Bu, Ma, Dho), ommepelen 
(WH, Nt) zw. ww.; onoverg.; pielde omme, 
het ommepield ['omopi:liJ ... pi1kjj/ ... pt:liJ 
1. met klejne klussen bezig zijn, nu eens 
weer met het ene en dan weer met het 
andere bezig zijn en daarbij niet opschieten 
ammepiolon mit wark dat niks am do 
bakicen bet (Ow), Do ooide baospieide wat 
biff huus ammo (Nbk), 1k hol, do bide dag 
wat ommopield (Dho, Ma), Et wui niks mit 
hum, die pielt mar wat omme hij schiet 
maar niet op met z'n werk (Ld, Dho), Hiff 
mag graog wat in do twin ommepiolen 
(Op), Jo moeton d'r niet zo mit ammo-
pielon (Wol), Kleine N plait mar wat mit 
zion oton omme, hiff bet zeker gion bongar 
(Dhau) 
ommepieler (Nbk, Nw) de; -s ['omapi:lç] 
1. iemand die no eens weer djt en dan 
weer dat doet en maar niet of nauwelijks 
vordert, jemand die niet opschiet 
ommepielken z. ommopicien 
ommepiepen (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; piepte omme, het ommepiept 
['oma ... ] 1. voortdurend piepen Dc jange 
voegoities piopon in et nust omme (Nbk), 
(bjj vergelijking, van vrouwen die met 
hoge stemgeluiden praten:) Die vrouwhi-
don doen nit as wat ommepiepon (Np) 
ommepieren z. ammepiorkon 
ommepierken (Bu, Dhau, Dho, Ld, Ma, 
Nw, Op, Ow, Pe-Dbl, Spa) Ook onime-
pieren (Bu) zw. ww.; onoverg.; pierkte 
omme, het ommepierkt ['omapirk/ 
...pi:ar] 1. niet erg opschieten met het 
werk Jaw baevon daar niet zo iango mit 
ammo te pierken, at kay ak we! wat 
vioggar (Ow, Op), Hiff is an at ammo-
piorken, biff schot niks op (Nw) 
ominepikken (Dho) zw. ww.; overg.; pikte 
omme, het ommepjkt ['oma ... ] 1. omver 
krijgen door ertegenaan te werpen Mit 
patscbioten mos io ocn buition macken on 
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dan pikken; aj't ommepikten mach it do 
knikkers bebben (Dho) 
ommepingelen zw. ww.; onoverg.; 
pingelde omme, het ommepingeld ['oma ... ] 
1. steeds pingelen: op een piano e.d. Die 
pingoit mar wat op 'a piano ammo (Nbk, 
Nw) 2. steeds drijven met een bal (Bu, Np) 
mit do bailo ommepingalen (Bu) 
ommepissen ['oma ... ] - ompissen 
ommepjukken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
pjukte omme, het ommepjukt ['omapjAkj]] 
1. voortdurend peuteren Zit met zo info 
nouze omme te pjukken (Nbk), PjuIc d'r 
toch niat zo an ammo (Nbk) 2. z. 
oinmcpulccn 
ommeplaggen (Nbk) ['ama...] - omplag-
gen 
ommeplakken (Mun, Nbk) ['ama ... ] - 
omplakken: rondom beplakken Zo hadden 
dat omznopiaict mit gooidpapier (Mun); 
oak: steeds blijven plakken, in zinnen als 
Ze bit von daor mar wat onimeplaickon 
(Nbk) 
ommeplassen (Nt) zw. ww.; onoverg.; 
plaste omme, het ommeplast ['omaplasv]  i. 
steeds spetterend, knoeiend met water e.d. 
bezig zijn in et waetor ommopiasson (Nt) 
ommeploegen ['ama ... ] - am- of 
onderploegen (lett.) Jo moe'n do bouw niot 
to diope om(mo)ploogen (Nbk) 
ommeploempen (Nbk) Ook onuneplompen 
(Ow) zw. ww.; onoverg.; ploempte omme, 
het ommeploempt ['omaplumpip] 1. met 
plompende bewegingen in et water doen 
neerkomen, bijv. door er met !aarzen aan 
stevig stappend door to lopen Niet zo in et 
waetor ominoploempen, et spattert die 
kaanten op (Nbk) 
omnieploemzen (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; ploemsde omme, het ornme-
ploemsd [omaplumzri] 1. plonzend, spet-
terend en spattend bezig zijn (in het water) 
in 't waotor ommcpiooxnzen (Np) 
ommeploeteren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
ploeterde omme, het ommeploeterd ['oma 
p1utpJ 1. voortdurend ploeterend, 
zwoegend bezig zijn Do booren mao'n 
vandaego-de-dag in do bouw ommepioe-
toren (Nbk) 
ommeploffen ['oma...] - omploffen 
ommeplompen z. ommeploempen 
ommeplooien (spot.) ['ama...] - om-
plooien: in plooien omvouwen 

ommeploonzen (Obk, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; ploonsde omme, het omme-
ploonsd ['oma ... ] 1. steeds plonzend, 
spetterend bezig zijn (in het water) even in 
ot waotor ommopioonzon (Ow) 
ommepluzen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
pluusde omme, het ommepluusd ['0mb ... ] 
1. voortdurend peuteren, plukken aan iets 
an or taofeikiied omniopiuzen (Nbk), Hi 
zit mar in zion nouze ammo to piuzon 
(Nbk) 2. met lange tanden eten, treuzelen 
met het eten (Nbk) Dat kiond zit mar wat 
in at eten ammo to piuzen (Nbk) 3. steeds 
lezend, studerend bezig zijn (in boeken, 
tij dschriften enz.) N zit a/tied in do 
bockon ammo to piuzen (Nbk) 
ommepoelevinken (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Op, Spa) Oak onuneparlevinken 
(Diz, Ma, Nbk, Nt, Ow) zw. ww.; ono-
verg.; poelevinkte omme, het ommepoe-
levinkt ['omapu1afujk/ ... parla fujlqj] 1. nu 
eens weer hier en dan weer daar zijn en 
evt. bezig zijn, maar niet veel doen Hij 
poeiovinkte mar wat ammo liep maar wat 
rond zonder vast doel (Nbk) 
ommepoepelen (Obk, Op, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; poepelde omme, het 
ommepoepeld ['omapupi] 1. dralen, van 
alles en nog wat doen zonder op te 
schieten Die jange poepoido net to lange 
ammo dat hij to facto op schacia kwarn 
(Obk), Jo moe'n d'r nict zo lange mit 
ammepoepofon, ot moot ok eon koor good 
wezen (Op) 
ommepoetsen (Nbk, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; poetste omme, het ommepoetst 
['omaputsi] 1. voortdurend poetsen Panic 
mcenskon kim zo nodofoos op et soul 
ommepoetson (Obk) 
ommepoken z. ommeporkon 
ommepolsen (Dfo, Nbk) Oak omine-
pots/len (Nbk) zw. ww.; onoverg.; poiste 
omme, het ommepoist ['omapo1siJ ... 1skJ 
1. steeds met een stok in het water roeren, 
polsen in It waeter ommepoison (Dfo, Nbk) 
ommepoisken z. ammepoisen 
ommepopdokteren (Np, Op,  Sz) zw. ww.; 
onoverg.; ommepopdokteren, het omme-
popdokterd ['omapobdktç4] 1. (van een 
kind:) steeds vertroetelen en er vaak mee 
naar de dokter gaan (Np), oak: veel 
aandacht besteden aan een ziek dier (Sz) 
Dat band bebbon zo hie] wat mit 
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ommopopdakterd (Np) 2. (van kinderen) 
steeds met speelgoed spelen (OP) 
ommepopken z. ammepoppen 
ommepoppen (Db, Dho, Nbk, Np) Ook 
ommepopken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
popte omme, het onimepopt ['omo 
popxp/ ... popkjj] 1. steeds vertroetelen Dat 
kiendpoppen ze mar wit ammo (Np) 
ommeporken (Nbk, Np, Obk) Ook omme-
porren (Dfo), ommepoken (Db) zw. ww.; 
onoverg.; porkte omme, het ommeporkt 
['omo ... / ... I ... po:k] 1. voortdurend porren, 
prikken, cok: rakelen (in, van vuur) in ot 
vuur ommopakon (Db), Jo mao'n opbolon 
mij do bioltiod in do zied omme teporken 
(Nbk), H15 porkte in do grand omme (Np) 
2. steeds peuteren (Nbk, Np, Obk) Do 
kiendor zatton in de nacgelkoze amino to 
porkon om do naegos d'r wit to haolon 
(Obk), Zit toch niot zo in Jo notize ammo 
teporken (Nbk) 
ojumeporren z. onnnoporkon 
ommepot (Ste) de; -ten; -tien ['omopot] 1. 
sierpot 
ommepoten (Obk, 01-Ni) ['oma...] - 
verplanten koalplaanton ommepoton(Obk), 
bloom on... (01-Ni) 
ommepotten (Sz) - afteilen, hetz. als 
omotten 
omniepotsen (Nbk, Sz) zw. ww.; onoverg.; 
potste omme, het ommepotst ['omopotsv] 
1. voortdurend gravende bewegingen 
maken (in grond) Do hand zit in do hwy 
ammo te potsen (Nbk) 
ommeprakkesercn (Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; prakkeseerde omme, het 
ommeprakkeseerd ['omo ... ] 1. steeds, 
voortdurend prakkezeren H15 loup d'r do 
bielo morgon mit omme toprakkoseron hoe 
hij d'r mit an was (Nbk), d'r op 
amineprakkesoren (Nbk) 
ommepraoten zw. ww.; overg., onoverg.; 
praotte omme, het ommepraot ['oma ... ] 1. 
(overg.) ompraten, overreden, overhalen 
We mae'n mar zion da wwe him 
ammopraaton (Nbk), Die bet zion oien 
miening, huff fat 'm niet aminepraaten (Ld), 
AJ' mienen daj' miff ommopraoton kunnen 
dan heft  mis (op)  2. (onoverg.) been en 
weer praten, veel overleggen Ma eon baol 
ammopraoton mAcnt oonzegraep now dat.. 
(Np), Zo haddon wat mit bhn ammopraot 
(Ow) 3. (onoverg.) verward praten, wartaai 

uitslaan, ook gezegd wanneer men ij It, in 
d'r wat in ommopraaton: Die zioko man 
praotto d'r in ammo (Obk, Dfo), Hiffpraot 
d'rmar wat in amino (Nbk, Np) 
ommeprevelen (Dfo, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; prevelde oinme, het omme-
preveld ['omQ ... ] 1. voortdurend onduide-
lijk praten, steeds onsamenhangend 
mompeien Hiff zit d'r wat in ammo to 
provelon (Dfo), Jo begriepon d'r niks van, 
hiff pro volt mar wat omme (Dfo) 
ommepriegelen (Nw, Ste) zw. ww.; 
onoverg.; priegelde omme, het ornme-
priegeld ['omo ... ] 1. steeds met priegeiwerk 
bezig zijn en niet opschieten Wat zit io 
tach ammo to priegolon! (Ste) 
ommeproemen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
proemde omme, het ommeproemd ['oma ... ] 
1. voortdurend iangzaam eten, met lange 
tanden eten, in verb. als d'r wat op 
aminoproemon (Obk) 
ommeproezen (Bu, Dfo, Diz, Nbk, Np, 
Obk, Ste) zw. ww.; onoverg.; proesde 
omme, het ommeproesd ['om3pru:zi] 1. 
steeds prutsend, knoeiend bezig zijn, wel 
bezig zijn maar niet opschieten met het 
work (Bu, Dfo, Nbk, Np) Dat wit is 
slimmo smorz, zo praost in It wark ammo 
(Np), Hiff praost d'rmar mit amino (Dfo) 
2. treuzelen bij het eten, niet opschieten 
met het eten (Bu, Diz, Obk, Ste) Hiff hot 
gion zin an eten, biff praost d'.rmar wat in 
ammo (Diz), Die zit mar ammo to pro ezon 
(Bu), Kiondor kim za in 't eten ammo 
zitton to praozon (Obk) 
ommeprogrammeren (1) - omprogram-
meren 
ommepronken (Ld, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; pronkte omme, het ommepronkt 
['oma ... ] 1. steeds mooi doen zijn en laten 
zien om waardering to oogsten Mit dat 
kiond wodt aorig aminoprankt (Ld) 
ommeprotsen z. aininoprutson 
omineprottelen z. ammopruttolon 
omnieprutselen z. ommoprutson 
ommeprutsen (Dhau, Diz, Nbk, Np, Ste) 
Ook omnieprutselen (Dfo), o,nmeprotsen 
(Dhau, Nbk, Ste) zw. ww.; onoverg.; 
prutste omme, het ommeprutst ['omoprAtsv/ 
... prAts1I ... protsi] 1. nu eens weer met dit 
en dan weer met een ander deel van een 
karwei bezig zijn, steeds maar knoeien met 
het werk, met dat wat men in handen heeft 
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War prots Ic toch omme! (Dhau), Hi)' bet 
aorig in dat buns omme prutst (Diz), in de 
nodder ommeprotsen (Ste) 
oinmepruttelen (Obk, Op) Ook omnie-
prottelen (Nbk) ['omoprAtli?J  ... protl4]  1. 
voortdurend mopperen, z'n misnoegen 
uiten Jo moe'n niet zo no Dii)' omme-
pruttelen (Obk) 
oinmepuken (Bu) Ook onunepjukken 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; puukte omme, 
het ommepuukt ['omopy:k/ ... ] 1. steeds 
treuzelen met het eten Die zit mar omme te 
pu/con (Bu) 
omniepulken (Dho, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; pulkte omme, het ommepulkt 
['omo ... ] 1. steeds pulken, priegelen Ze 
zitten mar wat omme to pu/ken (Dho), Pu/k 
niet zo info neuze ammo (Nbk) 
ommerachelen (Ma, Wol) Ook om-
merachen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
rachelde omme, het ommeracheld ['oma 
raxli] 1. foeteren, afgeven op Hi)' rachelt 
overal op omme (Ma), Ze rache/en a/tied 
no iederiene anne (Wol), Die zitten a/tied 
op mekeer anne to rachen (Obk) 
ommerachen z. ommerac/zelen 
ommeraegen (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
raegde omme, het ommeraegd ['oma ... ] 1. 
slordig, wild zijn in z'n werk HIJ raegt d'r 
wet in omme (Ste) 
ommeraek (verspr., b, b: Im, s: Obk) Ook 
o,n,neraeke (01-NI, b: In), oniraek 
(verspr.), omraak (WH) bw., bn. [oma're:k/ 
omo'rs:kWom're:kI ... ra:k] 1. in hoge mate, 
enorm 0mm era ek, wat mos dat kiend 
boesten (b), D'r wodde ommeraek streupt 
in die daegen (b), Mannen die dat om-
meraek best konnen (..) (b), Wehebben et 
ommeraek ver/euren mit die wedstried 
(Nbk), Et regende ommeraek (Obk), Et is 
omm crack mooi weer (Bu, Nbk, Ste), Et 
ghig d'r ommeraek am weg (Bu), Et gong 
d'r ommeraek om hear (b), Ze konnen d'r 
doe ommeraek wet van (s: Obk), 'k Bin 
ommeraek kwaod (Np), ... waor omme-
rack in 't geld ommes/eug en or verdee in 
eon /even van averdaod (b), Hi)' kreeg eon 
ommeraek pak op 'e buUd (Obk), cen 
ommeraek mooi jassien (Nbk), can 
ommeraek koo/de winter (Nw), omraek 
dikkc eerpe/s (El, Bu), 't Was ommeraek 
spann end (Wol), eon oznra eke mooie 
zoemer (01-Ni) 

ommeraeke z. ommeraek 
ommeraekelen Ook ommerakelen (Sz) 
{'om..i ... ] - steeds rakelen (in vuur, as) 
Die jongen maggen graag in 't paosvuur 
ommerake/en (Sz) 
ommerakelen z. ommeraeke/en 
ommerammaaien z. ommerammeien 
ommerammejen (Db, El, Ld, vo) Ook 
onimerammaaien (Dfo) zw. ww.; ono-
verg.; rammeide omme, het ommeranimeid 
{'omram1)J ... a:jfl} 1. voortdurend ram-
meien, met geweld slaan, stoten Haarm 
/aehte, doe hi)' zag, hoe do onder/cnecbt 
tussen do koenen ornmerammeide mit eon 
/ange stok (vo), Aj' do koenen b-ok 
uut/aoten hadden, konnen ze vaeke aorig 
ommerammeien en stoten (Ld), Do jongen 
weren k/ierig, ze deden n/ks aanders as 
ommerarnmaaien (Dfo) 
ommerammelen (Dfo, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; rammelde omme, het omme-
rammeld ['omaramh2J i. steeds rammelen, 
zich steeds rammelend bewegen, steeds 
rukken en trekken aan jets Dat /it 
ramme/de mar no 'e panne omme mit 
koken (Dfo), Hi)' zat mar an do deure 
omme te rarnme/en (Nbk) 2. voortdurend 
rommelen in de bulk (Np)  Et ramme/t me 
in de buud omme (Np) 
ommeraomen (Dho, El, Nbk, Ste) zw. 
ww.; overg., onoverg.; raomde omme, het 
ommeraomd ['oma ... ] 1. (overg.) door ruwe 
beweging of door hard te duwen of te 
trekken om doen vallen (Nbk, Ste) Hikon 
die pao/ d'r niet goed weg kriegen, hi)' bet 
him op 't /aest mar omm era omd (Nbk), 
Perbeer die oolde mare es ammo te raomen 
(Ste) 2. steeds hard, ruw, wild rukken, 
duwen, trekken (aan jets), tekeergaan 
(Dho, El, Nbk, Ste) Ze raomen wat an die 
deare omme (Bdie), Lh3 bet d'r dan toch 
eon poze an ommeraomd! (Nbk), Sommi-
gen kim okzo dom ommeraomen (Ste), Ze 
raomen d'r wild in omme gaan wild tekeer, 
met name in hun werk (El), Ze bebben in 
die tuun ommeraomd, et is eon scbaande 
(Dho) 
ommeraozen (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; raosde omme, het ommeraosd ['o 
maro:ozn] 1. voortdurend roepen schreeu-
wen D'r raost ok wat in do bos omme, wat 
zo/ dat toch wezen (Nbk) 
ommereizen ['om ... ] - omreizen: 
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rondreizen, vgl. Ze bebbon con jaor iaank 
in Amerike ommoreisd (Nbk); met een 
omweg reizen, vgl. Ze mossen eon aende 
ommereizon (Nbk) 
ommerekenen ['ama...] - omrekenen 
ommerepelen (Np, Op, Wol) zw. ww.; 
onoverg.; repelde omme, het ommerepeld 
['oma ... ] 1. voortdurend woelen in, woest 
bewegen op 'Jim moe'n niot zo in It bodde 
omm crop cion zeden we vacko togen do 
bender (Op), Do kiendor zitten op It ooidc 
hokkc amino to rope/on (Np), Zit niet zo 
op die baank omme to rope/en (Wol) 2. 
voortdurend ropolen door runderen, z. 
ropoien, bet. 1 D'r is ccv boise koo in Ft 
iaand, ze rope/en d'r aorig omme (Dfo) 
ommereuren (WS, Obk, spar. elders in 
OS) Ook ommeruren (Bu, El, Nbk en 
oost., p) zw. ww.; overg., onoverg.; reurde 
omme, het ommereurd ['oma ... ] 1. (overg.) 
roerend mengen Ruur ic do bri5 oven 
ammo? (Nbk), (bij het slachten:) Et bioed 
moot vat-en - daohk ommeruurd wodden, 
eers wodt ot stief(Abk) 2. (onoverg.) in 
jets been en weer roeren Hiy reust mar war 
in Zion bad ammo, hi5 tiest on fiospeit mar 
wat (Djz), ook fig.: Aj' in dat no/den 
ommeruren dan komt d'r hoe ]anger hoe 
moor Jos je ermee gaat bemoeien, je erin 
gaat mengen, er steeds meer over vraagt 
(Obk) 3. om doen vallen (Spa) Donk d'r 
omme, zo t,j' aYes wef ommereuron (Spa) 
* Ruur amine do bn)VMit stroop d'r bij  
(Ow), (tekstdeei nit een oud, verder niet 
meeT bekend voiksliedje:) Ruur ammo do 
bri5 en kook dunn c/Ft is your do scbepor 
van Bull (Ow) 
ommerieden ['oma...] - omrijden: been on 
weer rijden, vgl. Ze bebben we] eon half 
ure in de stad ommerodon en doe baddon 
zo or nag niet vunnen (Nbk); met een 
omweg rij den 4/'  dew- Zeuvenhuzon naor 
Grunningen riodon, mocj'  vaeke eon stok 
ommerioden (Nbk); ook: her en der 
schaatsen (Nbk, j) De moonsken redon nag 
wat amine a); hetz. als ommercpeion, z. 
aldaar (Dhau, Nbk) Zit tocb niet zo op die 
stool ammo to riedon (Nbk) 
ommeriederi'je (Dhau) de [ ... da'rtjn] 1. 
het voortdurend ommerioden, ammo-
rope/en, z. ook aldaar Zit toch es stY/c! 
Die ommorioderiyc, daor kricj' war van! 
(Dhau) 

ommeringen (El) zw. ww.; overg.; ringde 
omme, het ommeringd ['ama ... ] 1. 
omzetten (van turf) 
ommeritselen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
ritselde omme, het ommeritseld ['ama 
rttsli1] 1. voortdurend eon ritselend geluid 
maken vgl. Vraogor dedon we wo/ es con 
iek- muider in eon /ucifesdcusion on dan 
ritseldehij daor zo in ammo (Obk) 
ommeroepen ['omaruprji] - omroepen 
Bo/angrieko dingon woddon we/ ammo- 
roupen of anp/akt (Np, Dfo), Hi) rapt or 
ammo (Bu), Oonzo kionder vunnen or we] 
mooi dat zo hour heft en mom oven niet 
vion en konnen, dan konnon ze die even 
mooi ammeraepen Jaoten (Ow) 
ommeroezen (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
roesde omme, het ommeroesd ['omo ... ] 1. 
ruziën, in verb. als Ft roost mar in meko-
re omme (Dho) 
ommeroffelen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
roffelde omme, het ommeroffeld ['ama 
rofiv] 1. stoeiend spelen (met een hand) 1k 
raffeido even mit die jongo hand ammo 
(Np) 
ommerokken (Bdie, Wol on oost.) Oak 
oinmerukken (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
rokte omme, het ommerokt ['omarolq]/ ... ] 
1. voortdurend mkken, trekken aan Kiond, 
io moo 'n niot zo an mien rok ommerokken 
(Sz) 
ommerollen Ook onzmerulen (Nbk, Np, 
Ste, b) zw. ww.; overg, onoverg.; rolde 
omme, het (bet. 1, 4, 5)/is (bet. 2, 3) 
ommeroid ['ama ... ] 1. (overg.) omwenteien, 
am doen railen Jo mao'n die dikkc stion 
ommeruien (Np) 2. (overg.) door te rallen 
omwerpen (spar.) Th3  ra/do do kegcJs 
zamar ammo (Nbk) 3. (onoverg.) roilend 
omvailen Ft ra/de zamar ammo (Ste), bij 
vergelijking in zinnen als Dat broad ra/tjo 
your ot meg ammo, ot wi/ niet sniedon, or 
is to vas (Dfo) 4. (onoverg.) zich been en 
weer laten rollen Wat lag aonze band 
iokkor in or grds ammo to ru/en (Ste) 5. 
(onoverg.) rommelend bezig zijn (Ste) in or 
/aogien ommeroien (Ste) 6. door to win-
den om iets aanbrengen (Op) Aj' eon 
vcrbaand mft can zwacbte/ ammeroien 
macten, moot dat van ander of an be-
gannon woddon (Op) 
ommerommel (01-Ni, Op, Spa, Wol) de 
['amarom] 1. spulien waar men niet veei 
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meer mee kan, spullen van weinig waarde 
We hadden allemaol ommerommel (Spa) 2. 
klusjes (Wol) Hej'm nog villa daon? [met 
als mogelijk antwoord:] Nee, we bar/den 
ailemaol ommerommel (Wol) 
ommerommelen (Dfo, Nbk, Np, Nw) zw. 
ww.; onoverg.; rommelde omme, het 
ommerommeld ['omaroinln]  1. voortdurend 
rommelend met jets bezig zijn Hiy zit wat 
omme to rommelen (Nbk, Nw) 2. (onpers.) 
steeds rommelen in de bulk Ft kan Jo soms 
aorig in do buud ommorommelen (Dfo) 
omincroonselen (Bdie, Np, Ow, Ste) zw. 
ww.; onoverg.; roonselde omme, het 
ommeroonseld ['omarö:sji] 1. voortdurend, 
nu en dan handelen, sjacheren Die karol 
roonscJt wat omme (Np), mit peerden 
ommeroonselen (Ow), Hi5 roonselt wat in 
It vee omme (Ste) 
ommeroppen (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
ropte omme, het ommeropt ['ama ... ] 1. 
voortdurend rukken, trekken, vooral in 
verb. als Die kan met mi5cn wit de zende, 
die ropt d'r mar wat in omme maait slecht 
(Dho) 
oinmcruilen ['ama...] - ornruilen Zuwwe 
de kraante even omineruilen? (Np), de 
risters ommeruilen omzetten (Ste) 
ommernkken z. ommerokicen 
ommerulen z. ommerollen 
omnicruren z. ommereuren 
ommerusselen (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
russelde omme, bet ommerusseld 
['omarAsjllJ 1. steeds heen en weer 
bewegen, woelen 1k ken met slaopen, ik 
bebbe mar wat in 't bedde ommerusseld 
(Np) 
ommeruwen (Dhau, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; ruwde omme, het ommeruwd 
['omaryaup, ...ryM4J] 1. (van koeien die 
bijna aan het kalven toe zijn:) steeds 
enigszins staan trappelen (Ow) Ft kalven 
schot mar met op, hij ruwt mar wat omme 
(Ow) 2. bezig zijn met klaar te zetten, voor 
elkaar te brengen (Dhau) 1k bin wat an 
ommeru wan, veur dat do woordeboekgroep 
aanst komt (Dhau) 
ommes bw. ['amos] 1. immers Dat is 
ommes zo met (Ow), ía beuren ommes al 
baost niks wear now de priezen zo loge 
binnen (b), ommesja immers (Nbk, Wol), 
ja ommes Id. (verspr.), eerder oak aaneen-
geschreven als jommes (z. onder ja II): It 

Isjommes zok mooi wear (Ste), oak It Is 
J' ommes ok zo (Bu) 
ommesabbelen (Nbk, Np) Oak omine-
sabben (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
sabbelde omme, het ommesabbeld ['ama 
sabji/ ... sabxp] 1. voortdurend sabbelen Dat 
kiend sabbelt op 'a doeme omme (Nbk, 
Np) 
ommesabben z. ommesabbelen 
ommesammelen (Dho) zw. ww.; onpers.; 
sarumelde omme, het ommesammeld 
['omasamji] 1. steeds zachtjes regenen Ft 
samm alt mar wat omme (Dho) 
ommeschaaien (Dhau, 01-NI) zw. ww.; 
onoverg.; schaajde omme, het omme-
schaaid ['ama ... ] 1. her en der rondlopen 
(en kijken, kennelijk zoeken) Die vent 
schaait hier mar wat omme, hi)' is zeker 
ion of aander adres an 't zuken (01-NI) 
ommeschaekelder (I) do; -s ['omaske:kidr] 
1. omschakelaar 
ommesehaekelen (spar.) ['omaskc:klij] - 
omsobakelen, oak fig.: Th3i  moot burn mar 
wat ommescbaeke/en zich aan de anderen 
aanpassen (Dho) 
oinmeschamperen (Dhau) zw. ww.; ono-
verg.; schamperde omme, het omme-
schamperd ['omaskampp] 1. steeds 
schampere omperkingen maken (op 
lemand) Hi)' scbasnp art mar wat op de pa-
usia omme (Dhau) 
ommescharmeseren (Bdie, Bu, 1Mb, 
Dhau, Obk) zw. ww.; onoverg.; scharine-
seerde omme, bet ommescharmeseerd 
['omaskarmasi:orv] I. nu eons weer hier en 
dan weer daar rondlopen met onduidel ijke 
bedoelingen (vaak: spiedend), oak: hier en 
daar met kleine dingen bezig zijn War is 
buurman daor bi)' buus an It omme-
scharmeseren? (Dhau), De kiender scha,-
meseren bi)' do boswal omme, om 
brutnmels to zuken of zo (Obk) 
ommcscharrclen zw. ww.; onoverg.; 
scharrelde omme, is (bet. 1)/het (bet. 2-5) 
ommescharreld ['omaskarji} I. moeizaam 
am iets (been) lopen Kick, hi)' scharrelt 
lack do bocbt omme (Nbk) 2. moeizaam, 
scharrelend rondlopen Hi)' had do beupe 
breuken, en kon cent met yule aanders as 
wat in de kaemer ommesebarrelen (Nbk), 
Hi is weer aorig beter, hi)' scbarrelt wear 
wat buten omme (Bu) 3. moeizaam, 
onhandig schaatsen (Nbk) Kleine kiender 
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law betor eerst mar wat op ccii klein 
slotien ommescban-olen (Nbk) 4. zonder 
vast doel ergens bezig zijn (waarbij men 
loopt) Watdoej'toch?Ocb, ikscban-elwat 
in dc tuun omme (Ste), Th3f  scharrelt bi 
buus omme (Bu, Nbk) S. een beetj e 
verkering bebben (Dho) Die scharrelt wat 
omme (Dho) 
ommesehellen I (Bu, Ma, Nbk, Np, Nt, 
Ste) zw./st. ww.; overg.; sche!de omme, 
bet ommesche!d ['omoske!n] 1. ondiep 
ploegen Dat stoppellaand hebbon we 
ommescbold(Nbk), Ikhcbbe et ccipellaand 
even ommesehold (Bu) 
ommesehellen II (Nbk) st./zw. ww.; 
onoverg.; het ommeschu!len ['omoskeh] 1. 
voortdurend sche!den, steeds !open 
sebelden Th3 leup to h/ole dag mar omme 
to schollen (Nbk), MY bet vacke op miy 
omuneschuion tegen mij gescbolden (Nbk) 
ommcscheppen (Nw) zw. ww.; overg.; 
schepte omme, bet ommeschept ['omo 
skepip] 1. omkeren door to scbeppen 
Vroogor haj' eon mengmostpompo om et to 
mengen; daorvdár kwann et op 'o bulte on 
d'r woddo ok grond bi dew- daon, et 
woddo now en dan ommoscbept (Nw) 
ommeseheuren (Np, Nbk, 01-NI, Ow) zw. 
ww.; onoverg.; scheurde omme, bet om-
mescbeurd ['omask&:rQ] 1. wild en woest 
met iets omgaan, aan jets rukken, trekken 
(Nbk, Np) MY schourt d'r mar in omme 
(Nbk), in do bloomen onzmeschouron (Ow), 
in at good op 'e mark ommoschouren (Ow) 
2. voortdurend bard, woest nj den: op een 
brommer, bromfiets e.d. (01-NI) Jow 
moo'n niot zo op die brommor 
omjnoscbouren, do bool kan we! kopot! 
(01-NI) 
ommeschieten I (Nbk) st. ww.; onoverg.; 
bet ommesobeten ['omaskitl?]  1. voortdu-
rend ta!men, niet opscbieten Jo moo'ri met 
zo ommoschieton, mack toch as wat an! 
(Nbk) 
ommesehieten II st. ww.; overg., onoverg.; 
bet (bet. 1)/is (bet. 2, 3) omxnescbeuten 
['omski:ti] 1. (overg.) door ertegenaan to 
sebieten om doen va!len eon paolt/on 
ommeschieton (Nbk) 2. (onoverg.) snot om 
iets been gaan (Nbk) Dc auto kwam do 
bocht ommescbioton (Nbk) 3. (onoverg.; 
van de wind:) ineens van ricbting veran-
deren (Dfo, Dhau) Do wiond scbot omme, 

hi)' trekt naor at noorden (Dfo), Do wiond 
scbout inienon omme (Dbau) 
ommesehietsehoren (Nbk, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; scbietscboorde omme, bet om- 
mescbietscboord ['omoskitsko:ori] 1. 
voortdurend dra!en Aj' bosschoppon doon 
mocj'niotzo ommoschiotschoron (Obk) 2. 
knoeien bij gaande bewegingen (Nbk) Ac 
jonge, scbietschoor niot zo omme (Nbk) 
ommeschikken ['omasktk] - omscbikken: 
eon beetje opzij gaan e.d., vg!. Kuj' eon 
aention ommoschikken? (Bu, Nbk), Woj' 
wel can stool ommescbikken, want oat is J. 
zien stool (Sz), (tegen een paard, koe:) 
Schik es omme ga een beetj e opzij (Ow); 
ook: veranderen, zich aanpassen (Edie, 
Dbau, El, Np, Nt, Obk): Hi)' mos him 
aorig ommescbikken doe th bi)' dat your- 
naomo i'o!k op vosite gong (Obk), Ze 
mougen hour wel ommescbikken wat do 
taol anbolangt, want cors verstaon we hour 
niot zo good (Obk), Die mos ommo-
schikken loron zou zich moeten !eren aan-
passen aan anderen, !eren rekening te bou-
den met wat anderen wi!!en (Sz, Np), zo 
ook Zi)' hot daor we! ommoscbikkon bard 
(Bdie, El) 
ommeschilderen (Bu, Dho, El, Ma, Nbk, 
Np, Obk, 01-NI, Ow) zw. ww.; onoverg.; 
schi!derde omme, het ommeschi!derd ['omo 
skiddp] 1. bij jets waken, op iets blijven 
passen, zich op!ettend opbouden (Bu, Dho, 
El, Ma, Np, Obk, 01-Ni, Ow) Ze hobben 
d'r de h/ole naacht a] bij ommoscbilderd 
(Np), 1k bob do h/ale naacbt ommo- 
schildord ben op een koe of ander vee 
b!ijven passen (met name wanneer een 
koe ziek is of gaat ka!ven) (Dho, 01-NI, 
Bu), zo ook Do motto awwesoert n/ks, io 
kun d'r de bide naacbt bi)' ommoschildoren 
(El), Do kiendor schi!dcron al con b/ole 
poze bi) de scboele omme vow-dat Sun tor-
Macs komt (Obk) 2. met lets bezig zijn 
(Nbk) Thy bet d'r nog we! even N)' ommo-
schilderd, vourdat hi)' d'r wear was is er 
eon be!e tijd moo bezig geweest (Nbk) 
ommesehimpen (Obk, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; schimpte omme, bet omme- 
schimpt ['omoskunpmj 1. voortdurend 
scbimpen, knitiek uitoefenen op een ander 
Et is niot best aj' a!los betor weten on  
a]tiod op eon aandor ommesebimpen; pas 
mar op jozols (Ow), Biy die meonsken is 
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nlks good, zo schlmpen overal op omme 
(Obk) 
ommesehoefelen (Diz) zw. ww.; onoverg.; 
schoefelde omme, het ommeschoefeld 
['omskuflQ] 1. enigszins onhandig, schui-
felend rondlopen 1115 Is weer op 'a lappon, 
b15 schoefolt weer bij butts ammo (Diz) 
o,nmeschoelen (1) ['omaskul;] - omseho-
len 
ommesehoelepiepen z. ommoscboelpiepon 
ommeschoelpieken z. ommoschoelplopon 
ommeschoelpiepen (Bu, b: Im, Nbk) Ook 
onzmesclzoelepiepen (Np), ommeschoel-
pickets (Nbk) zw. ww.; onoverg.; schoel-
piepte omme, het ommeschoelpiept ['oma 
skulpi:prpJ ... skulo..J ... skulpi:kj)] 1. zich 
ergens met niet geheel duidelijke be-
doelingen, heen en weer slenterende op-
houden, ergens rondhangen on niets 
uitvoeren ff15 bet daor al eon pozo 
ommoscboolpiopt (Nbk), H15 scboelpiept 
ammo (Bu) 
onjmeschoemelen z. ommeschommoloi, 
ommeschoeinen (Bu, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; schoemde omme, het omme-
schoend ['omoskurp:] 1. rondhangen en 
daarbij spieden (kennelijk met heimelijke 
bedoelingen) Hi5 scboemt daor mar we 
ammo (Nbk) 
onnneschoeren z. ommescboron 
ommesehoeven ['omo ... ] - omschuiven do 
waegens ommoschoovon (Ste), School es 
wat ammo, dan bob 1k wat moor ruumte 
(Bu) 
ommesehoffelen ['omoskofiii] - omschof-
felen 
ommesehommelen (Nbk, Np) Ook onzme-
sciwemelen (bet. 2: Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; schommelde omme, het omme-
schomineld ['omaskomjz2l  ... skumhi] 1. 
voortdurend op een schommel heen en 
weer zwaaien (Nbk) 2. zich steeds heen en 
weer begeven (met niet zo duidelijke 
bedoelingen), vaak: en daarbij licht geluid 
maken door to stoten, schuiven e.d. (Oho, 
Nbk, Np, Op) ff15 bet daor al eon poze 
omm oscbomm old (Np), Hi5 sob oomoldo 
wat ammo (Np), HI5 hot gion wark, hi5 
schominolt mar wat ammo (Op) 
ommeschoren (Dhau, Diz, El, 01-NI, Wol) 
Ook ommeschoeren (bet. 1: Dfo) zw. ww.; 
schoorde omme, het ommeschoord ['omo 
sko:3rI/ ... u: ... ] 1. (van de lucht) een 

donkere bui vertonen in de verte (Dfo, 
Dhau) Wat scboort die locbt daor ammo 
(Dhau), Do locbt die schoert mar wat 
ammo, d'r kon nag wel es oon dikko bujjo 
uut votkommen (Dfo) 2. (van een bui) 
blijven hangen (Wol) Die buie scboort mar 
ammo (Wol) 3. moeite hebben om to 
beginnen (met iets), dralen (Diz, El, 01-
NI) MY schoart d'r your ammo (Diz), Jo 
kim d'r we] tegon ammoscharon, mar et 
moor Each gobeuron (El), Schaor toch niet 
zo ammo, loop tocb wat an! (01-NI) 
ommesehosselen (Bu, El, Nbk, Ow) zw. 
ww.; onoverg.; schosselde omme, het 
ommesehosseld ['omaskosifl 1. een beetje 
rondlopen, schuifelen Hi5schassolt watbij 
butts ammo (Nbk), ommoscbasselen op et 
its, mitrioden loran (Ow) 2. heen en weer 
draaien om goed to liggen (vooral: in bed) 
(El) Jo lain zo lofler In boddo ammo-
schossolen veurdaj' goed liggen (El), Th 
bet do hick naacbt In boddo ommcscbos-
sofd liggen draaien, woolen (El) 
ommeschrippen (Dfo, Nbk, Nw) zw. ww.; 
onoverg.; schripte omme, het ommeschript 
['omoskrtpw] 1. voortdurend in de weer 
zijn door hard to werken Die hot wat 
ommoscbnjot, do laesto woken! (Nbk), War 
bobbon we bij do buron mit mekoor 
ommoscbrijot am die koo uut de gr4opo to 
trokkon! (Dfo) 
oinmeschudden ['omo...] - omschudden: 
dooreenschudden 
ommeschuken (Dhau, Ld) zw. ww.; 
onoverg.; schuukte omme, het omme-
schuukt ['omskyk] 1. onrustig nu eens 
weer zus, dan weer zo gaan zitten Die kan 
niet stillozitton, die schu kt mar wat ammo 
(Ld) 
oinmeschunen (Dho, Sz) zw. ww.; ono-
verg.; schuunde omme, het ommeschuund 
['omosk5'i:J 1. voortdurend loerend rond-
kijken Zo scbwion daor mar ammo, zo 
kannon we] wat in It gin hebbon (Dho) 
ommesiinperen (Dho, Ma) zw. ww.; 
onoverg.; simperde omme, het omme-
simperd ['omastmpp] I. steeds huilend 
zeuren De kleino kiondor simporen do hole 
dag ammo (Dho) 
ommesingelen (Obk) zw. ww.; overg.; 
singelde omme, het ommesingeld 
['omst(g)ji] 1. omboorden, van een 
omboordsel voorzien (Obk) Dekokoslopors 
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gongan zo vrocgcr ounmesingelcn (Obk), Et 
berduurwark moot eerst ommosungeld 
woddon (Obk) 
ommesjaantcren (Ma, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; sjaanterde omme, her omme-
sjaanterd ['omosjã:ntpi] 1. voortdurend een 
beetj e neuriënd zingen can betien omme-
sjaantoren (Ow), Th5 sjaan tort mar war 
omme (Ma) 
ommesjouwen zw. ww.; onoverg.; sjouwde 
omme, het omniesjouwd ['omo ... ] 1. 
moeizaam dragend met jets lopen Sjouw 
d'r toch met zo mit omme, zat et toch 
argens dade (Np, Nbk) 2. her en der lopen 
We hebbon do bide dag in de stad 
ommesjouwd, dat we willen now ok we] 
evenpies leicker zitten (Nbk) 
ommesjuiselen z. ommosuisolon 
ommeslaantercn z. ommoslinteren 
ommeslag U) de ['omoslax] 1. oprijlaan 
(met name naar de stins in Der Izzord) 
ommeslaon at. ww.; overg., onoverg.; is 
(bet. 1-8)/hot (bet. 1-5, 9-13) ommesleu- 
gen ['omo ... ] 1. (overg.) omverwerpen door 
ertegenaan to slaan We meugen d'r wel een 
,nofccr bij bebben om die more omme to 
slaon (Dhau) 2. (overg.) slaande om jets 
doen, om jets doen met slaande bewe- 
gingen boepen ommcslaon ni. om een ton 
of wagenwiel (Ma), Mien moeder sleug, as 
et koold was, even ccii omslagdook omme 
(Diz), eon vicrkaante dock, die woddo in 
eon drichock ommosleugen over do 
schoolders (Diz) 3. (overg.) in do draod 
ommoslaon, nI. om de breinaald of haak-
pen 4. (overg.) ombuigen, omklinken door 
ertegenaan to slaan Om do risters scbarp to 
kriegen, mos io naor do amid om ze omme 
to slaon (Ste) 5. (overg.) opvouwen (Dho) 
do broekspiepon onvnoslaon (Dho) 6. 
(onoverg.) omkantelen Pas op, die melk-
busso kan wel es ommeslaon (Dhau), Et 
scbio is ommeslougon (Nbk), As de wiend 
argens ondor Iiapt, kan dat ommeslaon 
(Ste) 7. (onoverg.) rigoureus van mening 
veranderen Thy slat omme as can blad an 
eon boom (Nbk) 8. (onoverg.; van wind, 
weer:) plotseling veranderen As we eon 
peer vostnaachten had hebbon en ot weer 
slat omme, zoggon we we) dat at con 
onweersvossien is (Dfo), Et wear slat 
omme (Nt, Nw, Nbk), Et wear kan wel es 
ommeslaon, want de wiond is ommolopen 

(Obk), Et weer sleug miens omme, dat was 
een biele ongewoonto (El), Alit nijo maono 
slat et wear nogaf es omme (Obk), zo ook 
Et is ommeslougon mit voIle maono (Ma) 
9. (onoverg.) in d'r op ommeslaon er wild, 
op allerlei plaatsen op slaan, zo ook d'rmit 
ommeslaon en d'r in ommeslaon, d.i. 
vooral: een bezigheid, klus enz. ongekon-
troleerd, wild, woest uitvoeren Hi slat d'r 
as eon wildo in omme (Nw) 10. (overg.). 
lets zo bewegen dat het om komt te liggefl 
con bladziede ommeslaon (Nbk, Ste) it. 
(onoverg.) verkwistend leven (Np, b) Hi 
slat d'r brick in omme leeft veel te 
verkwistend, op veel te royale voet (Np), 

waor bi omm crack in 't gold ommesleug 
on at verdee in can Ic von van overdaod (14 
12. (onoverg.) losbandig zijn (Dfo, Nbk, 
Obk, b) mit aan dare manluden ommeslaon 
(Obk), Die maid is oen grote klitso, die slat 
mit Jan on alloman omme (Dfo) 13. 
(overg.) per bep. eenheid berekenen (p), 
vgl. Waor wat vordielunge west is, moe'n 
jini et mar zion to scbikken on over 't mad 
ommeslaon nI de financiele bijdrage voor 
de verbetering van de afvoer van het water 
(p) 
ommesiciferen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
sleiferde omme, het ommesleiferd ['om...] 
1. rondslenteren op straoto ommesfeiferon 
(Nbk) 2. talmen, niet opschieten Schiet 
toch as op, sleifer niot zo omme (Nbk) 3. 
knoeiend, morsend bezig zijn (Nbk) 
ommeslenteren z. ommeslinteron 
ommeslepen zw. ww.; overg., onoverg.; 
sleepte omme, hot ommesleept ['oma ... ] 1. 
(overg.) door te slepen rond, langs iets 
brengen Zo hebben die zwa ore bomen toch 
mar do veorste rood ommosloept, dam-  was 
do minste modder (Nbk) 2. (onoverg.) 
voortdurend lopen (zodat men vermoeid 
wordt), ook: slenteren, verveeld lopen 
(vooral: en lanterfanten) We bebbon de 
hide middag in Grwiningen ommesleept, 
now, dan wig' ok wel con koor zitton 
(Nbk), op straote ommeslepen (Nbk), bi 
do wag ommeslopen (Nbk, Obk), on 'e 
dick ommeslepen (Nbk) 3. (onoverg.) met 
jets blijven rondlopen, blijven rondlopen 
en niets aan het euvel doen Die ooldo 
schoenen moej' nict lange moor mit om-
meslepen (Np), Die vcrkolenlzicd mooj' 
niot langor mit ommeslepen, Jo moo 'xi naor 
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de dokter gaon (Np) 4. (onoverg.) met jets 
heen en weer, her en der sjouwen, zeulen 
(Nbk) Oonze katte toogde allied mit Zion 
jonkies ammo (Nbk) 
ommesleper (Nbk) de; -s; -tien 
[omoslt:pç] 1. dier, persoon die voort-
durend rondloopt, rondzwerft, vooral: 
zwerflcat 
ommeslieferen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
slieferde omme, het ommeslieferd ['omo 
sli:fçi] 1. steeds knoeiend, morsend bezig 
zijn 
oinmcsliemen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
sliemde omme, het ommesliemd 
['omoslirn:] 1. voortdurend met iemand 
slijmen, steeds flikflooien mit iene 
ommesilemon (Nbk) 
ommeslingeren zw. ww.; onoverg.; 
slingerde omme, het ommeslingerd ['omQ 
slu](g)p} 1. met grote steken naaien en 
daarbij om een stofrand been 'slingeren', 
zigzagnaden maken, met zigzagsteken 
naaien (Nbk, Np, Ste), De ranen van een 
berduarlappe kuj' beter eerst even omme-
slingeren, dan raffelt or fiat (Ste, Nbk), 
We moe'n die roknog even omineslingeren 
(Np), de naoden van do jurk ommeslin - 
geren met zigzagsteken naaien (Ste) 2. 
rondslingeren, her en der liggen Hij fat 
allied ailes ommesfingeren (Nbk), Affes 
slingert bier mar omme! Man, ruwn de 
bool lath es wat op (Nbk), Sommige 
meensken bebben overaf wat omme- 
sfingeren (Ow) 3. slingerend, zwaaiend 
lopen (vo) Do aarms on bionen weren slim 
faanic en veuraf mit do bienen slingerde bij 
wat vrcmd ammo (vo) 4. overal lopen, her 
en der gaan en lanterfanten (Ste) Die 
slingert ok mar wat omme, die he veil nifes 
uut doet niets, voert niets nit (Ste) 5. nu 
eens weer met deze, dan weer met die man 
of vrouw omgaan, voortdurend met doze of 
gene aanpappen (Nbk, Np) Die meid 
slingert mit a/fe jongen omme, d'r is eon 
naotien an Jos (Np) 
oinmeslinteren (Ofo, Nbk, Np) Ook 
omnieslente,en (Dho, Nbk, Nw), omme-
slaanteren (El) zw. ww.; onoverg.; 
slinterde omme, het ommeslinterd ['omo ... ] 
1. rondslenteren en niets uitvoeren Hiy 
slintert mar wat omme (Nbk), ...allied bi5 
de dick amine (Nbk), Hi slintert ok lange 
omme veurdat bij d'r is (Nbk) 

ommesloeren (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
sloerde omme, hot onimesloerd ['omo 
slu:ornJ 1. iets niet de nodige zorg geven, 
niet aanpakken, verwaarlozen (gezegd van 
een slepende kwestie, van een ongemak) 
Mit con break konnen ze vroeger wiet-
hoefange ommesloeren (Obk) 
ommesloffen (Nbk, Np) Ook omineslofken 
(Nbk) ['omslofqi/ ... slofkjj] - omsloffen: 
sloffend heen en weer lopen El badde al 
lange maekt wooden mooten, mar ze 
sfoffen mar wat omme (Np) 
ommesloficen z. ommesfoffen 
ommcslungelen (Nw) zw. ww.; onoverg.; 
slungelde omme, hot omuieslungeld 
['omosLuJ(g)a] 1. rondhangen Die slungcit 
mar wat ammo (Nw) 
ommesmakken ['om...] - omsmakken 
ommesmieten at. ww.; overg., onoverg.; 
hot ommesmeten ['omo ... ] 1. omgooien, 
ertogen gooien, stoten enz.: zodat het 
omvalt 2. omkeren, omwerken, onder-
steboven gooien (Ste) Een pfoeg few et 
mooi ommesmieten (Ste) 3. op ruwe wijze 
neorzetten, leggen, maar raak gooien, in d'r 
mit ommesmieten: le moe'n niet mit die 
appefs ommesmieten, dan wo 'ii ze meats 
(Nw), mit geld ommesmieten verkwistend 
omgaan met geld (b) 
ommesmousjassen (Np) zw. ww.; 
onoverg.; smousjaste omme, het/is omme-
smousjast ['omosmoMsjasv] 1. op on-
wettige, onregelmatige manier met iets 
omgaan, knoeien Daor is mit omine-
smousjast (Np) 
ommesmulten (spor.) - omsmelten (lett.) 
ommesnacteren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
snaeterde omme, het ommesnaeterd ['om ... ] 
1. voortdurend snateren, vgl. Dc cenden 
snaeteren daor mar omme (Nbk) 
ommesnauwen (Ma, Nbk, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; snaumde omme, hot omme-
snauwd ['omo ... ] 1. voortdurend snauwend 
tegen elkaar spreken Ze bebbon zowat do 
bide middag op mekeer ommesnauwd 
(Nbk), Die grauwen en snauwen allied op 
mekeer omme (Ma) 
ommesnee (bo: Bu, Nw) de ['omosnt:] 1. 
eon flinke snee brood (met name rogge-
brood) con ommesnee brood (bo: Bu, Nw) 
ommesnuffelen ['omosnAfjl2] - omsnuffe-
Len De hand leap mar omme te snuffefen, 
d'r zat vast wat! (Nbk), ook: rondneuzen, 
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rondkijken in: Wat moot je in mien 
pepieren omme to snuffelen! (Nbk) 
ommesnuien Z. omznesnuuien 
ommesnuuien (v) Ook ommesnuien (Np) 
zw. ww.; onoverg.; snuuide omme, het 
ommesnuuid ['am...] 1. nieuwsgierig, ont-
dekkend kijken in, rondkijken Ikhebbe op 
do mark ommesnuid (Np) 
ommesokkelen (Nbk, Np, Nw, Ste) Oak 
ommesukkelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
sokkelde omme, het ommesokkeld ['oma 
sokJI2J ... sAkl;]  1. sukkelend am jets been 
gaan Hijis do wog ommesokkeld(Nbk) 2. 
her en der sukkelend lopen, niet opsehieten 
bij het lopen MY sokkelt wat buff buus 
omme (Nbk), wat ommesokkelen en 
ommesuiselen (Np) 3. gedurende een Lange 
periode sukkelen, gedurende een lange 
periode steeds weer problemen met jets 
ondervinden, in d'r mit ommesokkelen 
(Nbk): Ze hebbon toch do bide winter mit 
zioko kiender ommesokkeld (Nbk), ook in 
Hiff hot do hole winter ommesokkold (Ste) 
4. lang met jets bezig zijn (en mast steeds 
niet opsehieten) (Nbk) 1k bin wat an at 
ommesulckelen (Nbk) 
ommesollen (Nbk) ['omas3h] - voort-
durend zeulen (met jets) 
ommespannen (vo) ['omnspai7:] - am-
spannen, paarden van plaats doen ver-
wisselen bij het trekken, vgl. Dan de 
boeren do bide dag mar dongmonnen mit 
twie waogons on de arbeider mar wrotten 
om do waegens wear vol to kriegen; do 
peerden iederkeer ommespannen, van do 
loge waegon veur et voer dong dat do 
arbeider dan wear klaor bebben mos (Ow) 
ommesparrelen (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
sparrelde omme, het ommesparreld ['oma 
pa(r)i] 1. rondsehuifelen, niet zo best 
lopen lhff sparrelt aorig omme loopt niet 
bep. best. (Ste) 
ommespattelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
spattelde omme, het ommespatteld ['omo ... ] 
1. rondspartelen Thff spattelde in et waetor 
omme (Nbk) 2. zich met moejte redden 

your 'ii moons dat daegs we] mit zes 
kiender ommespattelen mot (Nbk) 
ommespelden ['omaspEld4] - omspelden: 
am het lichaam spelden; bij het maken van 
een zoom deze spelden: Doe do jurk mar 
even an, dan za 'k 'in oven ommespeldon 
(Nbk) 

ommespellen (1) ['omospcl;] - omspellen 
ommespeulen ['omaspA:lI] - omspelen: 
spelend rondlopen: Laot die kiender nog 
mar mooi wat ommespeulen, ze bin douk 
gauwgroot en dan kan 't met moor (Nbk); 
in d'r mit ommespoulen er spelend mee 
bezig zijn 
ommespielen (bs: Obk) zw. ww.; overg.; 
spjelde omme, het ommespield ['omQspil] 
1. de raten opnieuw aan de spij Len 
bevestigen, zodanig dat ze in de lengte van 
de aanvliegrichting komen 
ommespitten ['ama ... ] - omspitten eon 
stokkien beideveld ominespitten (Bu, Dfo, 
Nbk), Hiff spitte do boel omme mit do 
schoffel (Np) 
oinmespoeken zw. ww.; onoverg.; spoekte 
omme, het ommespoekt ['omaspu:k] 1. 
omspoken, spokend rondgaan Do hoksen 
zollen daor in do bos ommespoekt hobben 
(Nbk), bij vergelijking: A 'k naacbs niot 
slaopen katz, spook ik nog we] es even in 
buus omme om eon borrel to nemon (Nbk) 
2. rondhangen, rondgaan met onduidelijke 
bedoelingen, met wellicht de bedoeling jets 
nit te halen Ze spoeken daor wat omme 
(Nbk), Ze spoekon do bioltied wat op 'e 
hooke omme (Np) 
ommespoelen ['omnpuh] - omspoelen, 
schoon spoelen met water We spoelen do 
pannen even omme vourdawwe zo of-
waskon (Nbk), do bool ommespoolen (Ste); 
andersom spoelen (spar.), vgl. eon film 
ommospoolen (Nbk) 
oinmespringen at. ww.; onoverg.; is (bet. 
1-2)/het (bet. 3-4) ommesprongen [ama 
sprq]:] 1. springend am jets been gaan Hiff 
kwam do booko ominospringen (Nbk) 2. 
opzij springen (Ste) Thff sprong op 'o tied 
omme (Ste) 3. springend ronddansen, her 
en der springen Laot die kionder mar mooi 
wat ommespringon, dommiet bin zo to 
groot on moe!n ze vanzels wal an 't wark 
(Nbk) 4. in d'r mit ominespringen ermee 
omgaan: Ze kan d'r wel aorig mit omme- 
springen er goed mee omgaan, bijv. met 
kinderen (Ste), Hiff springt d'r nor mit 
omme hij gaat er op onhandige, vreemde 
wijze mee am (Ste), Jo moe'n d'r niot zo 
wild mit omi'nespringen (Np);  verder in d'r 
in ominespringen aanpakken, ermee bezig 
zijn: Hiff spnngt d'r reer in omme is er 
raar, ongestmktureerd mee bezig (Bu), 
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...gek in omme hij werkt op vreemde wijze 
(Bu), my kan d'r aorig in ommespringen er 
op eigenaardige, vreemde wijze moe aan 
het work zijn (Nbk) 
ominespullen (Obk) my. ['omospAll)], in 
mit ommospuilen met toebehoren, met 
bijbehorende spullen (met name gezegd bij 
verkoop van huizen: de hokken e.d.) 
ommestaemelen z. ommestaomeren 
ominestaemeren (Nbk) Ook onime-
slaemelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
staemerde omme, het ommestaemerd 
['omost:mrvJ ... st:m1i] 1. voortdurend sta-
melen, stotterend, hakkelend sprekon War 
staomer Ic d'r toch In omme, zeg toch es 
waor et op staot (Nbk), Jo staeme/on d'r 
aorig in omme (Nbk) 
ommestaon (Ma, Nbk, Np, Nw, Ow, Spa, 
Ste, Wol, b: Im) onbep. w. ['omostö: in], in 
ommestaon leren leren zich to gedragen, 
leren zich to schikken naar wat anderen 
willen Hiy hot (goed) ommestaon bard 
bijv. doordat men onder handen is geno-
men (Ow, Spa, Ste, Nbk), Dan Jeer Ic we! 
ommestaon (Nbk), Ze bet aorig ommestaon 
Jeerd (Ow), HI)' zal ommestaon Joren moe-
ten zich moeten aanpassen, leren zich good 
to gedragen (b: Im), N moot nog we! 
(wat) ommestaon Jeren (Ma, Nw, Wol) 
ommestappen ['omostappen] - omstappen: 
rondstappen, rondwandelen Zostappen bier 
vouran in do bos omme (Nbk) 
ommestapper (Obk) de; -s ['omostapç] 1. 
iemand die niets doet, die maar wat 
rondstapt 
ommestellen (Bu) zw. ww.; overg.; stelde 
omme, het ommesteld ['omo ... ] 1. een 
andere datum, tij dstip afspreken dan was 
afgesproken Kuwwe or oven ommostolben, 
op een dag die boter past? (Bu) 
ommestennen zw. ww.; onoverg.; stende 
omme, het ommestend ['omostcl?:] 1. 
besluiteloos zijn, talmen, lang on aarzelend 
praten Sten toch niet zo Jango ammo, 
scbiot toch es op (Nbk), Zo stennen d'r mar 
wat op ammo (Np), MY stent d'r aorig in 
ammo is wijdlopig, langdradig (Dho) 
ommestikken st. ww.; onoverg.; het 
ommesteuken ['omosttlq]] 1. in d'r in 
ommostikken er her en der in steken: Jo 
mae'n niet to in dat taofef/cliod 
ommestilcken, verder in d'r op ammo-
stikken or her en der op steken 2. ruilen, 

de ander aanreiken, in (gc)biek omme-
stiklcen tegelijkertijd elkaar geven (Nbk, 
Np, Obk), vgl. Aj' vrooger wat ruilen 
wa/ben, dan zeden we: (ge)bick ammo-
stikken (Nbk, Np, Obk) 3. do pen die in 
de grond zit en waaraan een kalf, geit is 
vastgebonden, op een andere plaats in do 
grond steken (Bu) Aj' eon geit of ten kaif 
an do ture bebben, macf' m wel es omme-
stikkon (Bu) 4. in een andere stand 
brengen van een rister (Dfo), vgl. (zelfst.) 
Et ammostikkon van eon ploegrister is your 
brioder of smaller voron trelcken (Dfo) 5. 
ruilen, verwisselen van plaats, positie 
(App, Ma, b) Met, dat hi)' die ooldsto, mit 
Zion bruur omme- stikken wa/i (b) 
ommestoeven st. ww.; onoverg.; hot 
ommesteuven ['oma ... ] 1. zeer snel om jets 
heen gaan Hiy kwarn inienend do bocht 
ammestoeven (Nbk) 2. her en der stuiven 
Et b/lft mar ammostoeven dour do drougte 
van do Josto tied (Nbk) 3. her en der 
rennen Zlo dejongon es op et speu/vebtien 
ommestoeven (Nbk) 4. snel voorbij gaan, 
snel verleden tijd zijn (Nbk, b) Do 
schoeletied vul me niet zwaor, hi)' is me 
ommesteuven (b) 
ommestölpen (Nbk) Ook ommestulpen 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; stölpte omme, 
het ommestolpt ['omost&pml ... A...] 1. (van 
een koe) naar buiten komen van do baar-
moeder (waarbij doze binnenstebuiten 
keert) Die koe her ot lief ofzot, dan ski/pt 
NY ammo; do veearts kon ot d'r za weer in 
drakken, dat moot biel veurzicbtig 
gebeuren (Nbk) 
ommestoten ['omo ... ] - omstoten: om-
verstoten 
omincstri'jen Voor var. z. strijen zw. 
ww.; onoverg.; stri'jde omme, hot omme- 
stri'jd ['oma ... ] - rondstrooien, in do verb. 
d'r mit ommestriff/en, d.i. vooral: kwistig 
geld uitgeven, vgl. Hi)' kikt niet op eon 
peer conten, hi)' stri)'t d'r nagab mit ammo 
(Nbk) 
ommestrieden (Bu, El, Nbk, Obk) st. ww.; 
onoverg.; het ommestreden ['omo ... ] 1. veel 
lij den (door ziekte of ander ongemak, 
yaak: en niet weer boter worden) Dar boost 
strldt ammo is ziek geweest en sterkt niet 
voldoende aan (Bu), Die stridt ammo, ot is 
eon JIederi)'e, hi)' ge/I him d'r niet gauw 
onder daobe (Bu, Nbk), Hi)' hot Jange 
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ommostrodon, mar hij mos et mittortied 
olleggon (Obk), Vow- moensken die lange 
ommostrodon bebben is ot vacke eon 
uutkamst dat zo cindolik ruston meugon 
(Obk) 
ommestrieder (Ste) de; -5; -tien 
['omstridç] 1. eon niet al to stork dier 2. 
kind dat vaak funk ziek is maar het elke 
keer weer haalt 
ommestrieken (Dho, Obk, Ste) st. ww.; 
onoverg.; hebben ommestreken ['ama ... ] 1. 
wat rondlopen on niets uitvoeren Gao toch 
weg, jim stricken bier mar wat omme 
(Dho) 
ommestrunen (Dfo, Np, Op, bi) zw. ww.; 
struunde omme, hot omniestruund ['oma 
str94:] 1. stiekem rondsluipen, speurend en 
luisterend rondlopen MY struunt daor mar 
wat ammo, bij dat butts (Dfo), Oonze 
ovcrbuurman struunt '5 aovons vaoko wat 
ammo aachtor do huron, dat is 0011 ecbto 
border (Op), D'r .ctruundo daor eon 
naoktfopor omme! (Np), (van een hond:) 
En 1k hour soms ions do baos niet, as ik in 
do wal ommostruwi (bI) 
ommestrupen (El, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbl) 
zw. ww.; overg.; struupte omme, het 
ommestruupt ['omastryprp] 1. binnenste-
buiten trekken, afstropen on omslaan ot 
ommestrupon van do daarms ni. bij het 
schoonmaken (Ow, El): Do daarms woddon 
ommestruupt on mit do stompo kaant van 
It mos woddon zo mit waann waotcr sch one 
sohrabbod (Ow) 2. opstropen on omslaan 
(Nbk) do mouwen ommostrupon (Nbk) 3. 
andere kleren aandoen (d.i. meestal: 
schonere, nettere kieren) (Nbk, Np, 
Pe-Dbl) 1k moot me nog even omme-
strupon, mar 1k bin zo klaor (Pe- DbI) 
ommestruper (b: lm) de; -s ['omastrypç] 
1. netter, schoner kledingstuk dat men 
aantrekt (dat echter niet hoort bij iemands 
fraaiste, netste kleding) 
ommestruunder (Dfo) de; - s 
['omastrindrj 1. iemand die stiekem 
rondsluipt, rondloopt en speurt, luistert 
ommestulpen z. ommestdlpen 
ommestunen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
stuunde omme, het ommestuund ['oma 
styi:] 1. nit koppigheid maar steeds niets 
zeggen (maar het wel weten) wat omme 
zitten to stw'ion (Np) 
ommesuiselen (Dho, Nbk, Np, Obk, n, b: 

tin) Ook ommesfuiselen (App) zw. ww.; 
onoverg.; suiselde omme, het ommesuiseld 
['omasujsji/ ... sj ... ] 1. zich drentelend 
voortbewegen (terwij I men eigen!ijk zou 
moeten voortmaken, spelend), slenterend 
lopen (vooral van kinderen die op tijd op 
school moeten zijn), fietsen en daarbij niet 
opsehieten Kiondor kun soms zo fango 
ommosuisofon dat zo to laeto in sob oolo 
kommon (Obk), Die aoldo kerol suisolt wat 
op 'e dick omme (Np), Ze suiselon mar wat 
ammo (Nbk), Die jongen kommon nooit 
thuus uut schoobe, ze bin abtiod an It 

ommosuiselon (Np) 
ommesukkelen z. ommosokkoben 
ommesulen (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
suulde omme, het ornmesuuld ['omasyh] 1. 
voortdurend treuzelen bij bet lopen, vooral: 
daarbij nu eons weer bier, dan weer daar 
door afge!eid zijn Die suult toch ammo! 
(Bu) 
ommesutelen (spor.) ['omasyt]ii] - 
ventend rondgaan; ook: langzaam lopen, 
lopen zonder op to sohieten (Spa) HiJ 
loopt mar wat ammo to sutelen (Spa) 
ommetaasten (Nbk, Ste) ['omata:stii] - 
omtasten: rondtasten, tastend in iets grijpen 
Zit niet zo in die appols ammo to taasten, 
oren moo'n d'r ok nag van oten (Nbk), 
(fig.:) En daor kim we wel wat in 
amznetaasten, mar ot bhft a/los slim 
onwisse or veronderstellend over praten 
(vo) 
ommetalmen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
talmde omme, het ommetalmd ['oma 
talm5n] 1. voortdurend dralen TaIm toch 
niot zo ammo! (Nbk) 
ommetamboeren (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
tamboerde omme, het ommetamboerd 
['omatambu:ar12] i. op iets aandringen 
Tam ho or toch niot zo omme (Ste) 
ommetangelen (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
tangelde omme, het ommetangeld 
['omataijji] 1. steeds vals spelen (op een 
muziekinstmment), in Hiy tangelt op 'o 
gitaar ammo (Np) 
ommeteisteren (Np)  zw. ww.; onoverg.; 
teisterde omme, het ommeteisterd 
{'omatejstrn] 1. voortdurend aarzelend met 
jets bezig zijn, flu eens weer zus, dan weer 
zo met iets doen zonder door to zetten 1k 
ho/the d'r wat mit ommotoistord (Np) 
ommetiemen (Nbk, Np) zw. ww.; 
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onove.; tiemt omme, het ommetiemd 
[omti:1p:] 1. het voortdurend over jets 
hebben, over een idee waar men aan 
vasthoudt blijven doorpraten Hif tiemt d'r 
mar op ammo (Np), HI)' tiomt d'r lange in 
omme is langdraderig, blijft maar zeuren 
(Nbk) 
ommetiepelen zw. ww.; onoverg.; tiepelde 
omme, het ommetiepeld ['omotipi] 1. 
omprutsen, prutsend bezig zijn en daarbij 
niet opschieten, frunniken, frommelen aan 
Th)' tiepoido do bole dag mar wat omme 
(Ma, Nt), Or niot zo anje kieren ammo te 
tiopelon (Nw), Zit daor niot zo mit omme 
to tiopelon (Nbk) 
ommetierelieren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
tierelierde omme, het ommetierelierd 
['omoti:ora1i:aj 1. steeds tierelieren, 
kwinkeleren Do Jeouwerik tieroliert daor 
ammo (Nbk) 
omnietiesken z. ommetiezon 
onimetiezen (Diz, Ma, Nbk) Ook 
ommetiesken (bet. 1: Obk) zw. ww.; 
onoverg.; tiesde omme, het ommetiesd 
['omati:z1/ ... tis1qJ] 1. pluizend bezig zijn 
met het eten, niet opsehieten met, spelende 
eten: vooral van kinderen lii)' zit d'r in 
omme to tiozon, wat een pjiwkor (Nbk), 
Toe bond, eet je bad beg, zit niet zo 
ammo te tiesken (Obk) 2. niet voortvarend 
maar min of meer prutsend met het werk 
bezig zijn (Ma, Nbk) Die tiest d'r in ammo 
(Nbk) 3. voortdurend verward over jets 
zitten denken (Ma) 
ominetingelcn (Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; tingelde omme, het ommetingeld 
['omatu)lll] 1. voortdurend tingelen (op een 
piano e.d.) III)' tingelt wat op de piano 
ammo (Nbk, Np) 
ommetjaantelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
tjaantelde omme, het ommetjaanteld 
['omatjà:ntji] 1. voortdurend zeuren 
ommetoe [om'tu} - omheen (z. ook 
ommobenne) Do boepon wo'n d'r hi)' do 
smidhieto ommetoe legd d.i. om de wielen 
(Bu), d'r ommetoe daansen (Nbk), Die bitt 
d'r ommetoe as do katto am do hieto bri)' 
hij/zij eet erg traag (Bu), le kim boter do 
waorbiod zeggen as d'r ommetoe praoton 
(Ld), Fraotios d'r ominotoo ho'k niks an 
(vo), Ze slikken d'r wat ommetoe, mar or 
roebto waj'd'rniet van gewoorze praten er 
wat oniheen, ze zeggen niet ronduit wat ze 

bedoelen (Nbk) 
onimetoffelen (Nbk, Ow, b: Im) zw. ww.; 
overg., onoverg.; toffelde omme, het 
ommetoffeld [omatof] 1. (onoverg.) 
rondlopen, her en der lopen 2. (overg.) met 
iets rondlopen (Iett.); bij vgl.: Asionoalles 
good is on d'r andordour moot, lat die mit 
'm ommetoffelen Iaat met zich sollen (Ow) 
ommetogen zw. ww.; onoverg.; toogde 
omme, het ommetoogd ['omoto:g] I. 
rondsjouwen, rondlopen, voortdurend her 
en der lopen H7j taogt mar wat hi)' do wog 
ammo (Nbk) 2. met jets heen en weer, her 
en der sj ouwen, zeulen (Nbk) Oanze katte 
taagdo aitiedmitzionjankios ammo (Nbk) 
ommetoolteren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
toolterde omme, het ommetoolteren ['om ... ] 
1. rondslenteren, her en der rondlopen De 
bond taaitert do bioltiod op 'e straote 
ammo, zo bbift hi)' naait scbone ni. het 
straatje (Nbk) 
ommetoveren ['omo...] - omtoveren: door 
toveren veranderen 
ommetrappen ['omo...] - omtrappen, 
omvertrappen Van eon inkoldon iene die de 
molk hi)' do weg zette, waddon de busson 
ammotrapt ni. in W.O. II, zodat de 
bezetters niet over do melk konden 
beschikken (vo); in d'r op ommotrappen er 
op ruwe wijze op staan trappen, d'r in 
ommotrappon er op ruwe wijze in staan 
trappen 
onimetrekken at. ww.; overg.; het 
ommetrokken ['om ... } 1. door in zij-
waartse richting te trekken in een andere 
stand brengen Dat vaer buj moej' even 
ommetrekicen, dat zit briok d.i. reeht 
trekken (Nbk) 2. door te trekken omhalen 
Nao eon bopa aide tied massen do diekon 
[ni. bestaande nit turven] die d'r nag 
stonnen en die at al bebeurbik androugd 
woren, ammotrokken woddon (s: Np) 
oinmetreutejen z. ommetreuzebon 
ommetreuzelen (Ld, Nbk, Np, Sz, Wol) 
Ook ommetreutelen (Nbk, Ste) zw. ww.; 
onoverg.; treuzeide omme, het omme-
treuzeld ['omotrA:zlxI/ ... tra:tiv] 1. voort-
durend treuzelen Dat wiof door niks 
aandors as ommetreuzeben (Np), Hi)' 
trouzolt mar wat ammo (Nbk), Staa niot 
ammo to treuzelen! (Wol) 
ommetroetelen (Dhau, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; troetelde omme, het omme- 
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troeteld ['omatrutji] 1. vaortdurend ver-
troetelend bezig zijn (met iemand) 
ommetumelen (Db, Ow, Spa) ['omatymj9] 
- omtuimelen: omvallen, ombuitelen Dc 
brl5ulessc is ommetumeld (Spa) 
ommetuntelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
tuntelde omme, het ommetunteld ['oma 
tAntil,] i. verward praten, zodat men or 
goon touw aan vast kan knopen HJy tuntelt 
d'r wat in omme (Nbk) 
ommevaeren z. ommeveren 
ommevalen st. ww.; onoverg.; is omme-
valen ['oma ... ] 1. door te vallen komen te 
liggen, andersteboven vallen Demure vaalt 
omme (Nbk), 't Huus staot op ommevalen 
is zo bouwvallig dat hot elk moment kan 
omvallen, instorten (Nbk), ...is an '1 
ommevalen toe (Dfo), (..) omtrent zonder 
eten, dat as ze aovens th uuskwammen, dan 
vullen ze zowat omme van muuiigbied 
(va), Ze is an 't ommevalen toe ze kan elk 
moment bevallen (Np, Nbk), zo ook 't 
Staot on ommevalen id. (Obk) 
ommevaren z. ommeveren 
ommevechten (Nbk, j) zw. ww.; onoverg.; 
hot ommevochten ['oma ... ] 1. voortdurend 
bezig zijn met vechten Dejongen vochten 
in mekeer omme (.) (j) 
ommevelgen (Ld) zw. ww.; onoverg.; 
velgde omme, het ommevelgd [ama 
fcl(a)gjj] i. licht ploegen, hetz. als omme-
schellen 
ommeventen (spar.) ['omafenti] - 
omventen: ventend rondgaan 
ommeveren (OS, Bu, Dho, Np, Np) Oak 
omntevaeren (Ste, Np en west.), omme-
varen (WH) zw. ww.; overg., onoverg.; 
veerde ammo, is (bet. 1, 3, 4)/het (bet. 
2-4) ommeveerd ['oma ... } 1. (onoverg.) om 
of langs jets varen 2. (onoverg.) her en der 
varen Ze bebben wat op 'e Fr/eat meren 
omineveerd (Nbk) 3. (onoverg.) langs een 
omweg varen Ze bin een h/el aende 
omineveerd (Nbk) 4. (overg.) am daen 
vallen door ertegen to varen 
ommevlaaiken (Bdie, Dhau, Diz, El, Nbk, 
Nt, Obk, Op, Spa, Sz) Oak onimevlaiken 
(Dha, Ma, Mun, Np, Op, Pe-Dbl, Wal), 
omnzevleiken (Sun) zw. ww.; onoverg.; 
vlaaikte omme, het ommevlaaikt ['oma 
fla:jkjj/ ... ] 1. voortdurend vleien, flik-
flaoien Hi)' vlaaikt mooi wat mitje omme, 
mar hool him in de gaten (Nbk), Die 

vrouw kon wool mit hear man omme-
vlaaijcen (Op), Et is een sjeipslikker, zoe'n 
iene die zo mooi wit je omnievlaalken kan 
(Nbk) 
ommevlaiken z. ommevlaaiken 
ommeviciken z. ommevlaaiken 
omnievliegen st. ww.; onoverg.; het 
ammevleugen ['ama ... ] 1. am jets heen 
vliegen Buannan zien doeven vleugen de 
boeke van et butts omme (Ow) 2. heen en 
weer vliegen F/at zol d'r toch wezen, die 
voegels vliegen daor de b/clUed mar wat 
ammo (Nbk) 3. been en weer rennen F/at 
bin die koenon toch overstuur, ze vilegen 
mar in It laand omme (Db) 4. zeer snel am 
iets heen gaan Hi)' kwazn de bocbt 
ommevliegen (Nbk) 5. (van tijd) zeer snel 
vaarbijgaan Dc tied vht omme! (Nbk) 
ommevodden (Np) zw. ww.; onoverg.; 
vadde ammo, hot ammevad ['amafodi] 1. 
voartdurend aan jets trekken Ic moe'n d'r 
met altied an ommevodden, je (Np) 
ommevolen (Nbk, Op, Ste) Oak omme-
vouwen (verspr.) zw. ww.; overg.; voalde 
ammo, hot ommevolen ['ama ... ] 1. am-
vauwen, deels amkeren door eon vauw aan 
to brengen et raantien ommevolen (Nbk) 
ommcvouwen z. ommevolen 
ommevraomen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
vraamde ammo, hot ommevraamd ['ama 
fr5:qi:] 1. zwoegend, ploeterend, met grate 
kraoht met jets bezig zijn iffy vraomtd'rin 
omme (Nbk) 
ommevrotten (verspr.) Oak ommewrotten 
(verspr.) zw. ww.; overg.; vratte ammo, 
hot ommevrot ['amafrotw  ... wrot] I. (o-
verg.) door to wroeten amkeren, amwer-
ken Dc mallen bebben oons hiele Jaand 
haost ommevrot (Nbk) 2. (overg.) door 
wraeten daen omvallen De bond bet et 
voegelbokkien ommevrot (Nbk) 3. (ono-
verg.) her en der wraeten, omwaelen (..) 
as d'r een molle in de tuivi ommewrot 
(Dhau), De wilde varkens bebben bier 
aorig ommevrot (Nbk), Die hot aorig in 
bedde ommevrot heeft behoarlijk liggen 
waelen in bed (Nbk) 4. (onoverg.) vaart-
durend ploeterend, zwaegend bezig zijn 
(Nbk) Hi)' bet wat ommevrot in zien ]even 
(Nbk) 
ommewaarken z. ommewarken 
ommewarken (Nbk, Ow) Oak ontme-
waarken (Dfo) zw. ww.; overg., onoverg.; 
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warkte omme, hot ornniewarkt ['0mG..] 1. 
(onoverg.) bezig zijn zo to werkon als in 
do bepajing wordt uitgedrukt) (Dfo, Ow) 
Dow oxnmcwarken, dat dot bi'j, wat eon 
onvorstaand(Ow), HIJ waarkt watdooioos 
omme (Dfo) 2. (overg.) omwerken, omke-
ron (van grond) Do grond wat omme-
warken (Nbk) 
ommewasken ['om...] - omwassen 
ommewauwelen (Dho, Ma) zw. ww.; 
onoverg.; wauwelde omme, het omme-
wauweld ['omo ... ] 1. voortdurend wauwe-
len, onsamenhangend kletsen Zij wauwelt 
d'r mar wat in omme (Ma) 
ommeweiden (OS, Np, Pe-Dbl) - ver-
weiden Do kocnen moe'n geregeld omme-
weld wodden, aanders verspeul Jo to nile 
melk (Db) 
ommeweren (vo) zw. ww.; onoverg.; 
weerde omme, het ommewoerd [oma 
wt:gp] 1. rondwaren, rondgaan Al gauw 
weerde do griep ok in cons laand omme 
(vo) 
ommewi'jen ['omo...] - omwaaien: omver-
waaien Ze kim wel weer van nijs of an 
boginnen mit die mure, want mit do storm 
is hij ommewi3id (Obk) 
ommewielken (Sz) zw. ww.; onpers.; 
wielkte omme, het ommewielkt ['omo 
wilk] 1. voortdurend rommelen (in de 
buik, bij diarree) Et wielkt me in debuud 
omme (Sz) 
ommewiemelen (Nbk, 01-NI) zw. ww.; 
onoverg.; wiemelde omme, hot omme-
wiemeld ['omawimJi] i. wemeien, onrustig 
been en weer bewegen van personen of 
dieren, krioeien van kinderen Jonge, scbei 
toch es uut op die stool omme to wiemelen 
(01-Ni) 
ommewienen (Nbk, bs) at. ww.; overg.; 
het onimewunnen ['omowi:] 1. om iets 
winden Et iclgat ontstaot deurdat d'r even 
con stokkion uut de waole sneden wodt 
(recbtboeki wiols et stok daor of snoden 
is, good mit spleute ommewwinen wodt; et 
iclgat wag niot kleinder wezen as 6 mm, 
mar ok met al to groot want d'r wag 
bijglleks glen woes in kommen kunnen In 
do winter (bs) 
ommewieren (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
wierde omme, hot ommewierd ['omo 
wi:ori] 1. steeds liggen woolen (in bed, 
veolal van eon zieko) Hij bet do hole 

naacbt ommewierd heeft de hole nacht 
liggen woeien (Ste) 
ommewippen (Ma, Nbk, Nw) zw. ww.; 
overg., onoverg.; wipto omme, hot 
ommewipt ['omowipip] 1. (onoverg.) wip-
pond her en der gaan Mr wnte eon 
bouwmannogion bi5 buus omme (Ma) 2. 
(overg.) door iots opzij to wippen in eon 
andero stand, op eon andere plaats brengen 
(Nbk) 3. (onoverg.) om jots heon wippen 
Do voegol kwan, et boekien ommowijvpen 
(Nbk) 
onimewissejen ['oma...] - omwisselen Eon 
gocie streuper bar klompen an, die bi5 ok 
aacbterstevew- anhebbon kon; zo now en 
dan ommewisselon, dan konnen do stillo 
oppassers in do sni5 noolt uutmaeken 
we/Ice kaante hij uutgaon was (Ow) 
ommewoelen Ook o,nmewulen (Dfo) zw. 
ww.; onoverg.; woelde omme, hot omme-
woeld ['omawuh/ ... wyl] 1. steeds in bed 
liggen woolen Th3f  woelt mar op bodde 
omme (Np), Hi kan nict slaopen, bi hgt 
mar omme to woolen (Nbk), As kiender 
ommewoelon in bedde gaot et baor In do 
tiezo zitten, dan hebben ze een moezenust 
aacbter op 't haul?! (Bu) 
ommewrotten z. ommevrotten 
ommewulcn z. ommewoelen 
ommezaegen zw. ww.; overg., onoverg.; 
zaogdo omme, hot ommozaegd ['omose:g] 
1. (overg.) omzagen, door zagen vellon 
Waoromme bobber, ze toch al die mooie 
ieken ommezaegd! (Nbk) 2. (onoverg.) her 
en der zagon, zo maar wat zagon Jo 1opoz, 
mar wat ornine te zaegen bier in de wa!, 
mar zoj' et niot eon betien nettles bij de 
grond ofdoen?(Nbk) 3. (onoverg.) voort-
durend eon zagond geluid makon, vooral: 
door snurkon (Nbk) Hi7 ligt de bioltied 
mar omme to zaegon (Nbk) 
omniezakken (Db, Nbk) zw. ww.; ono-
verg.; zakte omme, is ommezakt ['oma ... ] 
1. door in to zakken omvalien Do jutte-
poreboom bi5 cons vroeger thuus is van 
klaore oolderdom ommezakt (Db) 
ominezaniken zw. ww.; onoverg.; zanikte 
omme, het ommezanikt ['0mG ... ] 1. 
voortdurend zaniken, zeuren Is et niet 
mooi genoog, wawwe al your mekeer 
krogen bebben? le moo'n met zo onirne-
zaniken! (Nbk), (onpers.) Et wil niet 
rogenen on oek met dreuge blieven, et 
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zanikt mar wat omme hot is niot duidelijk 
weiko kant hot opgaat met het weer 
(Pe- Dbi) 
onimezeilen ['oma...] - omzoiion 
oxnmezemelen (Dho, Nbk, Np) zw. ww.; 
onoverg.; zemoldo ammo, hot ommozomeld 
['omo ... ] 1. voortdurend zeuren, zanikon 
ommezetten zw. ww.; overg., onovorg.; 
zotte omme, hot ommozet ['omasctvj  1. 
(overg.) met do ondorkant bovon plaatson, 
andorsom piaatson Om bruf te veurkommen 
bebben we et huf in et va/c ommezet (Bu, 
Ste), Jo kim opperties ommezetten on uut 
me/ceer gooien (verspr., Nbk), at buf in at 
zwil ommezetten (Nbk), c/c bouwvore, 
waor de ploeg de grond oznxnezet om-
ploogt (Obk), turf ommezetten ni. om to 
drogen (Nbk), de laelcens ommezetton do 
haast versioten lakons doorknippon en do 
zijkanten weer aan eikaar naaien, zodat zo 
flog eon poos gobruikt kunnen worden 
(Nbk, Np) 2. (overg.) do bijonkorf met eon 
minder stork yolk op do plaats zetton van 
eon stork yolk (waardoor hot zwakke yolk 
wordt vorsterkt door bijon van hot sterko 
yolk die naar do oude plek terugkeron) (bs: 
Dfo, Obk, Op, Ow) 3. (overg.) eon 
bijenkorf of -kast eon motor voor do 
bijonstal plaatson zodat do meosto 
haaibijen bij andoro volken toroehtkomen 
on hot yolk dat stork genoigd is to 
zwormon oorst niouwo haalbijen moot zion 
to krijgon (bs: Dfo, Op) 4. (overg.) 
aftrommolen (van bijon, om zo allo nit eon 
kast of korf to krijgen tonoindo to oogston) 
(bs: Dfo) 5. (overg.) nemon on in 
zijwaartso richting plaatson Wezullen even 
de kachel can aentien 0mm ezetten eon 
eindjo vorplaatsen (Bu) 6. (overg.) tot jots 
andors maken, veranderon Hiy zette per 
jaor wel veur con mi/faen omme (Nbk), It 
Geld ommezetten in draank, dat is n/ct zo 
best (Dfo), Zuwwe et even in 't 
Stel/ingwarfs omrnczetten? vortalon (Ow), 
Et staot now mit ba/knoten, we moe'n 't 
even ommezetten in ciefernoten (Nbk), de 
doodstrafommezettcn in levenslang (Nbk) 
7. (overg.) andors zotten, in eon andoro 
stand zotton Jo kim de ploeg ommezetten 
van briedcr naor smaJder(Bu, Np), zo ook 
Af' cen briedere of smallere yore bebben 
wi//en, macf' do boel even ommezetten 
(Nbk), at mes (van de ploeg) ommezetten 

(Ste) on at rister ommezetten (Ste, Bu), con 
handel ommezetten, cen wissel ommezetten 
8. (onovorg.) snol om jots hoon (komon) 
lopen (Nbk) Wic komt daor de bocht 
ommezetten? (Nbk) 
onimezeulen (Nw, Ow) .onoverg.; zouldo 
omme, hot ommozould ['omo ... ] 1. 
voortdurend, mooizaam slopond of dragend 
verplaatson mit con zwaor ding 
ommezeulen (Ow) 
ommezeumen ['omo...] - omzomen: oon 
zoom aan jets naaion can rok ominezewnen 
(Nbk) 
ommezeurder (Ste) do; -s ['omosA:ardr] 1. 
iomand die voortdurend zourt 
ommezeuren zw. ww.; onovorg.; zourdo 
omme, hot ommozourd ['omasA:p] 1. 
voortdurend zeuren Do kiender zeuren zo 
omme (Nbk), Die vrouw/udcn doen niks as 
wat ommezeuren (Np), Et kiend was met te 
goad, at dec ni/cs as ommezeuren (Ld), 
Zeur tocb nict a/tiedzo omme (01-Ni), Af' 
a/tied zo ommezeuren kriegen we 't war/c 
nooit daon (01-Ni), alt/cd in etzeldo 
ommezeuren (Ld) 
ommezien I et ['omasi:n] 1. oogwonk, 
ogenblik, in in eon ommezien-. In eon 
ommezien was at klaor in oen ogonblik 
(Nbk, Bu), Et is in een ommezien daon 
(Np, Bu), ...gebeurd hot duurt maar heel 
even voor hot klaar is, godaan is (Nbk) 
ommezien II st. ww.; onovorg.; hot 
ommezien ['oma ... ] 1. naar achteron kijkon 
Ic moo 'n n/ct ommezien, mar veuruut- 
kiekenjo moot niet tovool stilstaan bij wat 
or is gebourd, maar jo moot vooruitkijkon 
(Nbk) 2. kijken om ovt. zorg to dragon 
voor iots of iomand Die zict nargens naor 
ammo, die praickeseert nargens omme 
(Bu), (zelfst.) Ic bebbcn d'rgien ommezien 
naorje hoeft or niot of nauwolijks naar om 
to kijkon, zo good loopt hot, zo good past 
do andor op, is do zaak goregeld onz. 
(Nbk), zo ook D'r is gien oniniezien an 
(Np) en Jo bebben d'r gien ommezien an 
(Np) 3. uitkijkon, met bolangstoiling 
zookon (naar iomand of iots, evt. om  to 
kopon) Ikzal op 'e mark es ommezien naor 
con kedde (01-Ni) 
omniezieveren (Nbk) zw. ww.; onovorg.; 
ziovordo omme, hot omnzezieverd ['omasi: 
wri] 1. voortdurend zoveron, zeuren Hi5 
zievert d'rmar op omme (Nbk) 
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ommezitten (Nit) onbep. w. ['omo ... ] 1. 
gaan verzitten, in zijwaartse richting gaan 
zitten Gao es wat ommezitten, aj' wi/len 
(Nbk) 
ommezoemen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
zoemde omme, het ommezoemd ['om 
sum:] 1. voortdurend zoemen Een hornrnel 
tan zo mooi in tie born en omm CZO em en 
(Obk) 
ominezuken st. ww.; onoverg.; het omme-
zocht [omo...] 1. voortdurend zoeken, her 
en der zoeken, evt. in jets zoeken 'k Heb 
ten poze in de kaaste omrnezocbt (Nbk) 
ommezwaaicn zw. ww.; overg., onoverg.; 
zwaajde omme, het ommezwaaid ['om 
swa:ji] 1. (onoverg.) voortdurend zwaaien 
(met zn arm(en), met wat men in zn 
arm(en) houdt) Hij staot daor rnaz-  omme 
to zwaaien, wat zol bi5 toch wi//en? (Nbk) 
2. keren, omdraaien (met een voertuig) 
(Nbk) Hi) zwaait amine en komt toch weer 
disse kaante wit! Nbk), H15 zwaaide de 
Bets omme (Nbk) 3. (onoverg.) van 
studierichting veranderen (spor.) HI7 is 
ornrnezwaaid (spor.) 4. met onzekere gang 
rondlopen (spor.) Hiy Jopt wat on 'e weg 
ornnie te zwaaien, hij bet zeker weer 
draank op (Nbk) 
ommezwaanselen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
zwaanselde omme, het ommezwaanseld 
['omo ... ] 1. voortdurend her en der ]open, 
rondlopen Hif zwaanselt wat op et biem 
amine (Np) 
ommezwaarmen (Nbk) ['om...] - om-
zwermen (van bijen, wespen e.d.) 
ommezwalken (Nbk, vo) zw. ww.; 
onoverg.; zwalkte omme, het ornniezwalkt 
['oma ... J 1. rondzwerven, zich nu eens hier, 
dan weer daar ophouden tie hoeke waor it 
tegen woorthg ornmezwa/ke (vo), Hij 
zwaJ/ct mar wat bij de weg omme (vo) 
ommezwarven ['omo ... ] - omzwerven, 
omdolen Die kerel is bier mar wat an 't 
omznezwarven (Np) 
ommezwarver (Bu, Nbk) de; -s; -tien 
['omo ... ] 1. zwerver, ook: huisdier e.d. dat 
rondzwerft Dat is wat cen amine-
zwarvertien (Nbk) 
ommezwarving (j) de; -s, -en ['omos] 1. 
het rondzwerven Nay hiel wat ammo-
zwan'ings kwammen ze bi et adres daor 
de man wonen mos 
ommezweven (Nbk) - omzweven: om- 

dwalen, omzwerven Waor is dat kiend 
toch? Of zo/ thy weer op 'e weg ominc-
zweven? (Nbk) 
ommezwielen z. ommezwillen 
ommezwillen (El, Ld) Ook oznnzezwielen 
(El) zw. ww.; overg., onoverg.; zwjelde 
omme, het ommezwjeld ['omoswthJ 
...swil4] 1. met gebruikmaking van de 
machine waarmee men zweelt, een wiers 
omkeren cen zwil buf ommezwillen (Ld) 
omnibus (s: cost.) de; -sen ['omnibAs] 1. 
omnibus (bep. soort bus) Ok omnibussen 
van Oasterwoo/de on Assen brocbten va/k 
an (5: cost.) 
omoe (Dho, Spa) de; -s; -gien [ô:mu] 1. 
grootmoeder 
oniraak z. omrneraek 
omraek z. ommeraek 
omreden (Bu, Dfo, Nbk, Np, Nt, I, bs) 
voegw.; ondersch., ook wel nevensch. 
[om'rLdiJ 1. omreden, omdat Omreden 
bente vu/c totter is as stro, moe)' vaeker 
instoppen (bs), Koenen nemen et [nl. 
peers] s/ecbt op, omreden or herkauwers 
binnen (Dfo), 1k tan met kommen, 
omreden it de baand leeg bebbe (Nbk), 
...omreden dat /k... (Nbk, Bu), Ikgao d'r a/ 
henne, omreden biy is d'r at (Nbk), 
• .. omreden hiy tan d'r ot we/ wezen (Nbk) 
omringen (Db, Obk, Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg.; omringde, het omringd [om'rqj:] 1. 
omringen, omgeven met En omringd dciii 
bomen, ziej' de tar/ce staon (1: Obk), De 
hum wodde oxnringd mit gaas (Db) 
omroep ['omrup] - omroep: jnzake radio 
en televisie, ook: omroeporganisatie, 
omroepvereniging 
omroepbi'jdrege (I) - omroepbijdrage 
omroeper de; -s ['omrupr]  1. omroeper 
(voor radio en televisie) 2. persoon die 
door het dorp gaat en in het openbaar 
zaken bekendmaakt door om te roepen D'r 
bin met zovule dorpen meer mit eon 
omroeper (Spa), Dc omroeper is deur It 
ddrp gaon (Dho), de omroeper veur de 
noodslaachter (Ow) 3. afslager (op een 
boeldag) (Sz) 
omroepinstelaosie (spor.) ['omrupista 
lo:osi] - omroepinstallatie 
omroeporgenisaosie (sposr.) [omrup...] - 
om roepo rg an is at ie 
omroeporkest (1) - omroeporkest 
omroeppasseniel (I) ['omrup...] - 
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omroeppersoneel 
omrocpstichting (1) - omroepstichting 
omrocpvereniging z. omroepvcricningc 
omroepverieninge (1) Ook omroep-
vereniging (verspr.) ['om... - omroep-
vereniging 
omscbik z. omschiks 
omschiks (Obk, Ow) Ook omsciiik (Ow) 
bw. ['omsktk(s)] 1. op geschikte wijze 
Daor bin 'k omschiks an kommen (Obk, 
Ow) 
omschrieven [om'skri:bip] - omschrijven: 
afbakenen, in andere woorden of details 
beschrijven, nader uitleggen, vgl. Kuj'me 
dat even omschricven, hoe dat zit? (Nbk), 
Dat moef mc mar as omscbrieven (Ste) 
omschrieving [om'skri:wti,  ...vuj] - om-
schrijving 
omsingelen (Db, Nbk, Np, Ste, vo) zw. 
ww.; overg.; omsingelde, het omsingeld 
[om'suj(g)i] 1. onisluiten, insluiten Dc 
pelisie omsingelt et buus (Nbk) 
omsingeling (spor.) - omsingeling 
omslachtig [om'slaxtax] - omslachtig 
omsiag I de, ook et (bet. 3); omslaegen; 
-gien ['omslax] 1. kontributie, belasting 
(als bijdrage aan een gemeenschappelijk 
belang) (Nbk, b) karkefIke omsiag 
kerkbelasting (Nbk), We vraogen dus van 
'tjaor can omsiag van de laden rd. hier: 
van de leden van de begrafenisvereniging 
(b) 2. (van kledingstukken) omslag, 
overslag (Nbk, Ow) D'r was ok can musse 
mit can omsiag over de schoolders, on veur 
vaastc mit can haokc (Ow) 3. omslag van 
een boek 4. enige extra voorraad (zodat 
men niet te weinig heeft) (Bu, Nbk) Ic 
moën war omsiag hebben (Bu, Nbk) 5. 
omhaal, drukte (vo), in D'r wodde veerder, 
nao een goeiedag, niet yule omslag mackt 
(vo) 
omsiag II (Nbk) Ook omsiags (Nbk, Np) 
bw. ['omslax(s)] 1. (inzake een tijdsaan-
duiding) ongeveer, omstreeks Et is omslag 
vier arc (Nbk), Omsiags Lien ure bin ik biy 
je (Nbk, Np) 
omsiagartikel (1) - omslagartikel 
omslagdoek [omslayduk] - omslagdoek 
omslagfoto - omslagfoto 
onislagontwarp (1) - omslagontwerp 
omslagpepier (1) - omslagpapier 
omsiags Z. omslag II 
omslagtekening - omslagtekening 

omslagverhael (1) - omslagverhaal 
otnslaon (Nbk, Np) st. ww.; overg.; het 
omsleugen [om'sl5:n 1. (fig.) inhouden, 
omvatten Et omsiat nogal war het houdt 
meer in dan je zou denken (Nbk, Np) 
omspannen (Obk) zw. ww.; overg.; 
omspande, het omspand [om'spa4:] 1. 
omsluiten, omvatten Wat het dat maegicn 
ten dun middeltien, hi kim 't haost mit do 
banen omspanncn (Obk) 
omspanning (Nbk) de; -s, -en [om'spanu]] 
1. jets dat over iets been gespannen is, 
overkapping con linnen kappe op can 
wacgcn, as can soort omspanning (Nbk) 
omstaander (spor.) ['omstà:ndç] - om-
staander, omstander 
omstaandig z. onistanig 
owstaandighied z. omstanigbied 
omstandigheid z. omstanighicd 
omstanig (spor.) Ook onistaandig (spor.) 
[om'sta:nüx, ...nx] - omstandig: 
breedvoerig, wij dlopig at omstaan dig 
uutleggen 
omstanighied (Nbk, Obk, vo, 1) Ook 
omstaandigiiied (b), omsiandigheid (Bu, 
Spa), voor -heid z. -hied [om'stâ:noxhitl 
... dax ... /om'standaxhejt] - omstandigheid 't 
Hangt van do omstanigbedan of (Obk), 
vcrzaachtende omstanikhcden (1), naor om-
stanigh eden (Nbk), wegens omstanigbe-
den wegens bijzondere omstandigheden 
(veelal: i.v.m. ziekte, dood), Onder glen 
omstandighedcn! hoe dan ook niet! (Bu), 
Ze moe'n mit mekeer zien dat ze can 
uutweg vienen in die muuulikc omstanig-
heden (Obk), 7ja, war mocj' in zokkc 
omstanighedcn? (Nbk), De omstanigheden 
bin d'r ok naor di. veelal: zijn ook der-
mate precair dat e.e.a. niet beter is/kan 
(01*) 
omstebeurt Z. omstcbeurten 
omstebeurten (Bdie, Db, Dhau, Dho, El, 
Ma, Mun, Nbk, Obk, Op, Spa, Wol) Ook 
omstebeun (b), ontheurten (Bu, El, Nbk, 
01-NI, Ow, Sz), ombeurt (Ow), onzme-
beurten (Bdie, Db, El, Ld, Obk, Ow) bw. 
['omstobA:artJ ... stobA: flt/ombA:fl(t12)/'o 
mob.:.; aks. wisselt] 1. om de beurt, beur-
telings We kommen altied onmiebew-ten 
bij mekeer veur at woordebock (Obk), 
Zuwwc omstcbcuj-ten con kccr toolteren? 
(Nbk) 
omstreden (spor.) [om'strt:di] - 
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oms tre den 
omstrekcu (Nbk, vo) my. ['omstn:k] 1. 
omgeving Sietse verdiende bi5 disse boar 
at boogstc loon wit do hiale omstraken 
(vo) 
omtr. - afkorting van omtrek 
omtrek de; -ken ['omtrck] 1. omtrek, 
omgeving flier in de omtrok wodt haost 
fiat meer zaod verbouwd (Obk), Rond 
1920-1925 bin hiorin de omtrelc noga! wat 
stulpics bouwd, mit de woonruwnte bij de 
sch are inbouwd (Ow), Dc buurt kwarn do 
hide omtrek bd to passe (Ow) 2. omtrek: 
omsluitende lijn van meetkundige figuren 
do omtrok van can cirkel (Nbk) 
ointrent (Db, Dhau, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ow, Ste, b, k: Ste) Ook omtrint (Bu, Nbk, 
vo) bw. ['omtr€nt/ ... tnnt] 1. bijna W had 
gistar omtront de knopo van cia jesse 
(Obk), Want zondar of omtrent zonder 
mest kon can goeio oogst verwaacbt 
wooden (k: Ste), omtrent vier are (Np), 1k 
kwani omtrcnt to Ia etc (Ste), Et is omtront 
eon uw-tien rieden (Db), Omtrent v!uukte 
A. et uut!(b), Zo gong oat omtrintdehielo 
naacht daur (vo) 
onitrint Z. omtrant 
omvacmen (Dfo, Nbk, Obk, Pe-Dbl, Ste) 
zw. ww., overg.; omvaemde, het omvaemd 
[om'f:rji:] 1. omvatten met wijd 
uitgespreide armen en handen, omvademen 
Ia lam at we! omvaomen (Nbk), een boom 
mit de aarms omvaemen (Ste), Kim ía die 
thkkc boom we! omvaemcn?(Ste) 2. (fig.) 
omvatten, in z'n geheel betrekking hebben 
op (vo) Et omvacmt at bide stroomgcbied 
van do Bovortjonger - de Kuander - en at 
Grootdiep (vo) 
omvang ['omfal]] - omvang: omtrek, dikte, 
ook: lengte van een verhaal c.d. It Is eon 
hide omvang, mar ic kim 'm nog we! 
omvaeman (Nbk), Die bat can bide 
omvang die persoon is nogal dik (Bu) 
omvatten (Db, Ld) - omvatten: omvamen 
(met do handen, armen) Die boom gruuit 
zo badde, die kuj' baost niet moor 
omvatten (Db), Aj' ze mit do beide hanan 
omvatten konnen, was 't can qiestartien' 
(Ld) 
omviemcn (Ow) zw. ww.; overg.; 
omviemde, het omviemd [om'fiip;] 1. 
omvatten, omsluiten A!dcrbaande spal oat 
ze bij mekeer bolen mossen, wodde soms 

mit eon aende touw omviemd (Ow) 
omwark (Ow) et [omwar(a)k] i. extra 
werk, werk dat er nog bij komt Mit zoa'n 
groot biem an alIas wat d'r nog naost ot 
gawone boarewark is, bcj' can boo! 
omwark (Ow), Naost a!!a omwark mossen 
ze [de veenarbeiders] dan daegs 140 
krojevol turf an do slag zetten (Ow) 
omweg I de; -en; -gien ['omwex] L 
omweg (!ett.) We bin d'r mit aen omweg 
henna radon (Nbk), Mit a! die 
kronkelpattios was et wel wat can omweg 
(Ow), Mit die dikke snijdunan kan de 
me!kwaagon morgens mar botar aen 
om weggien macken (Ow), We gongen eon 
moo!; s6l omweggien langos mit do fiats, 
waor van allos to zion is (Ow), can bide 
omweg (Bu) 
omweg II (Np) bw. [om'wex], in omweg 
kunnen overweg kunnen (met iemand of 
lets) (Np) 
omwielen (Ow) Ook omwielens (Ow) vw 
[om'wiln(s)] 1. omdat Omwie!on et ni)e 
woordeboak vol stiot mit oo!de woorden on 
uutdrokkings (..) (Ow) 
omwiclens z. omwie!en 
omwiensel (Ow) et; -5; -tien [om'wi(:)si] 
1. omwindsel Dna omwianse!s, dan zattan 
ze in 't pak ni. hier: een luier en bijbe-
horende kleertjes (Ow) 
omwonenden my. [om'wô: vdön] 1. 
omwonenden Do omwonandcn kriegon d'r 
last van (Nbk) 
omzeggcr z. omkezogger 
omzeilen [am's ... ] - omzeilen: van 
obstakels enz-, ook fig.: hindernissen, 
potentiele problemen 
onizet ['omset] - omzet: van handelswaar 
can flinke omze4 can goaic omzat 
omzetbelasting (1) - omzetbelasting 
omzetpremie (1) - omzetpremie 
omziehtig (spar.) [om'sixtox] - omzichtig: 
behoedzaam 
on bn.; pred. [on] 1. on, oneven (ni. een 
verkorting van onovan) Aj' can cent 
opgooian, zej 'Is at on ofoven?'(Spa, Ste, 
Nbk), We deden dan wol eon aantal 
knikkars in da haand en dan zedan wi 
altiod on of oven, on as ie at dan raodden 
dan krecg ic die knikkars (Sz), Et is ma on 
of oven wia et wint het maakt me niet nit 
(Ow, Diz), ...ofik dour dekattc of daur 
do bond boton wodde (Op), ...of 't bonnen 
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binnen of teven (Np), zo ook (zelfst.) Et is 
mij on et on of even (Edie, Nt) en Et is 
mJ et on of ci even (Nw) 
on- [on] - on-, voorvoegsol in afleidingen 
als onweer, oneerlik, oneerhkhied, die niet 
uitputtend in dit woordenboek zijn 
opgesomd; ze zijn echter minder talrijk dan 
in hot Noderlands 
onaangenaam (spot.) [o'nã:gonã:m] - 
onaangenaam, onbehaaglijk 
onannemelik (spor.) [onani:m*] - 
onaannemolijk: niet geloofwaardig 
onaorig bn., bw.; -or, -st [on'o:rax] 1. 
(inzake personen) onprottig, onaangenaam 
It Is glen onaorigo man (Nbk), Ic moe'n 
niet zo onaorij tegen hew-  doen, ze hetjow 
ok hulpen (Nbk) 2. (van zaken) leiijk, 
minder gunstig (Nbk) Dat huus staot thor 
niet onaorig (Nbk) 
onb. - afkorting van onbewo/kt 
onbaandig z. onbanig 
onbaarmhattig (v) bn., bw. [omba:rm 
'hatox] L onbarmhartig, zonder mode-
dogen Onbaarmhattig kwammen de bee/-
den weeromme (v) 
onbandig z. onbanig 
onbanig (Obk) Ook onbaandig (Db, 
Dhau), onbandig (p, b: im) bw. [on'bã:nox, 
...b :dox/...tbandax} 1. zoor, buitengewoon 
Et is al eon peer we/con onbanig weer 
(Obk), Et Is onbaandig koold (Db), Et 
gong d'r onbaandig on weg (Dhau) 
onbeantwoord (Nbk) bn. [omba'antwo:oçt] 
1. onbeantwoord een brief onbeantwoord 
/aoten (Nbk) 
onbebouwd (Nbk) bn. [ombo'boMt] 1. 
onbebouwd 
onbedaorlik (v) bn., bw. [ombodo:orlok; 
aks. wisselt] - onbodaarlijk een onbe-
daor/ik lachon (v) 
onbedocht (Db) bn., bw. [ombodoxt; aks. 
wisselt] 1. - onbodacht, onnadenkend Dat 
hef' onbedocbt daon (Db) 
onbedochtzem (Nbk) bn., bw.; -er, -St 
[ombadoxtsip; aks. wisselt] 1. onbe-
dachtzaam, onnadonkend 
onbedochtzemhied (Nbk) de [omba'doxt 
siphit] 1. onbedachtzaamheid, onnadon-
kendhoid uut onbedochtzemhied (Nbk) 
onbedoeld [ombodu:lt; aks. wisselt] - on-
bedoold 
onhedoesd z. onbeduusd 
onbedrevenhied U) do [ombo'drt:brphit] 1. 

hot niet bodrevon zijn 't Gong over con 
spannegien oat et trouwde ]even zwaor vu] 
en dew-  de onbedrevenbiod en dejongbied 
bi5 me/care weg raekte U) 
onbedudend (Nbk) bn.; -or, -st [OM 
bo'dydit] 1. onbeduidend, woinig voorstol-
lond 
onbeduusd (Db, Nbk, 01-NI, Ow) Ook 
onbedoesd (Op) bn., bw.; -er [ombodyst; 
aks. wisselt/ ... dust (Op)] 1. onbesuisd, 
wild, zonder goed na te donkon Hi7 is wat 
onbeduusd to war/c gaon (Nbk), Hi)' v/oug 
d'r mar onbeduusd op of (01-Ni), Hi)' 
kocbt dat buys zomar onbedocsd en now 
bet hi)' d'r a/ spiet van (Op), argens 
onbeduusd op inv/iegen (Ow), onbeduusde 
dingen doen (Db) 
onbedwongen (Obk, Op) bn., bw. 
['ombodwojj:] 1. zonder zich in to houdon, 
zonder omzichtigheid Hi)' zee onbe- 
dwongen de waorbeid tegen do rech tot en 
die geloolde him dan ok (Obk), Et is een 
onbedwongen kiend, ie kim d'r gien kaant 
mit uut or is niets moo aan to vangen (Op) 
onbegaunber [ombog5: 5mbç; aks. wisselt] 
- onbogaanbaar Die reed is haost onbe-
gaonber (Nbk), ..en zien haost onbegaon-
bere bargen.. (vo) 
onbegonnen Ook onbegunnen (Obk) 
['ombogo4:/ ... gAI:] 	- 	onbegonnen, 
onuitvoerbaar, mot name in Et is 
onbegonnen war/c 
onbegriepelik bit; -or, -st [ombo'gripjok] 
I.. niet to verstaan Th3 bruukte soms van 
die onbegriepelike woorden (Nbk) 2. niet 
to doorgronden Et is toch onbegriepefik 
hoe ze tot zoks kommen kunnen! (Nbk) 
onbegrip ['ombogrtp] - onbegrip: hot 
niet-begrijpon D'r is eon hoe] onbegrip op 
e were/d, ze wi//en mekeer sons ok niet 
begriepen (Nbk) 
onbegunnen z. onbegonnen 
onbehagen (Nbk, Ste, Sz) ['omboha:g] - 
onbohagon een zekor geveu/ van 
onbebagen (Sz) 
onbeheerd (Nbk) [ombahuort; aks. 
wisselt] - onbeheord: zonder toozicht Die 
fiets ston daor onbeheerd(Nbk) 
onbeheerst (Nbk) bn., bw.; -or 
[ombaht:orst; aks. wisselt] 1. onboheerst 
Doe toch n/at zo onbeheorst (Nbk) 
onbeheurlik [omboh ... ; aks. wisselt] - 
onbohoorlijk, onfatsoonlijk Ze sfeugen 
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onbebeur/ike tao! uut (Diz), 't Is 
onbeh cur/i/c, zoas ze doen (Nbk) 
onbeholen (Diz, El, Obk) bn., bw.; -er, -st 
[omboho:li; aks. wisselt] 1. klungelig, 
onhandig wat onbeholen andoen (El,) eon 
onbeholen ding (El) 
onbchölpen z. onbebuipen 
onbehouwen (Di; Nbk, Np) bn., bw. 
[ombohoMip, ...A%jJ; ] 1. groot en onhandig 
te hanteren, lomp War is dat een onbe-
houwen ding door grootheid, plompheid 
niet of nauwelijks to hanteren voorwerp 
(Diz) 2. lomp in doen en laten (Nbk) Hi 
komt wat onbehouwen over (Nbk), Doe 
tacb niet zo onbehouwen (Nbk) 
onbehulpen Ook onbeholpen (Dfo) bn., 
bw.; -or, -st [omba'h&lpip/  ... hcrlpw] 1. 
onhandig, stuntelig R1J is wat onbo-
ba/pen, et baandigt him niet (Nbk), Die 
man staot zo onbeh 5/pen bij zien war/c 
(Dfo), eon onbehuJpcn kere! (Diz), Ze kan 
d'r zo onbebulpen biy Jopen (Mun), Doe 
niet zo onbehuipen (Wol), MY dee dat 
wax/c arg onbebulpen (01-NI) 2. slecht 
georganiseerd, slecht in elkaar zittend 
(Obk) Da's zoe'n onbebu/pen spill, daor 
meet veraandering in kommen (Obk) 3. 
lomp, groot en onhandig (Diz, Wol) Dat 
onbehu/pen ding kuj' gien kaant mit uut 
(Wol, Diz) 
onbehulpzem (Bdie, Db, Dho, El, Nbk, 
Np, Obk, Up, Ow, Ste) bn., bw.; -or, -st 
[ombo'h4tl(o)psiji] 1. lomp, lastig om to 
hanteren 1k wi/ wel graeg een aandere 
var/ce van je hebben, want wat een 
onbebulpzem ding is dat (Bdie, Up, Nbk), 
Die ooide stobbe is me toeb een /omp, 
onbebulpzem ding (El, Ow, Ste) L 
onhandig, onbeholpen (Ow) Th3' komt d'r 
zo onbebu/pzem mit an sjouwen (Ow) 3. 
(van personen) niet behulpzaam (Dho) Dat 
is een onbehu/pzom persoon (Dho) 
onbekaant (Db, Dfo, El, Obk, Up, Ow, 
Pe-Dbl, Sz) bn. [omb:ka:nt; aks. wisselt] 
1. (van planken) zonder rechte zijkanten 
(die men door to zagen zou moeten maken) 
Onbekaant boo/t is zo out de boom zaegd 
(Ow), Onbekaant dat bin schobben (El), 
Die p/aanlceboe/ was zo onbekaant, daor 
/coj' gien ho/c/ce van bouwen (Pe-Dbl), 
Veur eon bckkien om de latin staot 
onbekaant boo/t we] mooi (Up), een 
onbekaantep/aazzke (Ow), onbekaant hoo/t 

(Dfo) 
onbekend [ombokent; aks. wisselt] - 
onbekend ThJ woont op eon onbekend 
adres (Nbk), Hij wi/ graeg onbekend 
b/ic yen (Nbk), Bin Jew die onbekende 
we/doener, hadde Maation vraogd (vo), 
Waor dat woord wegkomt is onbekend 
(Nbk), Zo kenden him bier bi) omme web 
mar in do rest van Nedor/aand is M 
onbekend b/even (Nbk), I/c bin daor 
onbe/cend, i/c weer daor do wog niet (Nbk), 
(zelfst., in wiskundige zin:) eon verge-
licking mit ion onbekende (1) 
onbekende do; -n [omba'kcndo] 1. 
onbekende It Was gien onbekende (Nbk), 
do groto onbekende (I) 
onbekendhied Voor -heid z. -hied do 
[omb'kcnthit] 1. her niet bekend zijn, het 
niet door anderen gekend worden Dear 
zien onbe/cendbied wussen ze acnE/c 
hielemao/e niet hoe'n gewe/dije warker as 
ze year hadden (Nbk) 2. onwetendheid 
Dew-  do onbe/cendhied mit et terrein bin 'k 
do wegkwietrae/ct(Nbk) 
onbekommerd (Nbk) - onbekommerd, on-
bezorgd eon onbekommerd /evenpien 
(Nbk) 
onbekookt (Bdie, Db, Ld, Nbk, Np, Op, 
Spa, Sz) [omboko:kt; aks. wisselt] - onbe-
kookt, onbedacht Hij nani zomar 
on be/co okt zion ants/ag (Op), In een 
onbekookt ogenb/i/c s/eug bij de hoel kot 
on k/em (Np), Hij gong wat onbekookt te 
war/c (Nbk), Doe toch niet zoe'n onbe-
kookte uutva/ (Spa), d'r onbekookt op 
ingaon (Bdie), ... op ofgaon (Ld) 
onbekrompen Ook onhekrumpen (Ld) bn. 
[ombokromprp, aks. wisselt/ ... krAm ... J 1. 
niet ingekrompen (door droging) De vene 
lag nog mar net op 't /aand, ze was nag 
on be/cromp en (Pe- Dbl), onbekrompen bag-
go! (Ow), Hoo/t uut or vene /cwam d'r 
onbekrompen weer uut niet gekrompen, 
niet moon gegaan door droging (Ow), 
onbekrompen boolt hout dat nog gaat 
krimpen (Ste), ook: hout dat nog recht is, 
niet vergroeid, niet kromgetrokken (door to 
krimpen) (Nw), Dat onbekrompen boo/t 
sebient ]actor a/tied op droogt en krimpt 
(Obk), onbe/crompen turf d.i. vooral: turf 
die nog niet droog is wanneer hot gaat 
vriezen (01-NI, Spa) 2. zorgeloos, zonder 
dat men zich zorgen hoeft te maken (Np), 
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in Die meensken hebben can onbckrompen 
leven (Np) 
onbekrumpen z. onbckrompcn 
unbekwaam z. onbekwaom 
onbekwaoni Ook onhekwaam (Sz, Spa) 
bn.; -er, -st [ombokw5:m; aks. wis-
seltl ... A: ... J 1. niet bekwaam, niet geschikt 
Daor is hij onbekwaom vow; dat wank 
(Diz, Op, Nbk) 2. aangesehoten, besehon-
ken Die was on bekwa am, die bet tevule 
had (Nbk, Ow, Nw), Ic meugen vanzels 
niet onbekwaom aacbter at stuar (Op, 
Nbk), RI)' was onbckwaom om zacken to 
doen (Ste), ...om aacbter at stuur te gaon 
(Bdie) 
onbelangrick (Nbk) bn.; -er, -st 
[ombalai]rik; aks. wisselt] 1. onbeiangrijk, 
niet belangrijk eon onbelangrick geval 
(Nbk) 
onbcleefd (spor.) [ombolt:ft; aks. wisselt] 
- onbeleefd Dat is onbeleofd, aj' zo doen 
(Nbk) 
onbeleerd (Ow) bn. [omboli:Qft; aks. 
wisselt] 1. niet beieerd Eon gruun peerd is 
onbeleerd (Ow) 
onbeicgd (bs: Obk) [ombolext; aks. 
wisselt], in con onbelegde doppe begin van 
een moerdop waarin geen eitje komt (bs: 
Obk) 
onbelegen [ombait:gp; aks. wisselt] - 
onbelegen, vooral: en daardoor niet 
gedroogd en gekrompen, vgi. Onbelegen 
hoolt geft naoden, dan sebient at op, et 
krimpt (Obk) 
onbemand (spor.) [ombQmant; aks. 
wisselt] - onbemand 
onbemest bn. [ombnmEst; aks. wisselt] i. 
niet bemest, niet van bemesting voorzien 
onbomest !aand (Dho, Diz, 01-Ni, Ow, 
Spa, Sz): Dc koenen hebben wel hover at 
gras on at boo] van onbemest land (Sz), 
Ribbebool is onbemost booi hoof van niet 
bemest land (Spa) 
onbemestlaans (Np) bn.; attr. ['ombo 
msstlâ:s] 1. van land dat niet bemest is 
onbemestlaans huj (Np) 
onbemiddeld (spor.) [ombomidjt; aks. 
wisselt] - onbemiddeid niot onbemiddeld 
(spor.) 
onbenul (Nbk, Np) ['ombonAi] - onbenul 
eon stok onbenul (Nbk) 
onbenullig bn., bw.; -er, -st fombo'n&ioxj 
1. onbenullig, dam, knullig Watdooj'toch 

onbcnulligluliig, verveiend, stom (El), ccii 
onbenuhlile knul (Diz), can onbenulli 
stokkicn man (Ste), can onbenuhhi wief 
(Nw) 2. onbetekenend, niets voorstellend 
can klein, onbonulhig biggien (Pe-Dbi), 
Thy ston onbenullig re kieken (54, 
onbenullij praot (Ow), cen on ban ulhig 
antwoord (B die) 
onbepaold (I) [ombpxolt; aks. wisselt] - 
onbepaaid (in taalkundige zin): eon 
onbepa old veunnaemwoord(i), onbepaolde 
wieze (1), can onbepaold lidwoord (I) 
onbcpraot (Ste) bn. [ombopro:ot] 1. 
zonder dat anderen het over iets of jemand 
hebben Ze bekletsen je toeb an aRe 
kaanton, onbepraot bliefie nooit (Ste) 
onbcreikber (Nbk) [omb'rcjgbçJ - on-
bereikbaar: niet te bereiken We hebben we! 
a eon posien onbereikber west dear do 
sm(Nbk), Asje tihlefoon et niet meer dot 
dan bi)" bielcmaob onbereikber (Nbk) 
onberekber (Ow) bw., bn. [...'rsgbç] 1. 
zodanig dat men er niet met de hand bij 
kan (door te reiken) (fig.:) zo onberekber 
wied van oons of (Ow) 
onbereurd (spor. west.) Oak onbenwrd 
(vo) [ombo'rA:ortJ ... Iy:ort] - onberoerd 
(fig.): niet geraakt, niet bewogen Hi)' 
scbreef over do tocbnische ontwikkohings, 
die do laandbouw niet onbcn.iurd baton 
(Vol 
onberooid (Bu, Np, Obk, 01-Ni, Op, Ow, 
Sz) bn.; -er, -st [ombaro:ajt; aks. wisselt] 
1. onbezonnen, onbesuisd Hi)' gong zomar 
onberooid op at veurstel in en now zit hi)' 
mit do gebakken peron (Op), Hi)' vleug d'r 
zo onberooid op an, at leek naargens naor 
(Pe-Dbl), Wat doon zo toch onberooid 
(01-NI), Onberooid hot hi)' de boal d'r in 
gooid (Np) 2. ruw, zonder maat te houden 
(Ow), 'tls onberooid hoe die meensken wit 
de boesten omrnegaon (Ow), Die kan eten, 
at is onberooid, hi)' hat gien middenrif 
(Ow) 
onberuurd z. onberourd 
onbcschaedigd (spor.) [omboske:doxt; aks. 
wisselt] - onbeschadigd 
onbesehaefd (1) [ombaske:ft; aks. wisselt] 
- onbeschaafd (fig.): met een gebrek aan 
beschaving onbeschaofd godrag (I) 
onbeseheiden (spar.) [ombskdi2; aks. 
wisselt] - onbeseheiden: niet beseheiden 
onbesebeiden doen (Nbk) 
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onbescheidenhied (Nbk) de [ombo 
'skcjdi ... ] 1. her niet beseheiden doen 
onbcschoft I do; -en ['ombskoft, ook 
...'skoft (Nbk)] 1. onbesehofte, ruwe 
persoon Ze gongen 't an en raozen en 
tieren, niks aanders as onbescb often (14w), 
War ten onbeseboft is dat (Nbk), It Is ten 
grote onbeschoft (Bdie, El, Np, Nbk) 
onbesehoft II bn., bw.; -er, -st 
[omba'skoft] 1. onbesehofi, lomp, ruw 1k 
vun him altied mar onbeseboft (Nbk), War 
zat hij onbeschoft te eten (Ld), ten 
onbeschofte vent (Nbk, Dhau), ... viegel 
(Diz), onbeschofte praot (Nbk), ten 
onbesebofte viege! (Diz), Van batte is J. 
misscbien nog niet zoe'n racre kerel, mar 
in zien woorden is !ii5 zo onbescboft (Op) 
onbeschreven (spor.) [omboskrt:bxp; aks. 
wisselt] - onbesohreven: blank ten 
onbesebreven stok pepier (Nbk) 
onbeschriefelik (spor.) [ombo'skri:flok] - 
onbeschrijfelijk 
onbeschut (spor.) - onbesohut 
onbeslist bn. [ombaslist; aks. wisselt] 1. 
onbeslist: niet tot een beslissing gekomen 
Ze gongen geliek over de streep, et was 
onbeslist or was geen duidelijke winnaar 
(Nbk) 
onbesoesd Ook onbesuisd (Nbk, Pe-Dbi, 
Sz) [ombasu:st; aks. wisselt/ ... sjst] - 
onbesuisd Die gaot overal mar onbesoesd 
op of en prakkeseert over glen geveer 
(Obk), MY ging d'r onbesoesd op in, 
zondernaodaenken (Dho, Bdie), Thy is wat 
onbesoesd te wark gaon (Nbk), Die jonge 
v/tug zo onbesuisd de weg op, zo tegen 
ten auto an (Pe-DbI) 
onbespeuten z. onbespuit 
onbcspraokt bn. [omba'sprD:kt] 1. niet tot 
praten in staat Hij was al onbespraokt kon 
al niet meer praten (ni.: zo ziek was hij) 
(Nbk), Hi hadde zo badde ]open, hiy was 
onbespraokt (Pe- Dbl), MY wif aenlik wel 
praoten, mar kan etniet: bi5 is onbespraokt 
(Dho, Nw, 01-Ni, Nbk), Hi5 was zo onder 
de indrok, dat MY was d'r onbespraokt van 
(Bdie) 2. niet welbespraakt 1k zie in die 
man glen gocie vertegenwoordiger veur 
oonze finna, daor is bi5 te onbespraokt 
veur (Op), Hi5 is aorig onbespraokt, hiy 
zegt gien boc of ba (Dfo), Hi5 bleek 
onbespraokt te wezen, doe hij ten 
in!tiding bul over de krudentuun (Db) 

onbespreuken [ombasprA:kJJ; aks. wisselt] 
- onbesproken: onberispeiijk Hiy is van 
onbespreuken gedrag, MY het 'y 
onbespreulcen gedrag (Bdie, Diz, Wol, 
Ste), Et is ten man mit ten onbespreuken 
gedrag (Nt), Et is ten onbespreuken 
vrommes een vrouw van onbesproken 
gedrag (Dfo) 
onbespuit (spor., 1) Ook onbespeuten 
(spor.) [ombQ'spjt/...spA:tn] - onbespoten 
onbestaonber [ombo'sto: 5imbfl - onbe- 
staanbaar: fiat kunnende bestaan Mien 
buurman wol oons wiesmaeken dat bi5 in 
ten ure naor Liwwadden tietst, dat vien ik 
onbestaonber (Nbk, Op), ? Was onbe-
staonber, mar ze kregen et toch k/a or (Pa-
DbI) 
onbesteed (spor.) [ombastt:t; aks. wisselt] 
- onbesteed: niet gebruikt D'r is nog wat 
onbesteed geld (Nbk) 
onbestemd [onibast€mt; aks. wisselt] - 
onbestemd ten onbestemd gevuul 
onbestendig [omba'stsndax] - onbestendig 
(van het weer): wisselvaiiig onbestendig 
weer (Nt, Spa, Sz) 
onbestflrven z. onbesturven 
onbesturven Ook onhestorven (Dfo, Ma) 
bn.; attr. [ombastArbIp/ ... str ... ] i. onbe- 
storven: voor langere tijd niet bij elkaar 
zijnd (van man en vrouw) ten onbesturven 
wedeman (verspr.), Hi)' is onbestorven 
wedeman zijn vrouw is heel veel wag 
(Dfo, Ma), It lieken wel onbesturven 
wedeman tegenwoorthj (Nt, Spa), ten 
onbesturven wedevrouw (verspr.), Hour 
man is machinist op 'e grote vaort, ze is 
onbesturven wedevrouw (Op) 
onbestuurber [ombo'sty:arb] - onbestuur-
baar 
onbesuisd z. onbesoesd 
onbetaelber [ombat€:ibr; aks. wisselt] - 
onbetaaibaar: niet te betalen Et wodt zo 
vusen te duur, man, et wodt on beta elberl 
(Nbk) 
onbetaeld (Nbk) bn. [ombate:it; aks. 
wisselt] 1. onbetaald D'r liggen nog can 
peer onbetaei'de rekens (Nbk) 
onbetrouwber bn. [omba'trombç] 1. onbe-
trouwbaar ten onbetrouwber ventien 
onbetrouwberhied Voor -hejd z. -hied de 
[omb'troMbfhit] 1. onbetrouwbaarheid 
onbetuugd (Nbk) [ombo'ty:Q)xt] - onbe-
tuigd, in je niet onbetuugd !aoten (Nbk) 



onbevoegd - onbruukber 

onhevoegd [ombofitxt; aks. wisselt] - 
onbevoegd: niet met de vereiste bevoegd-
heid, in verb. als onbevoegd lesgeven 
(spor.) 
onhevolkt [ombofol(o)kt; aks. wisselt] - 
onbevolkt een onbevo/kt gebied (1) 
onbevredlgend (Nbk) bn.; -er, -st 
[ombo'frt:dagjjtJ 1. onbevredigend 't Is 
toch war onbevrethiend dat et 20 gaot 
(Nbk) 
onbewarkt (Nbk, Obk) bn. [ombowar(o)kt; 
aks. wisselt] 1. niet bewerkt onbewarkte 
grond braakliggende grond (Obk), 
onbewarkte piaanken (Nbk) 
onbewegelik (Nbk, v) [ombowt:giok, 
..xJok; aks. wisselt] - onbeweeglijk: roer-
loos Ze stonnen onbewege/ik st/lie (Nbk), 
Et waeter is onbewege/ik (v) 
onbeweugen (verspr) bn., bw. [omba 
wA:gjj; aks. wisselt] 1. onbewogen, door 
niets geroerd ff15 ston d'r onbeweugen 
naor te kieken (Bdie, Ow), een onbeweu-
gen leve,, een nogal saai, eentonig leven 
(Bu), een onbeweugen gezicht (Bu, El), 
Hi5 bled d'r onbeweugen onder (Ld, Op), 
2/en gez/cbt blift onbeweugen (Ow), (mit) 
een onbeweugen gezicbte (Bu, El, Ma, 
Pe-Dbl, Sz, Db), Mit over//eden b//ft bij 
soms onbeweugen, bi5 her d'r n/ks onder te 
doen (Ow), Hi5 b/eel d'r onbeweugen 
onder (Op), Hi5 leek on be weugen, mar van 
binnen zal et him we] wat daon bebben 
(Obk) 
onbeweugenhied (b) de [..'w...] 1. hat 
onbeweugen zijn (.) die hear eel, zekere 
onbeweugenbied anmeten bebben (b) 
onbewezen [ombawLzn; aks. wisselt] - 
onbewezen Et b/eel onbewezen (Nbk), een 
onbewezen beschu/diging (I) 
onbewolkt bn. [ombawolkt; aks. wisselt] 1. 
onbewolkt, helder 't Was een mooie, 
beidere naacbt, or was bieiemaole 
onbewoikt (Nbk) 
onbewoonber bn. [ombawö: 5mbç] 1. on-
bewoonbaar een onbewoonber verkiaorde 
wooing (v) 
onhewoond (Nbk) [ombwö: 5m; aks. wis-
selt) - onbewoond: van gebieden, huizen 
onbezoldigd [ombas3ldaxt; aks. wisselt] - 
onbezoldigd onbezoldigd veidwaachter 
(verspr., Nt), Vi-veger was bier een st/lie 
pe/isie, die was onbezoldigd (Sz), vandaar 
(zelfst.) onbezoidigden (Bu) 

onbezonnen z. onbezunnen 
onbezorgd bn., bw. [ombasor(a)xt; aks. 
wisselt] - onbezorgd: zonder zich zorgen 
te maken, zorgeloos Onbezorgd leven! 
Trek je niet teveule van de wereid an! 
(Dhau), Hij bet een onbezorgd /even(tien) 
(verspr.), Hij ieidt ... (Ow), Hij ieefde 
onbezorgd (Ma), 11i5 leeft d'r onbezorgd 
benne (Np), een onbezorgde oolde dag 
(Db, Ow) 
onbezunnen (verspr.) Ook onbezonnen 
(Spa) bn., bw.; -er, -st [ombasAip; aks. 
wisselt/ ... sor):] 1. onbezonnen ff15 dot van 
die onbezunnen dingen (Ld), ? Is in een 
onbezunnen bujje gaon (Nbk), een 
onbezunnen gedoegien (Ste), 't Was een 
onbezunnen daod van 'm (Nt), ff15 ging d'r 
onbezunnen op in (Bdie), Hij leup d'r 
on bezunn en op of (Ma), onbezunnen te 
wark gaon (Bu, Obk, Ow), ...&- ..d'r op los 
/even (Pe-Dbl), Et bin wildemannen, et is 
onbezunnen jeugd (Ste), Et is onbezunnen 
wark cm die febriek nog uut to breiden, 
now d'r slating di eigt (Db) 
onbezwaord [ombaswo:art; aks. wisselt] - 
onbezwaard: fiat met schulden, lasten e.d. 
bezwaard Dat is onbezwaorde boedei(Np), 
Hew- buus is onbezwaord (Nt, Ow), 
onbezwaord /aand (Bdie), Et is zien 
onbezwaordbezitz'n bezit zonder schulden 
Nbk, Ste, Ma), N. bet een groteplaetse, 
vn5 on onbezwaord (Op), Et buys was 
onbezwaord hew- eijendom (Pe-Db!), my 
bet zien stee onbezwaord z'n boerderij 
(Nbk), zo ook Dear badde warken en zun,j 
over/eg her J. zien stee now onbezwaord 
(Db), Dat stok laand wodt onbezwaord 
verkocbt vrij van hour, zonder lasten (Bu) 
onbillik (spor) - onbillijk 
onbreekber - onbreekbaar: niet te breken 
zij n onbreekber g/as (Nbk) 
onbruuk [ombryk] - onbruik Die 
oolderwetse dingen raeken in onbruuk (Bu, 
Ma, Wol, Ste), woorden die in onbruuk 
raeken (Nbk), De kermis is th oons 
helemaole in onbruuk raekt (Sz), Dat is al 
lange in onbruuk (Ste), (verb.) te onbruke 
maeken zodanig dat men het niet meet kan 
gebruiken (Ow, Ste): Iemaekenme debele 
boo] to onbruke (Ste), to onbruke raeken 
(Ste) 
onbruukher (Bdie, Bu, Nbk, Ow, Sz) bn. 
[ombrygbfl 1. onbruikbaar Et peerd was 
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ondaank - ondcraarm 

onbruukbor (Ow), Dat stok ark is onbruuk-
ber kapot (Bu, Ow), Zo hebbon al/es on-
bruukbaar maakt (Sz) 
ondaank (01-Ni) de ['onda:ijk] 1. ondank, 
hoofdzakeiijk in * Ondaank is worolds 
loon (01-Ni) 
ondaanks (Nbk, Np) ['onda:ij(k)s] - on-
clanks Ondaanks dat et donker was 
(Nbk) 
ondaenkber - ondenkbaar: met denlcbaar, 
onbestaanbaar Et is ondaonkber dat zoks 
gobourt (Bu, Nbk, Ow) 
ondeelber z. ondiolber 
ondemokraotisch (1) - ondemokratisch 
onder I bw. ['ondç] 1. aan de onderkant 
(van jets) Wil io mien tasse even paidcen, 
die lijt onder in do kaasto (Nbk), Ze ston 
onder an do trappo (Nbk), onder an do 
b/adziode, onder in do koldor 
onder II vz.; bw. in verb. als d'r onder 
['ondç] 1. beneden onder do dokons /ijgon, 
Et laand ston onder waetor (Nbk), eon 
menoor (.) mit eon staopol boeken onder 
do aarm (ba), As d'r vroogor eon jongo 
ondor lag bi et vech ten mit eon aan dote 
jonge, dan mos bi5 oerst zoggen van 
moisJosgenado, as vornodoring, veurdat do 
aandore Jonge him los/out (Op), d'r onder 
ho/on onder de plak houden, in bedwang 
houden (vo, Nbk), onder eon auto kommon 
door een auto worden overreden (Nbk), 
...raokon (Nbk), Th ]cup onder eon Joddor 
dour (Nbk), Do oloktriscbo loidings gaon 
hier onder do vloor dour (Nbk), Do mo//on 
grouven tot ondor oons straotion (Nbk), 
Die mieghummols kommen onder do 
drumpols wog (Nbk), Biy do moersto 
koonon was do mo/k d'r haost schono onder 
wog on ze vormaogordon stark d.i. uit de 
uier (vo), Et was do vrouwo van Albert 
fans, eon flunk voerd% vrommos, mit eon 
gozondo k/our en eon flinko stap d'r onder 
d.i. onder haar lichaam (vo) 2. ten widen 
van Dat dôrpion lilt  v/ak onder Liwwad-
don (Nbk) 3. aan het eind (van een brief, 
een lijst enz.) Hij her zion naome d'r niot 
onder zet, hi) wol d'r niet an mitdoon 
(Nbk), Die kon zion naemo zokor niet 
sebrie von, d'r staot ja con krusien onder 
(Nbk) 4. bi] (een bep. kategorie), gerekend 
tot Dat woordheurtteganwoordig onder de 
letter k, niot meet onder do c (Nbk) 5. in 
de direkte nabijheid ieno niot onder ogon 

durven to kommen, ondor ogen kriogon het 
te zien krijgen, onder vier ogen, onder do 
aandacbt brongon (Nbk) 6. tegen een bep. 
tijd onder do aovond tegen de avond, 
tijdens de schemering (Nbk, bo: Bu, Nw): 
As et begint to sniYon,  ondor do aovond 
(Nbk), Ondor do middag moo 'n do kionder 
overbliovon op soboelo wanneer de middag 
aanvangt, tijdens het middaguur (Spa) 7. 
gedurende, tijdens Ondor Jo wark mooj' 
aenli/c niet ofleided woddon dour aan dote 
dingon (Nbk), onder et eton S. (met 
betrekking tot een bep. aantai, een bep. 
hoeveelheid) beneden, lager dan OP die 
meniere b/itt do pries onder do 11000,-
(Nbk) 9. bedekt met, geheel voorzien van 
Dat kiondk/oddort othiole schrift onder do 
in/ct (Ld), Do kiendorzitton vandaogo-de-
dag onder et spoulgood (Np), Do koenen 
zatton ondor domoi000don (Wol), Iemoo'n 
Jo k/oron even wat olslaon, want io zitton 
onder ot bujzaod (Nbk), We maggon we] 
ach tot do rotten an, die vormoordoron hour 
baddo, sanders zitton we d'r onder (Nbk, 
Sz) 10. onderworpen aan, onder gezag van 
onder toozicht van (..), onder invlood van 
(..), onder do indrok (van), Hij was under 
dienst in militaire dienst (Nbk), ...onder 
dienst bij ? poerdovolk (Mun) 11. met 
gezag over Do sohoolomooster her gion 
stuur ondor do kionder (Ste), Die her do 
wiond d'r good onder (Nbk) 12. onder-
vindend van, door 't Zone Bait onder 't 
andor (Spa), Maation hong slim an hour 
mom en badde et d'r arg onder to doon 
(vo), Jo konnen an him Zion dat bi d'r 
onder to loden had (j), onder drok staon, 
onder dwang 13. tegen (iets in) AJ' ot wild 
bos/oepon, moej' a/tied onder do wiond op 
tegen (Obk) 14. verbonden door onder ode, 
onder veurivoorden, Daor wil ik viol wat 
ondor vorwoddon (Np) 15. te rnidden van, 
tussen Is d'r ok iono onder Jim die wet van 
wio die auto is? (Nbk), onder aandoron (1), 
...eron id. (1), ondor oons wat onze mening 
betreft en zonder dat het anderen aangaat 
(Nbk): Ondor oons, i/c louve haost dat bi5 
't /iovor a/lienig dot (b) 16. in de kring van 
onder mekaandor, ...mokoer (en var.; z. 
mo/coot) Dat moe'n we we] onder oons 
ho/on, hour (Nbk) 
onderaarm ['on...] - onderarm Veur ieno 
do/c/co boj' eon baandvol bonto noudi, van 
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onderaende - onderdekken 

zoe'n 48 cm Jaank; iederiene die dokkon 
maekt, bnuukt dan ak do onderaarm om do 
goeie lengte to kriegen (bs: El) 
ondcraende Ook onderende (verspr.), 
ondereinde (Ma, Spa) ['on...] - ondereinde, 
ondersto doe Dc onderaondcn van do 
opstaondcrs bin al gauw verrat (Op) 
onderan bw. [onr'an]  1. onderaan Waorzit 
now die zero plafle op Jo bien? [met als 
antwoord:] Ondoran! (Nbk), op 'e twiede 
bladziede, ondoran (1) 
onderannemer ['ondrani:mr] - onderaan-
nemer 
onderhaaitsje (Spa) et; -s ['on...] 1. 
onderbaadje, borstrok 
onderbaand (Db, Dhau) do; ...banen; 
...baantien ['ondçbA:nt] 1. band onder om 
do garve 
onderbaos [on...] - onderbaas, vgl. Wi 
warkten in ploegen die opsteld wodden 
dciii can ondcrbaos van do Heido-Mi (vo) 
onderbek (Bu, Nbk, Np, Ste) do; -ken; 
- kien ['ondçbsk] 1. onderbek, onderkaak 
onderbelocht (spor.) ['ondrbaloxt] - 
onderbelicht 
onderbelochten (spor.) ['on...] - onder-
belichten 
onderbetaclen (spor.) ['on...] onderbetalen 
onderbewuste (1) et [ondrba'wAsto]  1. on-
derbowusto 
onderbezet (spor.) bn. ['ondçbaset] 1. on-
derbezet (vooral: met te weinig werk-
krachten) Ze woren wat onderbezot (Nbk) 
onderbien (1) - onderboen 
onderbienen ['ondrbii:] - onderbinden de 
redens onderbienen de schaatsen onder-
binden (lett.) 
onderblieven ['ondbli:bqi] - onderblijvon: 
onder water blijven 
onderbouw de ['ond1 ... ] 1. onderbouw (van 
een school) 2. flindamenten (lett) (Spa) do 
onderbouw van eon huus uutzetten (Spa) 
onderbouwen I (Np, vo) ['on...] - onder-
bouwen (van een akker), vgl. En dat dan in 
de baast onderbouwen. Dan beef' a! mooi 
eon bwnusrieke grand (vo), We hebbon 
eon boeko sorradella zijd am onder to 
bouwon (Np) 
onderbouwen II (spor.) [ondr'b...] - 
onderbouwen, eon onderbouwing geven Ze 
mae'n bear vourstellon beter onderbauwon 
(1) 
onderbreken (Nbk, Nw) [ondrb  ... ] - on- 

derbreken, in zinnen als We anderbrokon 
et wark even, want we moo'n eten (Nw), 
verder in iene anderbrejcen in de redo 
vallen: Jo mae'n mij niet de bioltied 
ondorbrokon (Nbk) 
onderbreking [ond1brt:ku]] - onder-
breking 
onderbrengen ['on...] - onderbrengen: 
onder dak brengen (lett.), ook fig.: Waor 
moo 'k die post onderbrengen in etjaor-
vorslag onder welke rubriek, kategorie 
(Nbk) 
onderbreuken (spor.) [ondç'brA:kjj] - 
onderbroken 
onderbroek - ondorbroek 
onderbuisien (Bu, Dfo, Dho, El, Nbk, Np, 
Nw, p. b: Im) et; ...buisies ['ondrbrjsin] 1. 
bep. soort borstrok voor do man, onder-
baadje (veolal van katoen (El)) Do 
man!uden badden over et bemd eon onder-
buision of baaitsje (Np), Vrooger badden 
de manhuden andorbuisies an, de vrouw-
laden baddon bostrohj-kon an (Np) 
onderbuurman ['on...] - ondorbuurman 
onderbuurvrouw ['on...] - onderbuur-
vrouw 
onderdaan z. onderdaan 
onderdak ['on...] - ondordak Now, et 
kwarn bier op daole, dat damnoe, die nogal 
in et verzotswark zat, onderdaie zocbt your 
con foods ecbtpeer (vo), ione onderdaic 
geven Nbk), ... versebaffen U), ondorda.k 
bobben U) 
onderdaon (1) Ook onderdaan (verspr.) 
do; ...on ['ondçd5: nJ ... dâ:n] I. onderdaan 
onderdaonig (Nbk, b) bn., bw. - [ondr 
'd5: anax] .. ondordanig do ondordaanie 
zouno (b), (als ondertokening van eon brief 
aan hot gomeontobéstuur:) Jim onderdao-
nigo, eon anwonendo van et Smidslaentien 
(b) 
onderdeel z. ondordiol 
onderdehaand (verspr.) Ook onder/zuand 
(Nw) [ondç(do) ... ; aks. wissolt] 1. ondordo-
hand Ze baddon onderdebaand a! beard 
(..) (Obk), Et is anderbaand ok a! weer 
oterstied (Nw) 
onderdek (1) ['on...] - onderdok, tussondek 
onderdeken (Nbk) do; -s; -tien ['on...] 1. 
dekon die onder eon andoro doken wordt 
gobruikt 2. bep. doken gobruikt als 
matrasboschormor 
onderdekken (Bdio, Nbk, Np, Nw, Op, 
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onderdeupen - ondergaon 

Ow, Pe-Dbl, Spa, Sun-0t) zw. ww.; 
overg.; dekte onder, het onderdekt ['ondy 
dskj]] 1. toedekken Eon klein kiend wodt 
onderdokt (Np), Doe we de koolbulte klaor 
badden, hebben we 'm bielomaole onder-
dekt (Nw) 
onderdeupen (b) ['on...] - onderdompelen 
(..) want de ommer mos iederkeer onder-
deupt wodden (b) 
onderdeur [ondç'cLi:or] - onderdoor Et 
stiokeldraod was to lege, 1k kon d'r met 
onderdeur (Nbk), ? Is we! zoo'n ma/c 
peerd, d'r kan wel een kiond onderdow-
kroepon (Obk), Hi5 gong d'r onderdeur 
moest hot steeds verliezen, moest steeds 
het onderspit delven (Np, Nbk) 
onderdeure de; -n; ...deurtien ['ondr  ... ] 1. 
benedenste deel van eon uit twee delen 
bostaande deur In oolde boerdenen was 
do kaantdeure meerstal van twie halve 
deuron, een onderdeure on eon bovendeure 
(Obk) 2. (vaak verki.) klein iemand (Dho, 
Nw), als verki. veelal: klein kind (Obk, 
Wol) * (sehertsend) Een korel as JCast, on 
Kast was een korel as een onderdeure 
(Spa) 
onderdiel (oost.) Ook onderdee! (west.) 
['ondrdi:l/ ... dt:l] 1. onderdeel, elk van do 
samenstellende delen Uutzoo'n ooldo auto 
kun ze alt/ed nog wel eon peer onderdielen 
britten (Nbk) 
onderdirekteur ['on...] - onderdirekteur 
onderdoems (Ste, b: Im) - onderduims, 
onderhands, stiekem Dat is onderdoems 
gebeurd(Ste), onderdoems geld zwart geld 
(Ste) 
onderdoen ['on...] - onderdoon: onder do 
voeten doen, ook: de mindere zijn MY wol 
met your him onderdoen (Nbk) 
onderdolle (Np) do; -n ['ondTdolo]  1. 
onderste handvat aan do zeisboom 
onderdompelen ['ond1dompJi] - 
onderdompelen (lett.) 1k zal oat even 
onderdompelen (Bu) 
onderdouwen ['on...] - onderduwen 
onderdrok ['ondydrok] - onderdruk 
(inzake bloeddruk; het togenoverstelde van 
bovondruk) 
onderdrokken I ['on...] - onderdrukken: 
beneden de oppervlakte van een vloeistof 
drukken 
onderdrokken II [ondr'drokj]] - onder-
drukken: met allerlei machtsmiddelen in 

bedwang houden: een yolk onderdrokken; 
in do kiem smoron: eon opstaand onder-
drokken 
ondcrdrokker [ondr'drokr] - onderdrukker 
onderdrokking - onderdrukking: het on-
derdrokken (I), z. aldaar 
onderdrumpel (Dho, Obk, Np, Ste) ['on...] 
- onderdorpel 
onderduken ['on...] - onderduiken: naar 
benoden, onder water, ook: zich schuil- 
houdon tij dens eon oorlog, eon bezetting, 
om aan vorvolging to ontkomen e.d. In de 
oorlog is bi5 onderdeuken (Np) 
onderduker ['onddyk] - onderduker Ze 
hebben onderdulcers had in de oorlog 
(Nbk) 
onderduukadres (v, vo) et; -son; -sien 
['On...] 1. adres waar men onder kan 
duiken Hij hadde d'r ok wat mit to stollen 
had om eon stokinennig van die luden an 
eon onderduukadres to holpen, on laeter ow 
gold bij mekeor to kriegen (vo) 
ondereiden (Np) zw. ww.; overg.; hat 
ondereided ['on...] 1. hotz. als inc/den, z. 
aldaar 
ondereinde z. onderaondo 
onderen bw. ['ondç4] - onderen, in naor 
onderen (toe Naor onderen too is die jurk 
met zo wied (Nbk), Hij gong mit hew 
naor onderen ), van onderen: Aj' d'r van 
onderen tegenan kieken, liokt et b/el eers 
(Nbk), As ot buj in bulties hjt on et wodt 
van onderen op nat, dan is ot opstoild(Bu), 
van onderen naor boven klimn,on (Nbk), 
van bovon tot onderen (Nbk) 
onderende z. onderaende 
onderfemilie ['ondrfamili] - onderfamilie 
ondcrgaank z. ondergang 
ondergang (Nbk) Ook ondergaank (vo) 
['on...] - ondergang: met name van do zon; 
ook: het ton onder gaan, do val Oolden, 
fern/lie of vrunden mossen vaeko bijsprin - 
gen om eon boor van do ondergaank to 
redden (vo) 
ondergaon I ['ond ... ] - ondergaan, naar 
benoden gaan, onder water gaan Die 
aovend ging de zunne onder (..) (ba), Do 
zwjno gaot mooi onder (Nbk, Np), As do 
dobbor ondergaot, dan hej' biet (Mun) 
ondergaon II (Nbk) [ondç'g ... ] - 
ondergaan: verduren, moeton doorstaan Die 
koezo moot d'r uut trokken wooden, dat 
mooj' now ienkoer ondergaon (Nbk), Hij 



ondergaorcn - onderhals 

mos con opperaosio ondergaon (Nbk), 1k 
wii dat graeg nict flog es eon keor 
ondcrgaon (Nbk) 
ondergaorcn (Nbk) - ondergaren, spoel-
tj esgaren 
ondergebit (Nbk) et; -ten; -tien ['on...] 1. 
onderste deel van een kunstgebit 
undergedien (Nbk, Ow, Ste) et; -en; 
-egien ['on...] 1. (vaak my. van het york!.) 
ondergordijn, vooral: lage witte gordijnen 
tegen het raam (niet de overgordijnen) 
ondergeschikt [...'sktkt] - ondergesehikt: 
lager in rang, vgl. (zelfst.) Hi7 is zion 
ondergcschikte (Nbk), ook: van minder 
waarde, van minder belang van onder-
gescbilct belang (1) 
ondergetekende (spor.) [ondgo'tt:kda] - 
ondergetekende 
ondergoed ['on...] - ondergoed: lijfgoed 'k 
Moot noudig ni3i ondorgood hebben (Nbk), 
En zo baddo ok nog wat ondorgoed 
mitnewnon (vo), Jo moo'n es con koer 
schoon ondergoed antrekken (Nbk) 
ondergooien ['on...] - ondergooien 
ondergreens (1) - ondergrens 
ondergreven ['on...] - ondergraven: 
onderspitten 
ondergriemen (Nbk, Spa) zw. ww.; 
overg.; griemde onder, het ondergriemd 
['on...] 1. vuil maken door to knoeien, to 
tasten Toe jonge, griem me do ruten niet 
zo onder (Spa) 
ondergrond (Nbk, vo, v) de ['on...] 1. 
ondergrond, grond onder de oppervlakte 
(Nbk, vo) Want do scbicre, onvrucbtberc 
bovcrgrond mos vot on d'rmos eon gocie 
laoge van do bobeuziik gocie bruno 
ondergrond overhonno (vo) 2. laag waarop 
men bouwt, werkt enz. Do ondergrond 
moot good wezon, af' va.rven wi/Jon de laag 
waarop men verft (Nbk), witto letters op 
con b/auwo ondergrond (v), 'kzo/zoggen, 
perboer mit dit ka/fien con ondergrond to 
macken een uitgangspunt, een fundament 
om verder to fokken (vo) 
ondergronden (Np) my. ['ondgrondi, 
...gro:] 1. laag gelegen land, bij de 
rivieren gelegen Butcnlaans bujis liobthuj 
van do ondorgron don, binnenlaa.ns buj 
komt van do bogo kaainpcn (Np) 
ondergronds(e) z. ondorgroons(o) 
ondergroons (verspr.) Ook ondergrornls 
(verspr.) [ond'grö:s/ ... gronts] 1. onder- 

gronds, zich onder de grond bevindend 
ondergronds huj hetz. als ondcrgroonsbuj 
(op) 
ondergroonse (Nbk, Np) Ook onder-
grondse (Nbk, Np) de [ond'gro: 5s/...] 1. 
ondergrondse trein, metro 2. ondergrondse 
beweging tijdens W.O. II 
ondergroonshuj (Np) et ['on...] 1. hooi 
van de ondorgronden, z. aldaar 
ondergrös (Bu, Nbk) ['ondçgn:es] - onder-
gras Et ondorgros is or kotte gads onder de 
waaiors, daormooj' ot van hebbon, d'rnjoet 
ondergrös wezon (Nbk), D'r ston woinij 
ondergrös in d.i. het gras was lang, ho!, 
zonder ondergras (Bu) 
onderhaand z. ondordobaand 
onderhaandelen [...'h...] - onderhandelen 
iffY kous a/er your zion geld on nao wat 
ondcrbaandeJcn woddon ze or lens (vo) 
onderhaandeler (I) [...'h ...J - onderhan-
delaar 
onderhaandeling (spot.) de; -s, -en 
[...'h...] 1. overleg waarbij men onder-
handeD do onderbaandeJing's,) cuponon (1) 
onderhaandelingsdiiiegaosie (spor.) 

- onderhandelingsdelegatie 
onderhaandelingsruumte (I) [...'h...] - 
onderhandelingsruimte 
onderhaandelingstaofel (spot.) [...'h...] - 
onderhandelingstafel 
onderhaans I (Wok, vo) bn., bw. [ ... hâ:s; 
aks. wisselt] 1. onderling, niet in het 
openbaar Th3i was naor do efgener too west 
en die wol or him wel vorburon, on-
derhaans (vo), con ondorbaanse vorkoop 
(Nbk) 
onderhaans II bw. [aks. wisselt] 1. 
onderhands, onderarms onderbaans gooicn 
(aig., Bu) 	- 
onderhaegelen ['on...] - onderhagelen 
onderhaclen (Ma, Nbk, Ow, ho: Np, Op) 
zw. ww.; overg.; onderhaelde, het onder- 
haeld [ondr'hc:h2] 1. de hand, stok in de 
hand e.d. ver naar beneden/naar achteren 
houden om deze vervolgens met kracht 
naar boven/voren to bewegen en een flinke 
klap geven, bijv. een kaakslag We zul/en 
do stok even Din/c onderbaoJen, hi moot 
eon bosto Hap bobben (Ow), do haand 
onderbao/en (be: Np, Op) 2. eon mime 
bocht maken (Ma) F/ink ondor- baa/on, 
aandors rack ic do hokkopaol! (Ma) 
onderhals (Nw) - onderhals 



onderhcmd - onderkaastelctter 

ondcrhemd (Bu, Np, Sz) et; -en; 
...hempien ['on...] 1. hemd onder het 
andere hemd Et eerstc hemd waf' a.ndcden 
was et onderh end (Bu), Vroegor drougen 
do vrou won eon wo/len of baaien 
ondcrbemd on daor overhennA badden ze 
dan ten wit ketoenen bond dat ze zell 
mae/ct badden (Np, Sz) 
onderhevig (Dho, Obk, Ow, Spa) - 
onderhevig, in de verb, an bodarl 
onderhevig aan bederf onderhevig 
onderholen I Ook onderliouwen (WI-i) st. 
ww.; overg.; het onderhulien ['ondç ... ] 1. 
onderhouden: onder lets, onder zich 
houden, aan de benedenkant houden * 
(schertsend:) Zolange aj't platte van do 
vooton mar ondorholon! dan nI. nit her 
wel mee (Spa) 
onderholen II Ook onde4rhouwen (WE) at. 
ww.; overg.; het onderhuilen [...'h...} 1. 
onderhouden: verzorgen on voeden HIJ is 
we/ van hour sc/widen, mar hi moot hour 
we] onderholen (Nbk), Do man had eon 
zwa ore dobber on zion gozin to onder- 
ho/en ( Pe-Dbi) 2. in goede staat houden 
Onderhool iefe tuwi nog wel eon betien? 
(Ow), Die auto isslecht onderbullen, biis 
zovule geld met weerd (Nbk), Do kostor 
onderhouwt de kerk good (Spa), Qo/de 
graistienen die met onderbu/len wodden, 
zitten sons he/emao/e onder 't mos (Op), 
do bos onderbolen d.i. vooral: opsnoeien 
(Bu) 3. vermanend toespreken (01-Ni) J0 
moe'n d'r mar rekening mit holon, dal- 'm 
d'r over onderholen zal (01-Ni) * Eon 
ooldc kan betor tien kiender onderholen, 
as den kiender iene oolde (Nbk) 
onderhoold Ook onderhoud (WH) et 
['ondçho:lt/ ... hoMt] 	1. 	voeding 	en 
verzorging (inzake mensen) Do onkosten 
your et daoge/iks onderboold gaon a//c 
we/con ombogens (Obk), in ft onderboo/d 
your- Zion (kunnon) 2. het in goede staat 
houden Do baron bebbon sanjon eon 
menning; do ione wil d'r eon he/c/ce /anges 
zetten, dat mag van do aander tegon 
/ovens/ang onderboud van do rest (Sz). D'r 
zit noga/ wat onderboo/d an dat buus er 
meet steeds veel aan gebeuren wil men her 
in goede staat houden (Nw), grout 
ondorhoo/d (spor.) 3. formeel gesprek 
(spor.) ten ondorboo/d bebbon mit iene 
(Nbk), i/c wil eon ondorboo/d mit fow 

(Bdie) 
onderhooldplichtig (spor.) [...'pii.xtn] - 
onderhoudpiichtig: verpiicht tot het in 
goede staat van jets houden (zelfst.; my.:) 
de onderboo/dp/icbtigen (p) 
onderhooldsabonnement (spor.) ['on...] - 
onderhoudsabonnement 
onderhooldsbeurt (spor) ['on...] - 
onderhoudsbeurt (voorai inzake auto's) 
onderhooldsbi'jdrege (1) ['on...] - onder-
houdsbijdrage 
onderhooldslconfrakt (i) ['on...] - onder-
houdskontrakt 
onderhooldskosten (spor.) ['ondr 
ho: itskostn} - onderhoudskosten: kosten 
gemaaktlte maken voor her in goede staat 
houden 
onderhooldsinateriaol (spor.) ['on...] - 
onderhoudsmateriaai 
onderhooldsmontenr ['on ...l - onder-
houdsmonteur 
onderhooldsplieht (I) ['on...] - onder-
houdsphcht: phcht om ervoor to zorgen dat 
iets in goede staat blijft 
onderhooldswark Nbk, Op) ['on...] - on-
derhoudswerk N is eon timmerman die 
a//es kan, mar veura/ in et onder-
hoo/dswar/c is hiy hie/ bekwaom (Op) 
onderhond z. onderhoo/d 
onderhouwen z. onderholen I, II 
onderhuuds (Ma, Nw) [ondrhyts; aks. 
wisseit] - onderhuids, zich onder de huid 
bevindend: Do ontstoking zit onderhuuds 
(Ma, Nw) 
onderin [ondui; aks. wisselt] - onderin Jo 
moe'n boter in die Jae kit/con, onderin! 
(Ow), Et zat in de koffor, hio/eniao/e 
onderin netuur/ik (Nbk) 
onderjurk - onderjurk 
onderkaant Ook onderkaante (Nbk, Ste) 
de; -en; -ien ['on...] 1. onderkant (Iett.), 
benedenste dcci Do bescbuton woren 
vroogergroter as now; or deeg komt in con 
klein rond bussien, dan in do ovend, om to 
ba/icon; as dat k/aor is, wodt et d'r weer 
uut hao./d on dan wodt de ba/c/ce in twien on 
dcvi daon; dat biotte dan do onderkaanto 
on do bover/caante (Dfo), do ondorkaant 
van do s/oot uutbar/con (Diz) 
onderkaante z. ondorkaant 
onderkaaste (1) - bep. ietterkast: 
onderkast, ook: onderkastletters 
onderkaasteletter (1) - onderkastletter 
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onderkacke (Dfo, Np, Obk, Po-Dbl) Ook 
onderkake (Sz) de; -n; ...kaekien 
['ondçke:ko/ ... ka:ko] 1. ondorkaak Do 
onderkacke kay je wel nut do baoko gaon 
(Obk) 
onderkake z. onderkacke 
onderkappe (Ma, Nw) do; -n; ...kappien 
['ondkapo] 1. ondorste dcci van do kap 
van een schuur, vanaf do dreegplaeton naar 
boneden, naar do muurplactc, d.i. do balk 
over do muur 
onderkeuning (I) ['on...] - onderkoning 
onderkeur (b: im, in, p) do ['ond1lc&:or] 1. 
onderseheid, versehil (p, b: im) 2. tweede 
keus (b: in) 
onderkeutelen (Op) zw. ww.; overg.; 
keuteide onder, het onderkeutold 
['ondckA:t1] 1. door keutels to laten vallen 
bedekken Eon scbaop on een geito kim at 
bela Jaand wel ondcrkeutelon (Op) 
onderkin Ook onderkinne (Ste) do; -non; 
-nogien ['ondTkln(o)}  1. onderkin Hiy bet 
can dLtice onderkin (Np), Ze was go dikkc, 
ze had ceo dubbele onderkin (Pe-Dbl) 
onderkinne z. onderkin 
onderkieding (spor.) - onderkleding 
onderkieren my.; ...kloerties: my. van hot 
verki. ['ondçklt:ar;] 1. ondorkieron Die 
vrouw zit baost altied aacbter de 
ni5mesiene om mitjurkemaoJccn enjaickies 
of ondorkleren macken do kost to 
verdienen (Ow), in de onderkleren zitten 
enigszins ziok zijn (01-NI), En datkrokin 
disso mimic tiod, now ze deur die abortus 
bielcmaol in de onderklcren zatten er 
finanoieoi sloeht aan toe waren (vo) 
onderkiteberen z. onderkllederen 
onderkliederen 	(Nbk, 01-NI) Ook 
onderklieberen (Op) zw. ww., overg. 
['ondrklidrni ... klibciJ 1. knooiend en 
klioderond vuii maken Jim moe'n de bool 
met zo ondorklieboren (Op) 
onderknecht (verspr.) - onderknocht Do 
onderknecbt mos onder do bovenknecbt 
staon; bij buip de ho crinnn a ok we! as 
(Obk), Dc onderknecbt was nog in at 
ankommen (Ow), Zien koebuder mos dan 
nog mar can jaor wAacb ten, vein-dat bij 
ondcrkyecbt wodde (vo) 
onderkoinmen et ['on...] 1. ondorkomen 
Hij had in de oorlog can goad 
onderkommen (Np) 
onderkrassen (Diz, Nbk) zw. ww.; overg.; 

kraste onder, hot onderkrast ['on...] 1. 
volkrasson (van eon wand onz.) Die jongen 
krassen do hale mure onder! (Diz) 
onderkroepen (App) ['on...] - onder-
kruipon (bij verkoop) 
onderkroeper (Nbk, Ow) Ook onder-
kruper (Sz) ['ondçkrupç/ ... kiyp] 1. 
onderkruipor: in zakelijk opzicht, vooral: 
iemand die onder hot loon werkt (Nbk, 
Ow) 
onderkroepsel (Nbk) et ['ondrkrupsj] 1. 
persoon van iaag allooi 2. (vorz.) mensen 
van Iaag allooi 
onderkruper z. onderkrocper 
onderkussen ['on...] - onderkussen 
onderlacken ['ondçie:kj] - ondoriakon 
onderlaoge (Bdie, Mun, Ma, Nw, 01-NI) 
do; -n ['on...] 1. Iaag grond die onder een 
andere Iaag zit (Ma) In do onderlaoge zit 
nog rood zaand (Ma) 2. hout in een 
bedstoo waarop hot matras rust (Nw) In do 
beddestee zatten vrocger onderlaogen; ze 
verrotten nog we! es, omdat ze ho von eon 
soort keldertion zatten (Nw) 3. 11 ink  1 sag 
kloron onder de buitenste kieren die het 
iichaam bij kou bodekken (Bdie) As or 
koold is on ie bebben IThik war Heron an, 
dan zcj: 7k bob at niet koofd, want ik bob 
can bielc ondorlaoge an' (Bdie) 4. Iage 
maatschappolijke klasse, ondorlaag in so-
eiaal opzicht (Mun, 01-NI) 
onderlegd {...'I...J - ondorlogd 
onderleggen ['on...] - onderleggen: onder 
iets loggon, aan do ondorkant loggen Die 
kaante van at bodde moe)' mar even 
ondcrleggon (Nbk) 
onderlegger (spot.) ['on...] - onderlegger: 
bij hot schrijven 
onderlest (Bdie, Bu, Dho, Nbk, Nw, s: 
oost.) Ook onderlesten (Obk) bw. [ondr 
'lest] i. oniangs, Iaatst Now, ,k bob 
onderlest ok nog zoo'n verbacl beurd (Bu), 
Dat is onderlest nog gebeurd (Nw) 
onderlesten z. onderlest 
onderlieheni ['on...] - onderlichaam 
onderlief(Nbk) et; ...Iieven; -len ['ondrlif] 
- onderlijf 'k Heb piene in It onderlief 
(Nbk) 
onderliefien (8u, Sz) - ondorlijfjo 
onderliggen ['on...] - onderliggon: 
beneden liggen, vgl. Boven kay ik at met 
vienen, at moot onderlijgen (Nbk); onder 
iomand liggen (bij een worsteling o.d.) Hi 
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lag cent onder, mar hi hot toch nog 
wunnen (Nbk) 
onderligger (Ste. Sz) de; -s ['on...] 1. 
onderligger, elk der uitneembare planken 
die de bodem van een bedstee vormen 
Onderliggers daor kwam et beddestro in, 
dat wodde uutsloekt en op maot snodon 
(Sz) 
onderling I bn. ['on...] - onderling: tussen 
personen, wederkerig, in verb.: do 
onderlingo verbolings, et ondorlingo 
vorbaand 
onderling II bw. ['on...] 1. onderling, 
onder elkaar Jim moe'n dat onderling mar 
lens zion to wodden (Nbk), Et verb uren bij 
brie/Yes wodde verbouden on de huron 
woddon wol onder/ing o von enkomin en, 
mar d'r wodde eon pacbtkaemerin et ]even 
reupon waor as do huurdors in beroep gaon 
konnen (vo) 
onderlippe ['on...] - onderlip Do 
onderlope lout hij now ok niet hangon (b) 
onderlopen ['on...] - onderlopen Et laand 
is onderlopen (Np) 
ondermaegd (Np) Ook ondermaegien 
(Dhau) de; -en; ...maegien ['ondçmc:xtl 
...me:xin] 1. één van de twee dienstmeiden 
van een boer, de laagste in rang 
ondermaegien z. ondermaogd 
ondermaots (Nbk) bn. [ ... mo:ats; aks. 
wisselt] 1. (van vis) onder de vereiste maat 
ondermaotso vis (Nbk) 
ondermeester Ook ondermeister (s: oost.) 
['on...] - ondermeester do ondermeester en 
otheufd(Ste) 
ondermeid (Np) de; -en; ...meitien ['on...] 
1. een van de dienstmeiden van een boer: 
de laagste in rang 
ondermeister z. ondermeester 
ondermelk (Nbk, Nw, Sz) ['on...] - 
ondermelk Bottergold was vroegor doe do 
on dorm elk van do fobriek teruggekwain on 
doe d'r nog gien melkgold was (Sz), 
(gezegd van erg arme mensen:) Daor eten 
zo ondermelk mit kriel (Nw) 
ondermelktonne (Ow) de; -n ['on...] 1. 
ton met, voor ondermelk 
ondermenister (I) ['on...] - onderminister 
ondermotten zw. ww.; overg.; motte 
onder, het ondermot ['on...] 1. vuil maken 
door erop to morsen Jo moe'n Jo niot zo 
ondermotten (Spa), do bool ondermotten 
(op) 

ondermouwe (Nbk, Np) ['on...] - 
ondermouw, benedenste deel van een 
mouw Dc ondennouwo is et stok onder de 
awn; vrooger maekto io de mou won in 
tivie godielton, eon bovonmouwe en eon 
ondennouwo (Nbk), Ic haddon mit kielen 
do ondormouwo en de bovonmouwo on 
dam-  zat eon naod tusson (Np) 
ondermusse (Bu, Diz, Obk, Ste, Sz) 
['on...] - ondermuts eon floddormusso on 
ondermussien, bij 't ooriezer (Obk), eon 
ondormusse, mit baokte raand (Bu) 
ondernemen [...'ni:xp:] - ondernemen: 
gaan doen, verrichten Et is now ien koor 
zo, ie kim d'r ok niks tegon ondernemen 
(Nbk), Moo'n we ok wat ondememen, of 
laoten we et d'r bij zitten? (Nbk) 
ondernemend (spor.) [ondç'ni:xpt] - 
ondernemend Oonze zeune is nogal 
ondernomend, miy wel es wet tel (Nbk) 
ondernemer - ondernemer (inzake handel, 
bedriji) 
ondernemersrjsjko (1) - ondernemers-
risico 
onderneming de; -s, -en [...'ni:mt] 1. het 
ondernemen, het (gaan) verrichten Zoe'n 
lange roize is a/tied een hide onderneming 
(Nbk) 2. onderneming: bedrijf of meerdere 
bedrijven (als geheel), gericht op het ma-
ken van winst 
ondernemingslust (Op) de [...'n...] 1. lust 
tot ondernemen Dour zien ondomemings-
Just is biy tot riekdom kommen (Op) 
ondernemingsraod de [...'n...J 1. 
ondernemingsraad 
onderofdieling (1) - onderafdeling 
onderofficier (1) - onderofficier 
onderomme (Nbk, Wol) bw. [ondr'omo] - 
onderom: aan de onderkant, aan de 
benedenkant Do buic is blJna over, want et 
bogint ondorommo al weer to lochton de 
lucht wordt helderder, klaart enigszins op 
in de verte (na at' tij dens een bui) (Wol) 
onderontwikkeid [...'w...] - onderontwik-
keld: niet voldoende ontwikkeld, ook: 
achtergebleven ondorontwikkoldegebioden 
onderoonsien et; ...00nsies [ondr'o:  sin] 1. 
onderonsje: onderling overleg, heimelijke 
afspraak Et was verve/end veur die aan-
doren, ze hadden do bieltied onderoonsies 
(Nbk) 
onderop bw. [ondç'op] 1. onderop, onder 
op iets Et Jig ondorop (Nbk), d'r onderop 



onderpaaien - onderspoelen 

mien tegen de ligging (van het gras) in 
maaien, vanaf'de onderkant (Diz, Ma, Np), 
zo ook 1k moat d'r onderop miian (Db, 
NO 
onderpaaien (Nbk, Ste. bo: Bu, Nw, Op) 
zw. ww.; overg.; paaide onder, het 
onderpaaid ['on...] 1. door op, over jets to 
lopen smerig maken Ia paaien miy alias 
ondarmitje smcrigc schoanen (Ste) 
onderpaand (Nbk) at ['on...] 1. onderpand 
onderploegen ['on...] - onderploegen As at 
stro goad/coop is, verhaksalen c/c boaren at 
stro over at laand on dan wodt at 
ondajploagd(E1), most ondeiploagen (Nw) 
onderpompen ['on...] - onderpompen 
onderprcnten (Dho) zw. ww.; overg.; 
prentte onder, hat onderprent ['on...] 1. met 
voetafdrukken bevuilen Ia moo  mij al/es 
niat ondeiprentan (Dho) 
onderras (1) ['on...] - onderras 
onderregenen ['on...] - onderregenen 
onderrok ['on...] - onderrok Vrouwlude-
busan, Jim wetan at flog wet die busan 
dreugen do maagies en do vrou wludan 
vroeger mit can baand om de middel op do 
onderrok, vaur do buusdoak an as schoala-
kiendar dadan wij d'r ondarwagens kiwi/an 
en appals in (Obk), Ia badden lange 
ondarrokken en halve (Np) 
onderschatten [...'s..., ook 'on... (Ste)] - 
ondersehatten Die moc/niat onderscbattcn 
(Ste) 
onderscheid at ['ondçskcjt] 1. versehil Wat 
ean ondersobaid! wat een groot versehil 
(bjjv. tussen vroeger en nu, tussen twee 
personen) (s: oost.), ...en op at twieda p/ak 
dec at grota ondarscbeidmit Dc Foebtel do 
deura dichte (vo), Ia meugen gien 
onderscbaidmaekan tussen die kiandar, oat 
N. hour halt met zoa'n lak/ceran lane was, 
kan zij ok niat ba/pan je mag ze that 
versehillend behandelen (Nbk) 
onderseheiden (Nbk, v) zw. ww.; overg.; 
onderseheidde, het onderschejden [...'sk ... ] 
1. uit elkaar kunnen houden, goed de 
kenmerkende Iijnen enz. kunnen zien, 
kunnen herkennen Wat is at tocb mistij, ia 
kim at ailegacr nict goad ondarscheiden 
daor in de veerte (Nbk), D'r Is ni/cs to 
ondarscheiden (v) 2. een onderseheiding 
toekennen (Nbk) Za habban him 
onderscbaidcn (Nbk) 
onderseheiding [...'sk...] - onderseheiding, 

decoratie MY hat can ondarscbaiding 
kregan (Nbk), ... verdi and (Nbk) 
ondersehellen (Nbk) zw./st. ww.; overg.; 
schelde onder, het onderscheld ['ondrskel] 
1. door Iieht to ploegen onder het 
aardoppervlak brengen de baaver ondar-
schal/an (Nbk) 
onderscheppen (spot.) [...'sk...] - onder-
scheppen: opvangen 
onderschikkend (1) [ondskiJqjt; aks. 
wisselt] - onderschikkend (in taalkundige 
zin) 
onderschikking (I) - onderschikking (in 
taalkundige zin) 
ondersehilderen (Nbk, Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg.; schilderde onder, het onder-schil-
derd ['on...] 1. over jets been schilderen 
(bij vergelijking:) Da prottars haddan de 
raaman ha/ama ole ondarscbi/dard met hun 
uitwerpselen besmeurd (Pe-DbI) 
ondersehoeven ['on...] - onderschuiven, 
onder iemand schuiven lena can kussen 
ondarschoaven (Nbk) 
onderschrieven [...'sk ... ] - onderschrijven: 
het ernjee eens zijn Now, dat kan 'k wal 
onderscbrie van (Nbk) 
onderschrift ['on...] - onderschrjft: onder 
een afbeelding enz. 
ondersien z. onderst I 
onderslagbalke (Obk, 01-NI) de; -n 
['on...] 1. balk waaraan de stalpalen aan de 
bovenkant zitten 
ondersloop (Bu, El) - ondersloop Dat 
sloop kan nog wal can jaor year 
ondars/oop (Bu) 
ondersni'jen ['on...] - ondersneeuwen 
(lett.) 
ondersoort (spot.) ['on...] - ondersoort 
onderspante (14w) de; -n; ...spantien 
['on...] I. spant van hat onderdak (z. ook 
aldaar), dus van het onderste deel van hat 
dak 
onderspatteren (Bu, Nbk) zw. ww.; 
overg.; spatterde onder, het onderspatterd 
['ondrspatr;] 1. door to spatten geheel of 
voor een belangrijk deal met waterdrup-
pels, spatjes verf enz. bedekken HJy 
spa ttarda ma biaiamaole onder (Bu) 
onderspit (spor.) ['on...], in at onderspit 
dalvan (spor.): Hijmos at onderspit delvan 
(Pe-DbI) 
onderspitten ['on...] - onderspitten 
onderspoelen (Nbk) Ook onderspulen 
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(Ma) ['on...] - onderspoelen 
onderspuiten ['on...] - onderspuiten 
onderspulen z. onderspoelon 
onderst I (Nbk, p, b: im, in) Ook 
ondenien (b: Im) et; -en ['ondrst/'ondrsin] 
1. bop. kiedingstuk: !ije 
onderst II bn.; attr. ['on...] 1. onderst at 
ondersto nth, do onderste pannen van at 
dalç (zeifst.) Et ondorste wit de panne is 
vacke Jekkor (Nbk) * (zeifst.) AJ' 't 
ondorsto wit do kanno bobben willen, kriej' 
't doksel op 'a neuzo (Pe-Dbi, Woi) 
onderstaon ['on...] - onderstaan 
onderstaond ['on...] - onderstaand at 
onderstaonde klein verbacitien (b) 
ondersteboven [ondjsto'bo:brp] - ondor- 
steboven Bat ding kiept me onderstebo van 
(Np), Do kiepen krabben alles onder- 
steboven (Np), Et zat onder- stoboven an 
do mute (Nbk), ondorsteboven hgen, 
• . . .bangen, . -. vafen, . . .smioton, .. .gooien, 
...zetten e.d., (fig.:) Daor bin ik onderste-
boven van (Ow, Nbk), Die man is con 
spraokwaoterval, die praot Jo zomar 
ondorstebovon (Op) 
ondersteek (App, Ste, bs: Obk, b) de 
['on...] 1. ondersteek (App) 2. in iena 
onderstook doen iomand die bezig is te 
kopen, te verdienen, snel vóór zijn en hem 
daarmee oigenlijk op gemene wijze 
benadelen (Ste, b): 1k wil 'in gion onder- 
steak doen (Ste), Mar d'r gongen ok al 
praoties dat ze bier in A. een cuBe- 
kookefebriek oprichten wollen om Ooster- 
wooldo onderstook to doen (b) 3. het gat, 
do steek die men maakt bij hot maken van 
een bijenkorf: ni. door met de sploute-
stikker do spleute door do viak onder do 
nieuwe ring van stro gelegen ring te 
trekken, teneinde doze aan die niouwe ring 
vast te maken (bs: Obk) 
onderstel (Ma, vo) ['on...] - onderstel, met 
name van een boerenwagen Jouk badde 
can onderstel kocbt van con oolde auto en 
daor hadde do waogenmaeker can ba/c op 
zet (vo) 
ondersteunen [...'s ..j - ondersteunon: lett., 
ook fig.: steun geven, heipen om to ver-
werven We zullon zion vorzuujc on - 
dersteunon (fig.) 
ondersteuning [...'s...] - ondersteuning do 
arbeiders die van con tiontion in de weke 
as ondersteuning ]even moeton (vo) 

onderstikker (Ste) de; -s; -tien 
['ondrsttkç] 1. ondersteekbekken 
onderstoeven ['on...] - onderstuiven: met 
stuifzand of stuifsneeuw bedekt worden 
onderstok ['on...] - onderstuk, benedenste 
dee! Do kop van at bekko, daor wodde et 
ondorstok an bouwd (Ste), ook bep. 
kledingstuk, vgi. Vroegor hadden we eon 
onderstokkien onder doJurk, at badde van 
boven kaanto, on daor ging at aenlik 
ommo; dat onderstokkien kwam zundags 
an on at inooio kaant kwazn krek boven do 
Jurk wit (Ste) 
onderstoppen ['on...] - onderstoppen: 
onder do dekons stoppen 
onderstrepen [...'s...] - onderstrepen (spor. 
ook fig.) 
onderstromen (spor.) ['on...] - onder-
stromen 
onderstroom (1) ['on...] - onderstroom 
(iett.) 
onderstrupen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
struupte onder, is onderstruupt ['on...] 1. 
onderstromen Et laand biy de Kuunder is 
onderstruupt(Np), (in bijvoeg!ijk gebruik:) 
at onderstruupte laand (Np) 
ondertekenen (Nbk) [...'tt:kjj n] - onder-
tekonen 
ondertekener de; -s [ondç'ti:konj] 1. 
ondertekenaar 
ondertekening do; -s, -en [ondT'tt:kanu)] 
1. ondertekening 
ondertied (El, Ma, Nbk, Nt, Ste) bw. 
[ondrtit; aks. wissoit] 1. intusson, onderwiji 
ondertied even koffiedrinken (Nt), Doe ic 
dat ondertied even! (Ste) 
ondertitel ['ondçtitj] - ondertito! 
ondertitelen (I) [...'titln] - ondertitelon 
ondertjitten (Np) zw. ww.; overg.; tjitte 
onder, hot ondertjit ['ondçtjtti] 1. geheel of 
voor eon groot deel natmaken door met eon 
dunne straai op jots to riehten Za 'kJe oven 
ondertJitten? (Np) 
ondertrekken ['on...] - ondertrekkon 
ondertrouw ['on...] - ondertrouw in 
ondertrouw gaon (Nbk), Nao ondertrouw 
kreeg at bruudspeor meerstal eon versierde 
piopa en takke anbeuden (Dfo) 
ondcrtrouwd (Dho) bn.; prod. [ondf'troMt] 
1. in ondertrouw Ze staon ondortrouwd, at 
is ankonthgd in de karke (Dho) 
ondertrouwkaorte (spor.) ['on...] - onder-
trouwkaart We kregen can ondertrouw- 
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ondertussen - onderwegens 

kaorta (Nbk) 
ondertussen bw. [ondf'tAs1] 1. onder-
tussen, intussen We n/len mar koffie-
drinken, dan tan ik ondertussen we] even 
do cerpels schellen (01-NI) 2. (voegw. 
bw.) desalniettemin (veelal met de gedach-
te aan gelijktijdigheid en achterbaksheid) 
Die koopman praot mooi m/tja omme, mar 
ondertussen bedondert b/f Ia (01-NI), H/f 
had verkering math/f ging ondertussen ok 
nog mit eon aander (Ma), Ondertussen bin 
v,ij 1111/k b/f de poor neurnen (Db), Mar 
ondertussen! maar onderdehand (gebeurt er 
jets in het geniep, speelt hij een gemeen 
spelletje enz.): Mar ondertussen! Thy bat 
ze wal aathtor do elleboge (Dfo), H/f dot 
mar zo onneuzel, mar ondertussen! (Ow) 
onderuut [ondr'yt] - onderuit: achterover 
liggend, met uitgestrekte benen: Wat Jag 
h/f daor lekker onderuut in do stool (Nbk), 
verder in d'r n/ct onderuut kunsen (Nbk, 

en in onderuut moeton naar beneden, 
vooral van lonen (b): Eon dadde zegt dat 
do Jonen onderuut mooten (b) 
onderuutglieden [...yt...] - onderuitglij den 
onderuutgrujjen zw. ww.; onoverg.; 
grujde onderuut, is onderuutgrujd [...'yt ... } 
1. naar beneden groeien, bij vergelijking in 
Dat kle/ne vent/en gruft as can koestat on-
deruut wordt niet snel groter, groeit niet 
snel (Pe-Dbl) 
onderuutstraolen zw. ww.; onoverg.; 
straolde onderuut, het onderuutstraold 
[...'yt ... ] I. (inzake onweer) naar beneden 
bliksemen El straoltrecht onderuut (Ste) 
onderuutzakken [...yt ... ] - onderuitzak-
ken: haast liggend gaan zitten H/f zak-to 
es letter onderuut in do stool (Nbk) 
onderverdielen (I) ['on...] - onderverdelen 
onderverhuren ['on...} - onderverhuren 
ondervienen (verspr.) [...'f...J - onder-
vinden: ervaren, beleven ...dan tin do 
Duutsers as in bout exgen laand ondor-
vienon wat oorlog is (vo), Jo ondervienen 
et vanzols we] d.i. in onaangename zin 
(Nbk), zo ook: Aj' dan ok niot lausteron 
willon, moej' et zels mat ondorvion en 
(Nbk), d'rbinder van ondorvienen (b) 
onderviening de [ondç'finuj} 1. onder-
vinding, het ondervinden Daor he'k gien 
onderviening mit (Nbk), H/f badde dattil 
jaor onderviening (ba), Mit die man moef' 
gien ruzie kr/cgen, want at is can malkop, 

daorbe'k onderviening van (Op) 
ondervingeren (Spa) zw. ww.; overg.; 
vingerde onder, het ondervingerd ['omit 
fi(g)ççi] 1. met de vingers smerig maken 
Toe jonge, vinger me do ruten niot 20 
onder (Spa) 
ondervoed (vo) [...'fut] - ondervoed Dot-
ter was klaor. Et was dudehk, zee h/'j 
tetaol ondervood on verlcluumd (vo) 
ondervraogen [...'f...] - ondervragen: ver-
horen 
ondervraoging de; -s, -en [...'fro:gu]] 1. 
ondervraging 
onderwaarp z. onderwaip 
onderwacterfauna (I) [...w...] - onder-
waterfauna 
onderwal de; -len ['ondçwal] 1. onderwal, 
benedenste deel van een wal (van een 
sloot, vaart e.d.) Do Houtwa) nuumdan 20 
doe 'Goitewal omdat d'r can bult ge/ten in 
do ondonval van do vaort stonnen an do 
stikke (Ow), Doe vuzi it 'm weer in d' 
ondarwal (s: Nbk), (aorig) in do onderwal 
zitten in kommervolle omstandigheden, 
vooral: in financiële zin (Np, Ow), zo ook 
mit do buusbol/ng in do onderwal torccb-
tekommen flinke problemen ondervinden 
en het flnancieel niet kunnen bolwerken 
(Ow) en in do onderwal raekcn aan 
lagerwal (Nbk, Obk) 
onderwarderen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
onderwardeerde, het onderwardeerd ['on...] 
1. te laag waarderen 
onderwardering (Nbk) ['on...] - onder-
waardering 
onderwarp Ook onderwaarp (Dm1) et; 
-en; -ien ['ondfwar(a)p/ ... wa:r(3)p] 1. on-
derwerp (van gesprek) 2. (in taalkundige 
zin) subjekt, onderwerp Wat is et ondor-
warp in die zin? (1), et vourlopik 
ondorwarp (Nbk) 
onderweg (Nbk,j) bw. [ondç'wsx] 1. onder 
(jets) vandaan Zo vlogge as do wiend 
badde R. do rodons onderweg Q), Dat 
moej' d'r onderweg trekkon (Nbk, j) 2. z. 
onderwogens 
onderweghienen (Nbk) st. ww.; overg.; 
het onderwegbunnen [...w...] 1. onder iets 
vandaan halen door datgene los te maken 
waar mee vastgebonden is do redens 
on derwegb/en en (Nbk) 
onderwegens (El, Nbk, Np, Nt, Nw, Obk, 
v, p, b: Im) Ook onderweg (verspr.), 
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onderweggens - onderwieswet 

onderwes (Nbk), onderwegs (Nbk, Ste, j, 
ba), onderweggens (p, b: im) 
[ond'wt:gs/...'wsx/...'wes/...'wexs/ 
...wegs] - onderweg: terwijl men op weg 
is, al weg is (maar nog niet gearriveerd), 
terwiji jets al verzonden is (maar nog niet 
aangekomen) We hebben onderwegens 
geze/schop troffen, daor biwwe mit op/Jetst 
(Nw), onderwegens wezen (Np), Die is 
a/tied onderwegs hij is altijd ergens naar 
toe (Ste), Die brief is zeker nog onderweg 
(Nbk) 
onderweggens z. onderwegens 
onderwegs z. onderwegens 
onderwereld (spor.) ['on...] - onderwereld 
(de wereld van de misdadigers) 
onderwes z. onderwegens 
onderwiel z. onderwiels 
onderwiels (Obk, j, s: Obk) Ook onderwiel 
(p, b: Im) bw. [ondç'wil(s)] 1. onderwijl, 
ondertussen Dan zongen ze onderwiels dat 
Jietien (Obk), Mar onderwiels tweeploegen 
vergees speurden en waacbtten op de 
kuierende wetboolder(s: Obk), Willcmtien 
zal oons we] even insehinken, dan /cun we 
onderwiel cen begin macken (p),  Onder-
wiels ze dat dcc, paktc N stiekem do 
zwatte kacter die daor op 'e stoel lag (j) 
onderwies et ['ondrwis]  1. onderwijs, 
onderrieht et onderwies in (..), onderwies 
geven, niet yule onderwies had hebben 
genoten hebben (Nbk), eupenbaor 
onderwies (Nbk), klassikaal onderwjcs (1), 
leger onderwies, middelber onderwies, 
votzct onderwies, hoger onderwies, 
biezunder onderwies (Nbk) 2. de 
instellingen waaraan onderwijs wordt 
gegeven bij et onderwies wezen, ... warken 
(Nbk) 3. afdeling onderwijs met name op 
een gemeentehuis, vgl. V zit bi 
onderwics werkt op de afdeling onderwijs, 
verder in (met hoofdletter) departement 
van onderwijs 
onderwiesanbod (spor.) ['on...] - onder-
wijsaanbod 
onderwiesbegroting ['on...] - onderwijs-
begroting 
onderwiesbeleid ['on...] - onderwijsbeleid 
onderwiesbetrekking ['on...] - onderwijs-
betrekking 
onderwiesbevoegdhied Voor -heid z. 
-hied ['on...] - onderwijsbevoegdheid 
onderwiesdeskundige ['on...] - onderwijs- 

deskundige 
onderwieservaring ['on...] - onderwijs-
ervaring 
onderwiesgevende de; -n [ondçwis 
'gt:bxpth] 1. onderwijsgevende 
onderwiesinspektie ['on...] - onderwijs-
inspektie 
onderwiesinstelling ['on...] - onderwijs-
instelling 
onderwieskraeht ['on...] - onderwijskracht 
onderwieskringen ['ondrwiskrqj:] - on-
derwijskringen 
onderwieskunde (1) ['on...] - onderwijs-
kunde 
onderwieskundig [...'k.&ncbx] - onderwijs-
kundig 
onderwieskundige [...'k...] - onderwijs-
kundige 
onderwiesman ['on...] - onderwijsman 
(vooral: die dat met toewijding is) 
onderwiesmateriaol ['on...] - onderwijs-
materiaal 
onderwiesmeensken ['on...] - onderwijs-
mensen 
onderwiesmethode ['on...] - onderwijs-
methode 
onderwiespakket (1) - onderwijspakket 
onderwiesperbleem (spot.) ['on...] - 
onderwijsprobleem 
onderwiespergramme (spor.) ['on...] - 
onderwijsprogramma 
onderwiespoletiek (1) ['on...] - onderwijs-
politiek 
onderwiespraktiek(1) ['on...] - onderwijs-
praktijk 
onderwiesraod (spor.) - onderwijsraad 
onderwiesspecialist (spor.) ['on...] - 
onderwijsspecialist 
onderwiessysteem (1) ['on...] - onderwijs-
systeem 
onderwiestaek (spot.) ['on...] - onderwijs-
taak 
onderwiesuutgifte (I) ['on...] - onderwijs-
uitgave 
onderwiesveld ['on...] - onderwijsveld 
ondcrwiesverni'jing ['on...] - onderwijs-
vernieuwing 
onderwiesvcurzieningen z. onderwies-
veurzienings 
onderwiesveurzienings(1) Ook onderwies-
veurzieningen (1) [ ... wisfA:o(r)sinu]s/ 
...sinqj:] - onderwijsvoorzieningen 
onderwieswet - onderwijswet 
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ondcrwieswinkcl - ondeugend 

onderwieswinkcl (1) - onderwijswinkel 
ondcrwieszacken (1) ['on...] - onderwijs-
zaken 
onderwiezen [ondr'wi:z] - onderwijzen, 
voornamelijk in ot ondcrwiozondpassoniof 
(Obk) 
onderwiezer [ondr'wi:zr] - onderwijzer 
(aan een basissehool) 
onderwiezercs de; -sen; -sian [ondr 
wi:zo'res, ...zç'csJ 1. onderwijzeres 
onderwiezersakte [ondr'wi:zrsaktJ - on-
derwijzersakte 
onderwiezersberoep [...w...] - onderwij-
zersberoep 
onderwiezersdiplome [...'w...] - onderwij-
zersdiploma 
onderwiezersexamen [...'w...] - onderwij-
zers ax amen 
onderwiezersopleiding [...'W...] - onder-
wijzersopleiding 
onderzael (spor.) ['on...] - onderzaal 
onderzeeboot (spot.) [...'s...] - onderzee-
boot 
onderzeebootjaeger (spot.) [...'s ...J - on-
derzeebootjager 
ondcrzeeër [ondr'st:jr] - onderzeeër: 
onderzeeboot, duikboot 
onderzetten (Dho) zw. ww.; overg.; zette 
onder, het onderzet ['on...] 1. (ruw) 
begraven (van can dode) (Dho) 
onderzetter de; -5; -tien ['ondrsstr] I. 
onderzetter Leg die ondorzettorties oerst 
mar op do taofel, dan kuj' daor do glassios 
we] opzotten(Nbk) 2. stuk van vier of vijf 
wa ofen (ringen van ineengeperst stro) 
onder de bijenkorf geplaatst, nI. wanneer 
hat bijenvolk groeit (bs: Dfo, Obk) 
onderzuken [ond'sy:kj]] - onderzoeken 
Do doktor iv octJo mar es good onderzuken 
(Nbk), Ze when 't onderzuken of M5 et 
indordaod daon hetfa of nee (Nbk), Zo in 
't losto van augustus dan kon io do boor 
vaoko Mj do sicker fangos Zion ]open, om 
to onderzuken ofZO d'r baost ofkon [ni. de 
boekweit]; ZO now on dan nemp hi5 con 
trossion in do ban on on koort et 
ondorsteboven ow good to kunnon Zion of 
do korrol rope is. Zitten d'r tovule grunon 
an, dan moot et nog oven waachten ni. de 
boekweit (k: Ste) 
onderzuker [ondç'sy:(j)k] - onderzoeker 
onderzuuk et; onderzuken (I); onderzukien 
['ondsy:k] 1. onderzoek Do doktor Zol 

vandaogo uutsluutsol govon van et ondor-
zuu/c(Obk), (eon) ondernuic doon (1), Et is 
in ondorzuuk (1), Dat bobbon Zo in 
ondorzuuk (Nbk), et wotonschoppefik 
onder.zuuk (1), eon ondornuk insteffen (1) 
onderzuukkaemer (spor.) - onderzoek-
kamer 
onderzuukmethode ['on...] - onderzoek-
methode 
onderznuksburo ['on...] - onderzoeks-
bureau 
onderzuuksgebied (1) ['on...] - onder-
zoeksgebied 
ondcrzuukspergramme (I) ['on...] - on-
derzoeksprogramma 
onderzuuksrisscltaot (spot.) ['on...] - on-
derzo ek s resu It a at 
ondeskundig - ondeskundig 
ondeude z. ondougdo 
ondeugd z. ondougdo 
ondeugde (OS, Bu) Ook ondeugd (Bu, Db, 
Ma, Nbk, Nw, Op, Pe-Dbl, Spa, Wol), 
ondeude (Dfo, Dhau); z. ook ondocht de; 
-n ['ondA:ydo/'onth:xU'ondk:do] 1. hat 
guitig, ondeugend zijn, ook negatiever: het 
vervelend zijn doordat men dingen uithaalt 
die niet door de beugal kunnen, die door 
anderen als erg hinderlijk worden ervaren, 
vandaar ook: slechte eigenschappen, vet-
keerde karaktertrek Et is Id inidda ore 
ondougdo (Dfo, Ow, Ma), Hi)' aft vol 
ondougdo (Ma), Do ondougdo flonkort him 
tot do ogen uut (Ld), Do ondougdo stra oft 
'iv out do ogon (Db, Ow), ...de ogon uut 
(Bdie), (gezegd wanneer men erg zweet:) 
Now gaot do ondougdo d'r out (El) 2. 
schalkse, ondeugende streken Zo bisson 
mokoor op om ondougdo out to ha ofon 
(Dfo), AJ' eon kiond van ondougdo vor-
daonkon, ftj'm oven gedijot nomon (Ow), 
Hij mos do mattokfoppor over do brook 
bobbon, mit Zion ondougdo allied (Dfo), It 
Is allomaolo ondougdmit die jongo (Spa), 
Do ondougdo [bet. 1] drift bàn om 
ondougdo to doen (Dfo) 3. ondeugende 
persoon (vooral van kinderen) (Nw, Ow, 
Spa) eon kJoin ondeugd (Ow), Wat oon 
ondeugd ondeugend pets. (Nw), Diojongo 
is we] Zoe'n ondeugd (Spa) 4. gemeen 
paard, paard dat je zo een kiap kan geven 
(Bu) * Zun.(ghoid is oon dougd, gierigboid 
is oon ondeugd (Op) 
ondeugend Ook ondeugens (bI, b) In., 
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ondeugendhicd - oneindig 

bw.; -er, -st [on'dA:gjJt/ ... gfls] 1. stout, 
bmtaal, ongezeglijk Etkiendis ondeugend 
west (Ma), Die jonge is zo verrekte 
ondeugend (Sz), ondeugende kleinjongen 
(Ste), flat kleine kereltien kikt ondeugend 
uut de ogen (Np), MY is zo ondeugend as 
MY lang is (Sz) 2. op het kantje af eerlijk 
(Np) 3. in een ondeugend peerd een 
gemeen paard, eon paard dat je zo eon 
kiap zou kunnen goven (Bu, Nw, Ow) 
ondeugendhied Voor -heid z. -hied 
[on'd ... J - ondeugendheid 
ondeugens z. ondeugend 
ondeurdoeht (Bu, Db, Dho, El, Nbk, Np, 
Ste) bn., bw.; -er, -st [ ... doxt; aks. wisselt] 
- ondoordacht Ondeuj-docbt kuj' wel es 
iene kwetsen (Db) 
ondeurdringber (spot.) [ondA:ordru]br; 
aks. wisselt] - ondoordringbaar 
ondeurzichtig (1) - ondoorziehtig 
ondielber (spot. oost.) Ook ondeeTher 
(spor. west.) [aks. wisselt] - ondeelbaar 
ondiepe [ondi:po; aks. wisselt] - ondiep 
Sparrelaandhoefde mar ondiepe bouwd te 
wodden, dat kon de oolde brune we] dccii 
(vo), Dc Lende is bier aacbter cons buus 
mar ondiepe (Nbk) 
ondier et; -en [on...] 1. iemand die zich 
voortdurend slecht gedraagt, gemeen 
iemand, smeerlap Die kerel S een groot 
ondier (Op, Bdie), Die vent deugt nargens 
toe, veural as hi5 draank op bet is et een 
ondier (Np, Db), Die vent is veur zien 
moeder een ondier (Sz), ten ondier van 
een kerel (Diz) 2. gemeen, kwaad diet (Ld, 
Ow), vooral gezegd van eon hond (Ow) 3. 
diet dat tot hot ongedierte, tot lastig, 
gevaarlijk gedierte wordt gerekend (Np, 
Op) Deur de boeren wodde de mudde as 
ten ondier bescbouwd (Op), (gezegd bijv. 
van een adder:) Wat cen aekelik ondier/ 
(Np) 
onding et; -en ['ondu)] 1. sleeht 
gereedsehap e.d., iets dat moeilijk 
hanteerbaar is, ding waarmee moeilijk valt 
to werken Et is een onding, daor kay ik 
min mit warken (Ste, Dhau), Mit dat 
onding kan if niet warken (Nit, Nt, Diz), 
Dat is een onding cm mit to warken (Bdie, 
Fe- Dbl) 
ondoeht (z. ook ondeugde) de; -en 
['ondoxt] 1. guitige, ondeugende aard, ook 
negatiever: het vervelend zijn doordat men 

dingen uithaatt die niet door do beugel 
kunnen, die door anderen als erg hinderlijk 
worden ervaren, vandaar ook: sleehte 
eigensehappen, verkeerde karaktertrek ? 
Was kla ore ondocbt (Np, Nbk), Dc 
ondocbt komt bum tot de ogen uut (Np), 
...straolt 'm tot de ogen uut (Diz), D'r zit 
ondocbt in hij heeft de neiging streken uit 
to halen (Ste), (...) en dat d'r zuver glen 
ondocbtun oonszit(v), zo ook Hiyzit vol 
ondocbt (Dho, be: Bu) 2. schalkse, 
ondeugende streken (Nbk, Np, Ste) 
ondocbt uuthaelen (Nbk), D'r wodt a/tied 
ondocbt inscbuund (Np), He, jonges, glen 
ondocbt doen (Ste) 3. ondeugende persoon 
(vooral van kinderen) (Dhau, Ld, Nbk, Nt, 
Obk, Spa) Et is zoe'n kleine ondocbt (Nbk) 
ondoelmautig (spot., I) [ondu(:)l'm...] - 
ondoelmatig 
ondoenlik [ondfl:lak; aks. wisselt] - on-
doenlijk Etis ondoenlikniet te doen (Bdie, 
Ld, Ma, Nbk, Ste), ondoenlik wark (Ow), 
•Dat is ondoenlik cm an te begunnen (Bdie)  
ondreeglik (spot.) [on'drt:xlak - ondraag-
lijk, in ten ondreeghkepiene (spor.) 
onducht z. ondocbt 
ondudelik [on'dydok] - onduidelijk 
ondudelik sebrieven, .. .praoten, 1k weet 
niet waor ze benne wi/len, et is mij 
ondudelik (Nbk) 
onecht [onsxt; aks. wisselt] - oneeht: van 
een ongehuwde moeder, buitenechtelijk 
een onecbtkien (zelfst.) eon onecbte(Bu, 
Ow, Ste, Wofl; ook: onoprecht (Nbk) N. is 
altiedzo onecbt, ie weten nooit waj' d'r an 
bebben (Nbk) 
oneer z. onere 
oneerlik bn., bw.; -or, -st [aks. wisselt] 1. 
oneerl ij k oneerlik do en, oneerlike 
bedoelings (Nbk), oneethk gedoe 
oncffen (Dfo, Diz) [aks. wisselt] - 
oneffen, ongelijk, hobbelig, niet reeht Et 
laand hkt  d'r oneffen bi5 (Diz), Die ba en en 
bin oneffen knipt (Dfo) 
oncgaol z. ongaol 
oneigen (Nbk) bn.; -or, -st [o'nejgjj} 1. 
niet zo eigen, minder vertrouwd Dan wodt 
et je on cigen, as ze veerder van je of 
kommen te staon, et vervremdt (Nbk) 
oneindig (spor.) [o'njndox] - oneindig: 
zeer, in hoge mate (groot, vet enz.) Al et 
laand in de omtrek is stok veur stok 
on em dig beter wodden on wil beter 
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oven - ongedaon 

vnucbten votbrengen (k: Ste), War is de 
woreld h/er oneindil  rick! (ba); zonder 
einde: oneindige straolende iocbten (ba) 
onen z. oonzend 
onend z. oonzend 
onenigheid z. onienighied 
onere (verspr.) Ook oneer (Db, Dho, Ld, 
Op) ['onl:n/ ... I:ar} - oneer iene onere 
andoen bijv.: door hem niet nit te nodigen 
i.t.t. anderen (Ow), zo ook 1k viene, d'r is 
'm wel onere andaon (01-Ni), Ikmag mien 
wait graeg nettics ofleveren, mar et vaa/t 
we] es in oneer, omdat degono waor ij 't 
veur doen or niot zint omdat thy d'r gien 
verstaand van her (Ld), MY is mit oneer 
ontsleugen heeft oneervol ontsiag gekregen 
(Db) 
onervaren (spor.) [onerfa:p; aks. wisselt] 
- onervaren, zonder ervaring 
oneven [one:brp; aks. wisselt] - oneven 
ccxi one yen getal, even of on even, Zo 
wonen op eon oneven nommer een oneven 
huisnummer (Ste), Et is mij oneven of 
dattien het is me precies hetzeifde, het 
maakt me niet nit (El) 
onevenredig (Nbk) bn.; bw. [oni:bip'rt: 
dx; aks. wisselt] 1. niet gelijkmatig Et is 
d'r onevenrethj of mijd (Nbk), Et Jijt d'r 
onevenredil bi (Nbk) 
onfesoen (Nbk, ba) ['ofasthn] - onfatsoen, 
in verb. als Et is eon stok onfesoen hij is 
uiterst onfatsoeniijk (Nbk), Dat komt bi5 
him gewoon wit onfesoen doordat hij on-
fatsoeniijk is (Nbk), Et is or toppunt van 
grofonfesoen (ba) 
onfesoenlik Ook onfetsoenlik (spor.) bw., 
bn.; -er, -st [aks. wisselt] 1. strijdig met 
het fatsoen le moe'n niet onfesoenlik doon 
af' bij die meoxisken kommen (Nbk), 't Bin 
onfosoen/ike moensken (Nw), Ok do gro-
tore jongen die in de bock bi5 et raem 
zatten, mossen waacb ten tot de broggics 
beur anrokt wodden; dat was algemien et 
bruuk. As ze die zels van do taofel kregen 
was onfetsoenhkf (Ow) 
onfetsoenlik z. onfesoeniik 
onfris (Nw) bn.; -ser [Ofris; aks. wisselt] 
1. niet fris ruikend Etroekt daor a/tied wat 
onftis (Nw) 
ong. - aficorting van ongeveer 
ongaol (verspr.) Ook onegaoi (verspr.) bn., 
bw.; -er, -at [Oxo:ol, oijgo:oi (oost.)/ 
...t:go:al; aks. wisselt] 1. niet egaal, niet 

gelijkmatig 't bt d'r wat ongaol bi 
Nbk), Dit stok !aa.nd bet een vremd 

anzicbt, et lilt  d'r go ncr ongaol henne 
(Op), ... onegaolbenne(Op), Do wegis wat 
onegaol (Nbk), Dat laand is ongaol (Edie), 
Do tuwi is ongaol (Np), Et weer is slim 
ongaol tegenwoorth (Spa), Die breit zo 
ongaol (Sz, Dho), een ongaol gewas 
ongeiijk, onregelmatig (Ow, Np) 
ongeacht (spor.) ['Oijgoaxt, ox...] - on-
geacht, niettegenstaand Ongeacbt et weer, 
gaot et toeb dciii (Nw) 
ongeadresseerd (1) [Oxoadras:oçt, Oqgo... 
aks. wisselt] - ongeadresseerd 
ongehliekt (Db) bn. [5gobii:kt; aks. wis-
selt] 1. niet gebleekt Vroegor wodde et 
bog bniukt om ongob/iekt linnen wit to 
kriegen (Db) 
ongebrukelik [Oijgbrykjok, Oxo ... ; aks. 
wisselt] - ongebruikelijk: nietgebmikeiijk, 
anders dan volgens het gewone gebruik 
Dat is toch wel ongebnukelik daj'je op die 
meniere vewzitter macken Iaoten (Nbk) 
ongedaon bn. [6i]go'd5: n, ox ... J 1. zich 
enigszins slap voelend, enigszins ziekelijk, 
onwei Maebkost wodden de mijers niet 
gauw ongedaon van on zo konnen d'r goed 
op warken (Obk), Van et eten van die 
bedurven vis was oonze katte aonig 
ongedaon (Db), 1k was wat ongedaon in do 
buud (Nbk), ...in It /ief(Ow), 1k bob eon 
ongedaon gevuul (Ma), Hij zicbt d'r 
ongedaon uut(Dho, Nbk), 1k bin vandaoge 
niet zo lekker, ik bin ongedaon (Diz, Ste, 
Dhau), 1k bin ziek, dat i/c bin d'r ongedaon 
van (Ma, Op, Spa, Edie), 1k bin d'r 
ongedaon van wodden (Bu), Hiy is nog 
ongedaon van gister di. met name: doordat 
hij dronken was (Dhau, Op. Ow) 2. dron-
ken (Dho, Diz, El, Nw, Obk, 01-Ni) Hij 
kwam ongedaon thuus (El), Ic kin, wel 
zien dat hiy ongedaon is (Nw, Dho) 3. 
slecht gekieed (Diz), in Hiy staot d'r 
ongedaon op (Diz) 4. overstuur (Bu, El, 
Np, Nw, Op, Ow, Spa, Ste, Wol) 1k bin d'r 
ongedaon van gezegd bijv. n.a.v. een 
ongeluk of een sterfgevai (Nw, Spa, Ste), 
1k bin de hide dag ongedaon dat dat 
vanmorgen gebeurd is (El) 5. in ongedaon 
macken ongedaan maicen: Et was niet good 
wa'k daon hadde, dan wij' zoks graeg weer 
ongedaon macken (Ma, Sz, Nbk), 1k bin 
rear west tegen mien mcxxi, i/c wol da 'k et 
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ongcdaonbied - ongelegen 

ongedaon macken kon (Dhau), Dc 
timmerman hot c/c rekon ongedaon macla, 
want et klopte niet wat daor op stan (El), 
perberen can besluut weer ongedaon to 
macken (Ow), ten koop ongedaon macken 
(Bdie, Spa, Ow), een overienkomst... (Op); 
verder in ongeda on raeken ophouden 
(Obk): Dc oolden zatten d'r tussen to 
reuxen en de verkering raektc daor 
ongcdaon c/cur (Obk) 
ongedaonhied (Pe-Dbl) Voor -held z. 
-hied de [...'d ... J 1. het zich enigszins slap, 
ziekelijk voelen Dat gevuu] van onge-
daonhiedmacktc oat d'rdie c/ag niks meer 
uut mien vingers kwam (Pe-Dbl) 
ongedierte et [ögadi:oçto, 'ox...] 1. scha-
delijke of als hinderlijk ervaren insekten 
zoals vlooien, luizen, bacterieën en andere 
diersoorten We zitten onder ? ongedierte 
we hebben veal last van vlooien, luizen 
e.d. (Spa), Aj'niet een betien hemmel van 
aord binnen, kuj' gauw in ? ongedierte 
kommen (Db), Je hoeven tegenwoordig 
nietmeer in It ongedierte tekommen (Diz), 
Dat buys zat vol ongedierte (Pe- Dbl), We 
hebben disse zoemer een boel ongedierte 
(01-NI), Wat ten ongedierte, et bin 
ailemaol knieptangen [oarwurmen] on 
mieghuinmels f micron] (Nbk), Dew do 
sarinoede badden c/c meensken vroeger nag 
wel vaeke ongedierte (Obk), Et wemelt 
hier van ongedierte (Sz, Ld), D'r zit on-
gedierte op rupsen, luizen (Nbk) 
ongediplomeerd(spor.)[OijgadiplO:'mt:art, 
Ox...; aks. wisselt] - ongediplomeerd 
ongeduld (Nbk) ['OggdAlt, 'Ox...] - onge-
duld: hat niet geduldig zijn Hi5 was ion en 
a! ongeduld (Nbk) 
ongeduldig bn., bw.; -or, -st [OIJga'dAldax, 
Ox...] 1. ongeduldig Die man is zo 
ongeduldig, die moct een ogenblik waacb-
ten (Op), Doe toch niet zo ongeduldig 
(Nbk) 
ongedurig bn., bw.; -er, -st [Oijgo'dy:orox, 
Ox...] 1. ongedurig, onrustig Laot it do 
bondd'r even uut?Hz iszo ongedurig, oat 
bi5 moot grit wat (v), Th3i  is altied zo 
ongedurig as do pest (Nbk) 
ongedwongen bn., bw.; -er, -st [Oga 
dwo:, Ox...] 1. ongedwongen, ongekun-
steld, zonder stijflieid eon ongedwongen 
steer (Nbk, Np), Ze kim daor mooi even 
ongcdwongeh zitten (Nw, Nbk), Ze Stan 

ongedwongen op 't teneel (Sz, Diz), Dat 
kiend staot ongedwongen to zingen (Ste), 
Die kiender bin nag zo ongedwongen (El), 
Die man ging ongedwongen an It waark, 
bij b-ok bum van c/c buren niks an 
(Pe-Dbl), Do iene is onge- dwongencr as 
c/c aander (Ste), ongedwongen mit mekeer 
ommegaon (Obk) 
ongefrankeerd [Oijgfraikt:ort, Ox...; aks. 
wisselt] - ongefrankeerd eon ongetran-
keerde brief 
ongegrond (spar.) [Ogogrant, Oxa; aks. 
wisselt] - ongegrond, niet gerechtvaardigd 
't Is ongegrond (Ste), een ongegronde 
reden (Ste) 
ongeheurd (spar.) [61)ga'hA:oft, Oxo...] - 
ongehoord: vreemd, buitengewoon (vaak 
ongunstig) Ongebeurd! [hier: inzake stui-
van van zand] 1k kon wit mien ogen niet 
zien (d) 
ongeheurzem [Oijgo'h&:arsip, Oxa...] - on-
gehoorzaam 
ongeheurzemhied (Nbk, 1) de [Oga 
'h.&:açsrjihit, Oxa'h ... ] 1. hat ongehaorzaarn 
zijn (van mensen, dieren) Dew zien onge-
bcurzembicd ligt M now op bedde, hi 
moot mares een keer stratbebben (Nbk), 
burger/ike ongehcurzembied (1) 
ongehinderd (spar.) [Ozjgahindfl, Oxo...; 
aks. wisselt] - angehinderd Ze hebben him 
d'r ongebinderd dour laoten (Nbk) 
ongeinteresseerd (Nbk) bn., bw.; -er, -st 
[Oxjgantro'st:oct, Oxo ... ] 1. ongeinteresseerd 
ongeinteresseerd doen (Nbk), Hiy zit zo 
ongeinteresseerd to kieken (Nbk) 
ongekrompen (Bdie, El) bn. [oga 
kramprp, Oxa ... ; aks. wisselt] 1. nog niet 
gekrompen Dat bemd is ongekrompen 
(Bdie, El) 
ongel (Bu, Db, Nw, Sz) de; -s; -tien (Bu) 
['aij(g)J 1. litermaat (Bu) 2. (g. my., geen 
verkl.) angel, uitgesmolten vet, reuzel (Bu, 
Db, Nw, Sz) Ongel doe ik in ten halve 
sinaasappelschille veur de mesies van ? 
winter (Sz) 
ongeldig [Oxj'gsldax, O'x...] - ongeldig Do 
uutslag was ongeldig (Nbk), eon ongeldig 
kaortien (Nbk) 
ongelegen [5ijga'lcg, Oxa...] - ongelegen: 
niet schikkend, niet op een handig moment 
We kregen onverwaacbs gaasten, en oat 
k-wani we] wat ongelegen (Obk), Komt et 
je ongelegen? (Nbk), It Kwam niet onge- 
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legen daj' disse bridles stuw-den het kwam 
goed nit (01-Ni), Iiijkwam op ccii onge-
legen tied (Np), Een inbreker komt a/tied 
op onge/egen tieden (Obk) 
ongelen (Np, 01-Ni) zw. ww.; overg.; 
onoverg.; ongeide, het ongeid ['oij(g)1] 1. 
dichtmaken door met (rund)vet in te 
smeren (z. ook dicbtc- onge/en) (Np) 2. 
stijf worden van (vet van) schapevlees 
(01-NI) Vroeger kregen we schaopevieis, 
on as ge dat in eon koold boa' deden, 
wodde et drekt stiel, etpiaicteje zeis an et 
gebein cite; dat ongelde slim, zee mien 
moeder dan (01-NI) 
ongeleuf (b) et [öx..., oz)go..] 1. on-
geloof: het niet geloven aan iets 
ongeleutlik (b) [...'i...] - ongelofelijk: bui-
tengewoon ongelcufe/ik boge (b) 
ongeleugen Ook ongeleugend (Np) In., 
bw. [51JgIA:gfl(t), ôxo ... ; aks. wisselt] 1. 
ongelogen, beslist waar Doe lag de sni) 
da 's ongeleugen, bJy Fake an dc daoke toe 
(b), Dit is now ongeleugen! (Sz), Onge- 
leugen de waorhied, d'r Jaggen difle du- 
nen van we] eon peer meter op 'e weg 
(Dfo), 't Is ongeleugen waorbicd (El), 1k 
bcb je ongeleugen de waorhied zegd (Nt), 
Et was, ongeleugen, wefzo groot (..) (El), 
1k zal je ongeleugen een stark stokkien 
vertellen (Op), 't Was ongeleugen, die 
snoek weug we] tien kilo (Pe-Dbl), Et is 
ongeleugen waor(verspr., Wol) 
ongeleugend z. ongeleugen 
ongeleuvig z. ongeiov% 
ongeliek Jet ['ôrjgolik, 'ôxalik] 1. ongelijk, 
het geen gelijk hebben ongeliek hebben, 
Hi)' bet groot ongeliek d.i. in hoge mate 
(Dfo), Ic moe'n je ongeliek toegeven 
(Bdie), Hiy wil nooit gien ongeliek be- 
kennen (Obk), Daenk d'r omme daj' gien 
ongeliek kriegen d.i. vooral: dat degenen 
die je hebben gewaarschuwd achteraf niet 
gelijk blijken te hebben (want dat is im-
mers schadelijk) (Ste), 1k geefje gien 
ongeliek ik kan erin komen, ik kan me 
voorstellen dat je zo doet (Nbk), zo ook 1k 
kan je gien ongeliek geven (Nbk) en Gee!.' 
him es ongeliek! (Nbk), iene in et ongeliek 
ste//en d.i. met name bij formele arbitrage 
(spot.): MY is in zien ongeliek steld (Bu) 
ongeliek II 00k ongelieks U: bet. 1), 
onliek (bet. 2, 3: fidie, Dhau, El, Nt, Op, 
Pe-Dbl, Spa, Wol) bn. [ ... / ... s/ôlik; aks. 

wisseit] 1. verschillend, niet op dezelfde 
manier ongeieke dingen (Bu), Dat koppien 
on paantien is ongelieks (J), Da 's ongeliek, 
hour dat kan heel verschillend zijn, ver-
schillend uitpakken, niet op gelijke wijze 
aflopen e.d. (bo: Nw), Ongeliek waor et 
veur is! het maakt wel nit waar het voor is, 
het hangt er wel vanaf (Bu, Nbk), Aj'in do 
dc/c dosken wo 'n de bossen stro naor 
meka ore toe /egd, nit de koppen over 
mekaere, over de bide deft benne, dan hej' 
ccii /egge; dan hej' we] zoe'n 50 bossen 
stro, mar et is ongefick hoe groot de de/c 
is het hangt ervan af, het is bepalend (Ste), 
Ze praoten d'r ongeliek over vanuit 
versehillende opvattingen, met verschillen-
de meningen of met van eikaar verschil-
lende kennis van zaken (alg., El), zo ook 
D'r wodt ongdiek over docbt (Nbk, Ow) 
en le heuren de meensken d'r ongeliek 
over (Ste), Ze praoten ongeliek versehil-
lende talen of dialekten (Dhau), 'tls on-
geEeke hoc grote haven aj' hebben 
(Fe- Dbl) 2. nief recht, niet egaal, niet viak 
Die tegels Jaggen ongeliek (Pe- Dbl), Do 
straotstienen l%gen d'r ongeliek in (Op, 
Wol), Etpad is onui&hobbeiig, niet egaal 
(Bdie, El, Ld, Op, Spa, Wol), Dc ba/ken 
liggen onliek (Ow), Sjonge wat bobbelt et 
bier, die weg is we] shth ongeliek (Nbk, 
Nt, Sz), Do reed is bier wat ongeliek (Ma, 
Spa), Dat Jaand iigt ongeliek (Ow), ...hjt 
d'r wat ongeliek bi (Ow, Bu), Die ba/ko 
mooj' bi5scbaevon, die is shth ongeliek 
(Db), Die jurk hangt ongeliek (Dfo, El, 
Dho), Dc zewn van dejurk hangt on/ic/c 
(Ow), ccii on/ic/ce straote (Nt) 3. niet 
vereffend (m.b.t. een koop, lening) (Dhau) 
N on AL bin nog onliek mit de centen 
(Dhau) * Et is in disse wereld slim 
ongelie/ciDe iene is aarm, do sander is rick 
(op) 
ongeliekens z. ongefiekes II 
ongeliekes Ook ongeliekens (Db, Pe-Dbl), 
z. ook onge/iekll bn. [öijgolikas/ôxolikjjs; 
aks. wisselt] 1. niet gelijk, verschillend Ze 
hat twie ongeliekese bozen an (Dhau), 
ongdiekese dingen (Nbk), Da c ongeliekos! 
dat hangt ervan af (Nbk) 
ongeliekmaotig [aks. wisseit] - 
ongelijkmatig 
ongelieks z. ongeliek 
ongelicksoortig (I) [aks. wisseit] - 
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ongeliekwecrdig - ongelovig 

ongelijksoortig 
ongeliekwccrdig (spar.) [aks. wisselt] - 
ongelijkwaardig 
ongelig (Bdie, Np) bn.; pred. ['öij(g)oxJ 1. 
(van uitgesmolten vet) sterk, in Dat vet 
wodde war ongelig (Np), ...ongelig (Bdie) 
ongelikt (Nbk) ['ôI)goltkt, öxo...] - 
ongelikt, in cen ongclikte beer (Nbk) 
ongelofelik (spar.) [ôt]ga'Io:folak, ôxa...] - 
ongelofelijk, nauwelijks te geloven It Is 
angelofelik war d'r gebeurd is! Et 
Stcllungwarfs is erkend as tad! (Nbk) 
ongelok Ook oongelok (Bu, Db, El, Np, 
Obk, 01-NI, Pe-DbI, Wa!), ongeluk (WH) 
et; -ken; -hen ['ôijgalok, ôxo..Pô:xolok/ 
oxølAk] 1. tegenspoed Hi is year It onge-
lokgcboren (Diz) 2. ongelukkige omstan-
digheid Dat is now ienkeer bear ongelok 
west (Nbk), Jan aann ongelok iemand die 
wel altijd in een armoedige situatie zal 
b!ijven (Nbk, ba), zo oak Haarm Jan 
ongelokarmoedige pechvogel (Op) 3. on-
geval, ongeluk, vaak: verkeersongeval D'r 
is cen ongelok gebeurd WY  Appendiek 
(Ma, Nbk), HJy bet eon oongelok begaon 
veroorzaakt (El), ...bad(Nbk, Spa, El), We 
hadden ccii klein ongelokkien mit de auto 
(Nw), Mien man had den brick ongelok, 
bi5 vul van c/c bujzo alder en bra/c zien 
enkel (Ld), Th bet cen ongelok bad mit de 
mi5mcsicne (Nbk), Daor kommen onge-
lokkcn van, aJ'niet uutkieken (Nbk), 'kBin 
bcnauwd yew- ongclokken (Nbk), Et is per 
ongelok kommen (Nbk), ...gebeurd (Ma, 
Nbk), Dew ongelok kwaun ik mit de licts 
in de sloot tereebte per ongeluk (Obk), 1k 
hebbe per ongelok ccii verkeerde Jasse 
mitneumen (Bdie), ...de  koffieka.nnc am-
mcgooid (Spa, Ow), Et is bij ongelok 
gebeurd (Nbk), Zo snapte ik es bi5 gelok, 
of bij ongelok, lack zoJ't nunnen wi/len 
(..) (Nw), 1k beb et bij oongelok daon 
(Np), ...mit oongelok daon (Np), Jo ccii 
ongelok schrikkcn, .. .lacben, . . .zuken, Jo 
cen ongelok raozcn, ... warken (Nbk), ccii 
ongelok begaon ni. aan iemand: hem zwaar 
mishandelen (Obk), zo oak Ic zollenje ccii 
ongelok an him begaon nI. van woede 
(Nbk), Fraaiisc oongelokkcn ongelukken 
voortkomend uit onhandigheid, die te 
voorkomen geweest waren (Bu), 't Is ccii 
ge/ok bij (ccii) ongelok a): Mar pattie-
toeren 1Sf' ok nag wel es ccii keer gelok 

bij ongelok a), Die is ok a/tied biy de 
angelokken hij heeft a!tijd pech, tegenslag 
(Np, Ste), 1k schrok me ccii ongelok (Nt) 
4. iemand die niet handig is, die 
voortdurend brakken maakt (Nw), oak: 
iemand van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken (Nw) Ic bin eon groat ongelok! 
gezegd bijv. wanneer men dagen achtereen 
servies kapotmaakt (Nw) 5. mispunt, rot-
zak, smeerlap War ccii ongelok van ccii 
kerel! (Ste), Stok ongelok daf' binnen! 
(Nbk), Die kerel is ccii mal oongelok (Np), 
Ic bin ccii groat ongelok! (Nt) * Twaclf 
ambach ten on dattien ongelakken (Np) 
ongelokkig Oak ongelukkig (WH) bn., 
bw.; -er, -at [öijgo'lokax, öxa ... / ... lAkox] 1. 
ongelukkig, in het ongeluk gestort Deurdat 
zc do verkeerde vent trauwd bet, is ze 
ongelokki wodden (Nbk) 2. met een 
gebrek, handicap (Nbk) Die had dat 4  hi 
is angelokkig gebarcn (Nbk) 3. onfortuin-
!ijk, niet bep. met mazzel We bin war 
ongclokkig west disse keer mit körlballcii, 
year 't zelde bawwe wunnen (Nbk) 4. be-
roerd, dieptreurig Wiy vienen et ongclok-
bj dat d'r zo vale angelokken gcbeuren 
dear draankrnisbruuk (Obk) 5. onhandig, 
niet goed gekozen (Nbk, j) Hi/ zee et war 
ongelokk% (Nbk), (.) zo ongeJokt bi5 
d'r bi5 zat te eten 0) 6. (bw) ongeluk-
kigerwijs (Obk, Sz) (..) ongelukkig wa'k 
daor lack gctuge van (Sz), Ongclokkig 
kwam N can bctien te kat bij him (Obk) 
* Ongelakicig in et spel, gelakkij in de 
/icfde (Nbk), Gelukkig in or spel, 
ongeluicldg in de licfde (Spa) 
ongeloksgetal ['6go1oks..., öxo...] - ange-
luksgetal Dattien is et angeloksgetal (a!g., 
Obk) 
ongeloksnommer (I) ['ôijgoks ... J - onge-
luksnunimer 
ongeloksspinnegien (Bu, Nbk) et; 
...spinnegies ['i]gakspuiaxin] 1. het 
tegengestelde van een geluksspunnctJc, 
gezegd ni. van een klein spinnetje dat aan 
een draad naar beneden komt zakken voor 
twaalf nut, vgl. Morgens year (welfare is 
at ccii angelaksspinn egicii,  on nao (we/f 
are ccii geloksspinncgien (Bu); oak in 
tegengestelde opvatting (Nbk) 
ongelood [öi)go!o:ot, öxo ... ; aks. wisselt] - 
ongelood 
ongelovig (Nbk, Np, Wa!) Oak ongeleuvig 
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ongeluk - ongemakkelik 

(Nbk, vo, b) bn., bw.; -er, -st [...'l...} - 
ongelovig: zich niet rekenend tot de 
aanhangers van her christelijke geloof, vgl. 
Wij bin ongeJovi (Np), er blijk van 
gevend het niet to geloven: Kick me niet 
zo ongelovig an, et is echt waor (Nbk), 
HJ5 schudde ongolovig etbeufd(Wol), Ok 
Feinmegien on boor Fraans keken daor 
nogal ongeleuvig tegenan (vo), eon 
ongelovije Thomas (Np) 
ongeluk z. ongelok 
ongelukkig z. ongelokkig 
ongemak Ook oongemak (Nw) et; -ken; 
-kien ['Oijgomak, oxo ... /'ô:x ... ] I. ongerief, 
hinderlijke omstandigheid Dc stroom was 
d'r vandaege of dat geft drekt ongemak 
(El), Et is ongemak as de stroom of or 
waeter vein-  ten schoft vot is (Obk), 't Is 
achE eon ongemak, die hoge drwnpeis 
(Pe-Dbl), Daorkuf'een hoel ongemak van 
bebben (Wol, Spa), Daor bef' ongemak 
van: bijv. van een slecht pad naar je huis 
(Bu), We bebben veal ongemak wit 
eerappeJs rooien (Db), D'r was ongemak 
van ongedierte (Obk), Et gal' ten protte 
ongemak (Ma), Et is een Mel ongemak as 
je de kraenc bevrew-en is (Obk), We zu!Jen 
dat ongemak wel even verb elpan (Np) 2. 
kwaal, ziekte, lichamelijk gebrek, ook als 
gevolg van een ongeval e.d. Haddon fin, 
ongemak? We zaggen c/c dokter hi) jim 
was éón van jullie ziek? (El), War een 
ongemak van 'tjaor, eerst de vrouw en doe 
de zeime in et ziekenbuus (Db), Die 
ineensen bin zeker geboren year 't 
ongemak, die moe'n tocb ok beslist 
mitmaken wat d'r an ongemak is to kriegen 
(Sz), Ze bebben daor nogal ten hoop 
ongemak veel, vaak ziekte (Ma), (..) hoe 
as ziekten on aandere ongemakken in de 
buusbo!ing opvongcn wodden (Ow), Et 
Jopen is 'm ten groot ongemak gaat hem 
bep. ongemakkelijk af (door een licha-
melijk gebrek) (Bdie) 3. jets aan, op het 
lichaam dat hinderlijk is, dat een onprettig, 
vervelend, pijnlijk gevoel veroorzaakt, dat 
een ziekte, koorts, uitslag tot resultaat 
heeft; voorts: ongedierte zoals luizen, 
vlooien, bacteriën In de hoeke van de ogen 
zit wel es wat ongemak, nao or s!aopen 
biyvearbeeld(Dhau), Hij her wat ongemak 
bij him een kwaaltje, ziekte in de vorm 
van uitslag (Nbk, Ow), met name aan het 

gezicht (Ow), zo ook War bob it daor year 
ongemak opje kinne! (Spa), Hi5 zit onder 
et ongemak heeft veel uitslag op z'n 
gezicht (Dim, Nw, Ste), ook: heeft schurft, 
luizen, vlooien (Dho, Ma, Nbk, Nw, Ste), 
zo ook ...hiy zit dikke in et ongemak heeft 
veel vlooien, luizen bij zich (Spa, Wol, 
Nt), H15 bet ongemak bij him id. (Np), 
MY had ongemak op 'e kop luizen (Bdie, 
Wol), le konnen we] ongemak bebben id. 
(Spa), Daor macf' niet to dicbte WY 
kommen, die zit onder et ongemak id. 
(Nw), D ft komt weer veal ongemak year in 
de scboe!en ongedierte, vooral: luizen en 
vlooien (Db), ongemak in et blood bebben 
verwekker van een bep. ziekte, met name 
die uitslag veroorzaakt (Bdie), vandaar Af' 
koorts hebben on ie kriegcn koortsuutslag 
kuf'zeggen: or ongemak gaot d'r uut (Bu), 
zo ook Dat kiend bet zekar ongemak van 
binnen, or zit aJtied onder de roven on zo 
(Bdie), 1k beb wat ongemak an de baand 
had uitslag e.d. (Diz), ongemak in de baud 
uitslag aan de huid (Ld), Ze zat onder at 
ongemak was bedekt met uitslag (El), D'r 
zit van 't jaor eon protte ongemak in de 
tunagies lastige insekten (Obk), We moe'n 
mar Cs kieken hoe we dat ongemak van de 
mute kriegen, at !iekt we! vreterie (Dhau) 
4. onprettig voorval, lastige kwestie (Op) 
Oonze baren badden een grote buusboling, 
mar we bebbe nooit gien ongemak mit 
hear had (Op) * As at sniYt hej' d'r c/rio 
keer ongemak van: as or komt, !igt on weer 
votgaot (Nw) 
ongemakkelik In., bw.; -er, -st [ôgo 
'm ... J 1. een hinderlijk gevoel gevend, last 
gevend 1k bj ongemakkelik (Diz), Die 
stoci zat ongemakkelik (Ma, Wol, Ste), 

wel zo ongemakkelik erg ongemakkelijk 
(Db), Die schoenen zitten ongemakkelik 
(Ow), Do !cleren kim ft ongemakkelik ow 
de huud zitten (Nbk) 2. onhandig, niet 
makkelijk om mee to werken (Spa) een 
ongemalckke!ik ding (Spa) 3. (van per-
sonen) nukkig, lastig (Bdie) een on-
gamakkeh'ke persoon (Bdie) 4. het er 
gevoelsmatig moeilijk mee hebbend, 
verdrietig (Db, Dhau, Dho, Np, Nw, Ow) 
HiYiszo ongemakkelik (Db), Daorbef'et 
ongemakkelik mit (Dho), Ze bebben at d'r 
ten hie] scboft ongemakkelik mit had (Np) 
5. (van koeien) ongedurig (kennelijk gaan 
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ongemaotigd - ongenisthied 

kalven) (Spa) 
ongemaotigd (Bu) bn., bw.; -er, -at 
[ôxomo:ataxt; aks. wisselt] 1. niet gema-
tigd, zonder maat te houden, buitensporig 
iiy vrot ok ongemaotigd (Bu), eon onge-
maotigd ]even (Bu) 
ongemarkt z. ongemw-ken 
ongemerkt z. ongemurken 
ongemest (Db, Dfo, Nw, ZW) bn. [ôg..., 
ox...; aks. wisselt] 1. (van land) niet be-
mest Dat buf komt van ongemest laand 
(Bdie. Db, Nw, Dfo) 
ongenicstlaans (El, Obk, Ow, Pe-Dbl, 
Ste) Ook ongemestlans (Spa), ongemest-
laand (Nbk) bn.; attr. ['Og..., 5...] 1. van 
niet bemest land Ongemestfaans huj baj' 
your do kcunstmes kwazn; or was gezond 
voor mar d'r zat inks in (El, Ow), Vroegor 
was bier mcci- gem estlans hooi as 
ongemestlans hoof (Spa) 
ongemestlaand z. ongomestlaans 
ongemestlans z. ongomostlaans 
ongemeubileerd (spor.) ['5...] - onge-
meubileerd 
ongemurken Ook ongemarkt (verspr.), 
ongemerkt (WH) [oxjgani..&r(o)kjj, ...Sx ... ; 
aks. wisselt/ ... mar(a)ktl  ... mcr(a)ktJ - onge-
merkt: zonder dat hot wordt opgemerkt Zo 
ongemurken praotte hi d'r om bernie (Np), 
Hij ]cup ongemurken vot (Nbk), Dat is 
ongemurken vourbiy gaon (Nt), HiJ mos 
zion dat hij 't geld zo ongemarkt uut do 
buse b-cog on dan mar mit op ben-c (b), go 
ongemurken wegstilletjes, stiekem (Nbk) 
ongemuuid (Nw) [Si]gamy:jt, Ox... - on-
gemoeid Hij moot do bool ongemuuid 
laoton (Nw) 
ongenadig z. ongenaodig 
ongenaodig (Nbk) Ook ongenadig (Mun, 
Nbk) [5ijgo'no:thx, Oxa ... / ... na:...] - onge-
nadig: heel erg, in verb. als Hij hot d'r 
ongenadig van langes kregon (Nbk), 1k zag 
toevallig dat go die jonge ongenadig of-
dokton (Mun) 
ongeneeslik (spor.) [Oijga'nt:slok, Oxo ... ] - 
ongeneeslijk Hi7 is ongenooslikziek(Nbk) 
ongenegen (spor.) [5x]g'nug, Oxo ... ] - 
ongenegen, in de verb. niet ongenegen 
wezen (cm) (spor.) 
ongenoegen (Bdie, Dho, Nbk, Nt, Nw, 
Obk, Pe-Dbl, Spa, Wol, b) Ook onge-
nugen (Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Np, 01-NI, 
Op, Ow, Ste) et ['Ol]gQnugj], Oxo ... / ... y..., 

ook y: (Bu)] 1. mzie, onenigheid Ze 
hadden wat ongenoogen (Nbk, Wol), Ze 
haddon aorig ongenugen in do femilie 
(Ma), ...over et laand m.b.t. hun land (b), 
In eon boo! femiios is d'r ongcnoogon 
(Nt), Ze kregon ongenugen over do rood 
(Dfo), As 't veo d'r altied uut is, kriej' 
ongenugen mit do buxen (Ow), We leven 
nict in ongenugen, mar we kommen ok niet 
biY mckaander (Ste), We bebbon gien 
ongenugen mit de huron (Ste) 2. on-
tevredenheid (Bdie, Bu) Dat was tot 
ongenoegen van iedericno (Bdie), MY hot 
zion ongenugen d'r over uutsproulcen (Bu) 
ongenugen z. ongenoogen 
ongepast (Db, Ow) bn.; bw. [OI)opast, 
Oxa ... ; aks. wisselt] 1. ongelegen, niet 
geschikt Ic konimen op cen ongepast 
ogenblik, want ik zol b-ok votgaon (Ow), 
- --op eon ongepaste tied (Db) 
ongeptocgd (spor.) bn. [5xjgpiuxt, Oxa...; 
aks. wisselt] 1. (van planken e.d.) zonder 
ploeg en veer 
ongerede (Bu, 01-NI, Op. Spa) 
['5gan:do, 'Oxo...] - ongerede: in de war, 
zoek, kapot, in in et ongeredc de hoof in 
't ongerede brengon (Bu, Spa), Do bool 
raekte in or ongerede (Op), Et is in 't 
ongerede raekt (01-Ni) 
ongeregeld (Nbk) [Oijgan:glt, Oxo ... ; aks. 
wisselt] - ongeregeld, zeer wisselend, in 
eon ongeregeld Ic von (Nbk), Zion 
lovonpien is slim ongeregeld (Nbk) 
ongerept (spor.) [Otjgorept, 5x...; aks. 
wisselt] - ongerept, vooral inzake de 
natuur: do ongeropte notuur (spor.), Do 
netuur is bier nog ongerept (spor.) 
ongerust bn., bw.; -er [OflgQ'rAst,OxQ ... ] 1. 
ongerust: angstig, bekommerd le wo'n 
ongerust as ze niot thuuskommen (Nbk),je 
ongerust macken (Nbk), Ze kook ongerust 
cm hour benno (Nbk), War bin 'k ongerust 
over jow west (b) 
ongerusthied Voor ...heid z. -hied de 
[...'r...] 1. het ongerust, bekommerd zijn Ze 
kon van ongerusthiod baost niet slaopen 
(Nbk), Van ongorusthied hot zo we! tien 
koer op 'e diek west to kioken (Bu), 't Is 
toch eon hole gerustste!fing da 'k tomoonsen 
weet waor hij zit, do ongerusthiod is d'r 
aorig mit zaict (Sz), Do ongorusthied nani 
toe (Op), 1k bob d'r we] een betion 
ongorusthied over (Ow), Ze zatten (aorig) 
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ongeschikt - ongewoonte 

in ongerustbied (Bdie, Dhau, El, Nw, Obk, 
Spa, Ste, Ma), ...reer... (Ow) 
ongeschikt 	[5ijg'skikt, 	ôxa ... ] 	- 
ongeschikt Eon boereknecbtmos eon goeie 
melter wezen, aanders was hi your do 
boor ongeschikt (Op), Ic kim him wel es 
eon keer i-n ogen om Jo to beipen, bi5 is 
niet ongeschikt (Nbk) 
ongesneden (Spa) bn. [ö1)gosnt:d, öxo...; 
aks. wisselt] 1. niet in stukken gesneden, 
niet versneden ongesneden vene (Spa) (z. 
ook onversneden, bet. 1) 
ongestaodig [ôtjgosto:othx, ôxa ... ; aks. 
wisselt] - ongestadig Nao eon onge-
staodige tied was et weer opknapt... (vo), 
ongestaothg weer (verspr.): Do hick 
zoom er bet at ongcstaodig weer west 
onbestendig, vooral: buiig (Nbk), MY is 
ongestaothj kent geen rust (Bu), (vooral 
van kinderen:) ongeslaodig eton nu eens 
weer wel met graagte, dan weer met' 
nauwelijks (Ma), eon ongestaodig kiend 
druk, onrustig kind (Bu) 
ongesteld [öijgo'stelt, öxo ... ] - ongesteld: 
rnenstruerend 
ongesteidhied (spor.), voor -heid z. -hied 
[...'s...] - ongesteidheid: menstruatie 
ongestoord (Nbk) bw. [61)gasto:art; aks. 
wisselt] 1. zonder te warden gestoord, 
zonder te worden belemmerd Zo kuwwe 
temeenson ongestoord oonze gang gaon 
(Nbk), 1k wol bier graeg ongestoord 
warkon kunnen (Nbk) 
onget'iede (Nw) de ['öxotida] 1. periode 
van drukke werkzaarnheden op de 
boerderij, vooral: de tijd van de hooioogst 
(Nw) 
ongetrouwd (Nbk, j, vo) [ôgtroMt, 
öxa ... ; aks. wisselt] 1. ongetrouwd Hij is 
nog ongetrouwd (Nbk), N. is ongetrouwd 
bleven (Nbk), ...dc beide ongetrouwde 
bruurs... (vo) 
ongetwiefeld (Nbk) ['ogotwifjt, ôxo...] - 
ongetwijfeld Dat zalhiy ongetwiefeld wel 
graeg willon (Nbk) 
ongeunstig (Nbk) [5g..., ox...; aks. 
wisselt] - ongunstig: niet gunstig Et zag 
d'r niet ongeunstij your him uut (Nbk) 
ongevaarlik z. ongeveerlik 
ongevaertik z. ongeveerlik 
ongeval (spor.) ['5g2fal] - ongeval 
ongevalleverzekering (1) ['oijgafala..., 
ox...] - ongevallenverzekering 

ongeveer bw. [OI)goft:or, Oxa ... ; aks. wis-
selt] 1. ongeveer Et is ongeveer vier are 
(Nbk, Np), Om ongeveer die tied kom ik 
bi5Je langos (Bu), Hiy tan d'r now ok zo 
ongeveer wozon aangekomen zijn (Nbk), 
We zaken d'r wel omme, mar daor moet or 
ongeveer liggen (NW) 
ongeveerlik (Nbk) Ook ongevuerlik (Wol), 
ongevaarlik (WH) [Oijgof..., öxo ... ; aks. 
wisselt] - ongevaarlijk 
ongevraogd bn., bw. [Oijgofro:xt, Oxo...; 
aks. wisselt] 1. ongevraagd Die hadden ze 
zomar ongevraogd do beiop oilen naozien 
(Nbk) 
ongevulig [Orjgo'fylox, Ox...] - ongevoelig 
Die koeze is dood, die is hiejemaofe 
ongevulig (Nbk), Hi5 bled d'r ongevulig  
onder (Nbk), Die vent is zo ongevulig, die 
boolt bielemaol gien rekening mit eon 
aander (Nbk) 
ongewaopend (spar.) [Oijgawa:pt, Oxo...; 
aks. wisselt] - ongewapend: zonder 
wapenen, ook in ongewaopend beton 
(spor.) 
ongeweten (b) bw. [Ogawi:tii; aks. 
wisselt] 1. zonder dat de persoon in 
kwestie het wist 
ongewisse (Bu, Nbk) et [Oijgo'wtso, Oxo...] 
1. wat onzeker is, onzekerheid Jo moe'n 
oons that in et ongewisse laoten (Bu) 
ongewoon [OijgowO: n, Oxo ... ; aks. 
wisselt] - ongewoon: niet alledaags Et was 
zo ongewoon om eon ear zion naeme to 
hebben (v), (zelfst.) lily zag wat 
ongewoons an hear U) 
ongewoonte de ['OgowO: Onto, Oxo ... ] 1. 
ongewoonte Dat et verkeerd gong, was 
poero ongewoonte (Ld, Wol), Eon zero 
buud van at wart is in do regal onge-
woonte (Nt), It bob et in do ribben, dat 
wart is ok ongewoonte your mi (Nbk), 
Dat wark treat eerst piano in de roggo 
van, dat was do ongewoontc'(Bu), Mks as 
ongewoonte, zoo heit U)' (gezegd nadat 
men een hele tijd niet heeft gefietst, bijv. 
door ziekte:) Fietsen was eerst weer eon 
ongewoonte (Diz), lone die van et platte-
Jaand naor eon stad verbuust, ondergaot 
eon grote ongewoonte (Op), Hzgaot aorig 
ongewoonte an gaat iets doen, moet jets 
gaan verrichten waar hij behoorlijk aan zal 
moeten wennen (Ma), zo oak Die zal 
ongewoonte angaon (Spa), Die is ok eon 
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ongezeggelik - onbuur 

rare ongewoonte angaon (Ow), (inzake 
bep. voedsel dat men niet gewend is te 
eten:) Dat is ongewoonte, dat /criogen we 
nook (Nw), Aj' zoe'n puttien war/c eon 
posien nict daon hebben dan wil at oerst 
saws niet, dat is de ongewoonte (Pe-Dbl, 
Nw, Ste), Et weer s/aug miens ommo, dat 
was eon hide ongewoonte (El), Et wear 
van de leste daegen geeft flog we] wat 
ongewoonte (01-NI), Dan gaot ft 
ongewoonte an, nao can seboft wool 
zoemorweer daar moot je eerst aan wennen 
(Obk) 
ongezeggelik z. ongezeglik 
ongezeglik Ook ongezeggelik (Spa, Sz) 
[5igo'scx1ak, ôxa ... / ... yalok] 1. ongezeg-
gelijk & bin wiy ongezeglik tegenover 
Jaw Heilie Geost (b), eon ongezeggelik 
bend (Spa, Sz) 
ongezellig bn., bw.; -er, -st [61]go'sElox, 

- ongezellig Hij zee de bide 
aovend baost niks, bah, wat ongozeilig 
(Nbk), Gao now tocb a/c as can tear bi 
oons zitten, doe niet zo ongezellig! (Nbk), 
Die kaomer is zo ongezellig, glen gedienen 
vow- de raezncn, gien scbildori'/gien, ni/cc! 
(Nbk), Et is niot zoe'n zooiproeme as hij 
lie/ct; we bin d'r lestaovons Os can koer 
west, en ik moatjo zeggen, hi5 was beslist 
niet ongczelli (Nbk) 
ongezien (Nbk, j) [öijgosT:n; öxa ... ; aks. 
wisselt] - ongezien: niet gezien, niet 
opgemerkt Hz7 perbeerde ongezien vat to 
kommen (Nbk) 
ongezond [öijgosont, 6xo ... ; aks. wisselt] - 
ongezond: ziekelijk of nadelig voor de 
gezondheid eon ongezonde Idew- hebben, 
Roken is ongezona ongezond Ia von (Nbk) 
ongezondens (Db) de [öijgo'sonds] 1. het 
ongezond, niet gezond zijn Eon buck 
gozicbt hebben is niet a/tied ongezondens 
(Db) 
ongezoolten Ook ongezouten (WH) 
[ôxjgaso:1t, ôxo..J .... soMtr; aks. wisselt] - 
ongezouten (lett. en fig.) I/c bin op dieet, ik 
moot a/los ongezoolten hebben (Diz), ...ik 
moat ongozoolten spuihebben (Nw), Pattie 
means/con oten al/es ongozoolten (Obk), 
Die pinda 's bin ongezoolton (Wol), on-
gezo a/ten vials (Ma, Nbk), ...spek (Bu, 
Dhau, Ste), ...gebak (Spa, Ld), ...eoipols 
(Pe-Dbl), ...eten (Op, Ow), 'k Heb 'in 
ongezooiton de waorhied zegd (al g., Nbk), 

k Heb 'in d'r ongezoolten van langos geven 
(Ow), Ze kommen d'r ongezooltOn mit an 
(Dho) 
ongezouten z. ongezoolten 
ongezuverd (bs: Dfo, Op) bn. [öI)go 
'sy:wçt, ôxo .... ... vfl] 1. niet gezuiverd As 
et am was gaot bin d'r twie soorten to on-
dersebeidon: in at eorsto plak do ongo-
zuverde was of ongezuverdo not nog niet 
omgesmolten honingraten (bs: Dfo, Op) 
ongrammatikaal (1) [ôgramatika:l, öxr...J 
- ongrammatikaal 
onguur z. onbuur 
onhaandelber (Ste) - onhandelbaar, kop-
pig 
onhaandig (Nbk) bn., bw. [ôn'h:ndax] I. 
niet handig Doe tocb niet zo onbaandig 
(Nbk) 2. niet gemakkelijk to hanteren 
onhaandighied (Nbk) [on'h...] - 
onhandigheid: het onhandig zijn 
onbaanzeni (Dhau, Nbk, Nt) [ôn'hã:srn] - 
onhandig Die tuunsch offal is wat 
onbaanzem (Nbk), wat con onbaanzem 
ding (Dhau) 
onhaciber (spor.) [ônhc:lbç; aks. wisselt] 
- onhaalbaar (fig.) 
onhebbelik bn., bw.; -or, -st [on'h€biak] 
1. onhebbelijk, lastig, koppig, met 
moeilijke karaktertrekken oen onhebbelik 
persoon (Nbk, Ow), can onhebbelik kiend 
(El, Ma), Die vrouw is slim onhebbelik 
(Spa), Ze dot aitiedzo onhebbelik tegenje 
(Nbk, Dhau) 
onheil (spor.) - onheil ...om dat ozthoil to 
karen... (vo) 
onheilspellend (spor.) [...'spclit] - 
onheilspellend 
onheilsprofeet (Nw) - onheilsprofeet 
onhemmel (Dhau, El, Ld, Nbk, Obk, 
01-NI) bn.; -(d)er, -st [ôn'hemj] 1. smerig, 
niet erg schoon ten onbommel vrommes 
(Obk) 2. niet erg knap (van uiterlijk) 
onherkenber (spor.) [ônhcrkcmbç; aks. 
wisselt] - onherkenbaar 
onberroepelik(Nbk) bw. [ônhsrupjak; aks. 
wisselt] - onherroepelijk: onvermijdelijk 
Dan gaot et onherroepelik mis! (Nbk) 
onheurber (spor.) [onhA:rbr;  aks. wisselt] 
- onhoorbaar 
onhooldber (Nbk, d) [ônho:Idbç; aks. 
wisselt] - onhoudbaar, ondraaglijk 't Is 
langer onbooldber (d) 
onhuur (Db, Dhau, Diz, Ma, Nbk, Np, Nt, 
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onliuuslik - onkosten 

Nw, Obk, 01-Ni, Ow, Spa, p, b: im) Ook 
onguur (8db, Bu, Db, Diz, El, Ld, Nw, 
Op, Ow, Pe-DbI, Wol, WH), onuur (Bu, 
Dfo, Dho, p, b: lm, in) bn., bw.; -der, -at 
[on'hy:ar/ô'xy:or, ô1)g ... /o'ny:r] 1. (bn.; 
van hot weer) guur It Is on/thur weer 2. 
sinerig, haveioos, onverzorgd (Db, Dhau, 
Ma, Nbk, Obk, Ow) It Is ten onhure vent 
(Nbk), Th31  ]opt d'r on/thur bi5 (Nbk), 't 
Ston d'r daor song onbuur bi (Ma), Wat 
ccii oithure hoe! daor (Db), War zicht die 
d'r onhuur uut (Dhau) 3. onbeschaafd, raw, 
boefachtig Ft  Is mar onhuur yolk (Diz, Ma, 
Nbk, Nw, 01-NI, Ow, Spa), ...onguur yolk 
(Spa, Wol), MY ziet d'r ongaur uut (Wol), 
ten onhure vent (Nw, Ma), ten on(g,)uur 
type (Bu) 4. (bw.) in hoge mate (kwaad) 
(Diz, Ow) 'kHeb me onbuurkwaodmaekt 
(Diz), Ft  Is oithuur, zo kwaod as hiy was 
(Ow) 
onbuuslik (Mun) bn.; -or, -at [önhyslok; 
aks. wisselt] 1. ongezellig, koud aandoend 
Biy die meensken is et onhuuslik (Mun) 
onhygiënisch (spor.) [onhigiji:nis; aks. 
wisselt] - onhygienisch 
onienighied Ook onenigizeid (Spa), voor 
-hoid z. -hied [on'T:noxhitl ... i:nax ... ] 1. 
onenigheid, twist onienigbiedhebbeiz Ze 
bebben altied onienigbied (Dfo), onie- 
nighied kriegen 	 - 
oniens (Nbk) bn.; prod. [ôni:s] 1. onoens 
Ze weren et onions (mit mekeer) (Nbk) 
onkaant Ook on/cant (Spa) bn.; -or 
[o0kâ:nti ... kant; aks. wisselt] 1. (van 
koeien) onkant Die koe is wat onkaant, ic 
kim It zien an de utters; zoe'n toe geft an 
de iene kaant meermelk as an do ere kaant 
(Ma, Ow, Wol, Nbk), Die koe is onkaant, 
or iene vorrel zit moor in as Ft  aandere 
(Ma), Zoe 57 koe die onkaant is, die geft an 
de iene kaant meet mefk as an de aandere 
kaant, dan moef an iene vorrel deurtrekken 
(El, Nt, Nbk), Mit verkeerde vorrelshefde 
koenen zomar onkaant (01-Ni), Diekoe is 
deur veniend in It gier onkaant wodden 
(Obk), Die koe was zo onkaant, die was 
baost driespeun (Pe-DbI) 2. niet vlak, niet 
egaai, oneffen (Bdio, Ow) De akker is 
onkaant (Ow), een onlcaanteplaanke(Bdio) 
onkant z. onkaant 
onkarkelik [oij'kar(o)kjok] - onkerkelik 
onkepaobel (verspr.) bn.; -or, -at [ôka 
'po:bJ] 1. niet kapabel, niet in staat lets 

(good) to doen, niet geschikt (voor een 
hop. baan, om eon bep. iets nit to voeren): 
onicepaobcl wezen veur een bepa c/dc 
funktie of wark (El, Ld, 01-Ni, Ow), Hij 
is dFr  hielemaol onkcpaobel year (Ow); 
vooral: doordat men aangeschoten, dronken 
is, niet in staat eon auto to besturen, to 
fietsen enz., vgl. MY is onkepaobel om te 
autorieden (Bdie, Ma), ...om naor buns to 
fletsen (Db) 2. over weinig financiele 
middelen beschikkend (Ste) 
onklaor bn. [öklo:or; aks. wisselt] I. 
defekt, kapot, in hot ongerede Dc kiender 
hebben mit de nimesiene speuld, die is 
now onklaor... (Db, Obk), De moter is 
onklaor (Bu, Ma, Nt), De trekker is 
onklaor wodden (Bdio), een ding onklaor 
macken (Wol, Ow), Ze hebben me de hoe! 
onklaor maekt(Ste), 4/'  wat uut/ienen, kuf 
or wel es onklaor weerommekriegen (Ste) 
2. enigszins ziek, niet fit (El, Nw, Op, Sz) 
Die man is nogal gauw es onklaor, dan het 
MY dit on dan dat weer is nogal vaak 
ziokolijk (Op), 1k bin wat onklaor, ik heb 
naargens gien aorighied an onigszins 
ziokolijk, niet fit (Nw, El), Ze ziet d'r 
helemaole niet zo onklaor uut (Sz) 3. niet 
goreed, niet klaar om iots to gaan doon 
(Pe- Dbl) Th3 was aaltied onklaor, ie 
mossen "/tied op 'm wachten (Pe-Dbl) 
onknap (Dhau, Ld) bn.; -per, -at [5iknap; 
aks. wisselt] 1. niet knap, niet fraai van 
uiterlijk Eris een onknappe kerel, etis een 
reer petret (Ld), iene mit een onknappe 
kop (Dhau) 
onkool z. omkool 
onkostedelderaosie (I) ['5kosto...] - on-
kostendekiaratie 
onkosten ['ökastn] - onkosten Wehebben 
van 'tjaor een hoe! onkosten (bad) (Obk, 
Spa), DFr  kwarnmen nogal wat onkosten an 
dat huus, et was he!emaole uutsloerd 
(Po-Dbi), D'r kommen nogal heel wat 
onkosten bi (Ste), De onkosten riezen de 
panne uut (Nt), Veur de vergadering meug 
ie de onkosten in rekening brengen (Dhau), 
Hiy bet bit! wat onkosten macti (Ma), We 
maeken gien moor onkosten (El), Daor 
liggen onicosten op komen onkosten bij, 
overheen (Nt), D'r kwaznnnen ccii hoe! 
onkosten op dat oolde bairn (Pe-Dbl), De 
onkosten vu/len arg of(Ow), ...kommen dFr  
nog overbenne (Bu) 
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onkostereken - onledig 

onkostereken (I) ['oij...] - onkosten-
rekening 
onkostevergoeding (1) ['ôzjkosto...] - on-S 
kostenvergoeding 
onkristelik (b) - onchristelijk: niet 
christelijk, anders dan hot christendom 
leert on/cristelilce daoden (b) 
onkrude-eide z. onkruudcide 
onkruderig (Bdie, Dfo, Pe-Dbl) bn. 
['öijkrydrox] 1. met (veel) onkruid Dat 
laand is onkruderig (Dfo), Dear dat ops/ag 
kregen we heel onkruderig bouwlaand 
(Pe- Dbl) 
onkruud ['öikryt] - onkruid 'tls allemaol 
onkruud in do titan (Nbk) * Onkruud 
vergaot nict 
onkruudbestrieding (Db, Dhau) - 
onkruidbestrij ding 
onkruudhoel (Op) do ['ôzkiydbul] 1. 
rommel gevormd door onkruid, die uit 
onkruid bestaat 
onkruudegge z. on/cruadeide 
onkruudeide (Diz, El, Ma, Obk, Ste) Ook 
onkrude-eide (Nbk), onzuugeide (Dfo, 
Ow), onkruudegge (Nt, Pe-Dbl) et; -n; 
-gien ['ôijkrytejdo/ ... /'ôntyx ... /eyo] 1. spe-
ciale eg om het onkruid uit do grond to 
trekken, vgl. We hadden twie soorten 
eidon, do gewone cide an de onkruudeidc; 
de tanen d'r van bin Jcotter as van do 
gewone cido, mar d'r bin wel drie keor 
zovule van. Do onkruudeide wodt bruukt 
om ot onkruud los to trckkcn, dat et 
doodgaot (Ste) 
onkruudgewas (Obk, Op) et ['oi) ... ] 1. 
planten zoals brandnetels, distels enz. die 
als onkruid worden beschouwd 
onkruudgnzj (Op) de ['ôkryt ... ] 1. groei 
van hot onkruid 
onkruudhoekien (Nbk, Obk) et; ...hoekies 
['öijkiythukin] 1. stukje grond waar alleen 
onkruid groeit 
onkruudrommel (Ste) do ['örjkrytromj} 1. 
rornmel die hot onkruid is Haczekarvo 
kennen we wel; lien good mit con klein, 
wit bloompion, et grujt niet van woo/dc; et 
is onkruadroznmcl, et komt wel vow- op 'e 
bouw (Ste) 
onknaudsehoffcl (Ld) - schoffel 
onkruudschoffelcn (Db, Nbk) onbep. w. 
['öijkryt ... ] 1. schoffelen (van onkruid) 
onkrnudverdelger (spor.) ['ôijkrytfçdelg, 

- onkruidverdelger 

onkruudverdelgingsiniddel (spot.) ['en 
krytftdelgujsmid, ...fodel ... ] - onkruidver-
delgingsmiddel 
onkruudwieden (Db, Nbk) onbep. w. 
['öçy ... J 1. wieden (van onkruid) 
onkruudzaod - onkruidzaad 
onkruudzeve z. onkruudzie 
onkruudzi'je (Ma, Ow) Ook onkruudze,e 
(Bdie, Diz, El, Np, Pe-Dbl) do; -n 
['ôrjkrytstjoL..st:wo, ...va] 1. fijne zeef met 
behulp waarvan men onkruidzaad e.d. uit 
het graan zeeft 
onkunde ['öijk.&ndo] - onkunde Et is soms 
ant onkunde dat nieensken fouten begaon 
(Obk), Dour onkundo gaot d'r con hoop 
mis (Spa, Ow), Et is ni/cs gien wonder dat 
MY dat niet doen kam dat is ailemaole 
onkunde (Ste, Sz, Ow), We moenden dat 
do snorficts niet wol, mar or was onkunde 
(Nt), Dat her bij in zion onkunde daon, ie 
bin et him n/ct anrckenen (Bu) 
onkundig (Bdie, Np) bn.; pred. 
[ôij'lc&ndox] 1. onkundig, niet wetend Daor 
bin i/c onkundig van (Bdie), Hij is d'r 
onkundig van (Np) 
onlaand Ook onland (WH) et; .Janen 
['ölã:nt/ ... ] 1. niet ontgonnen land, woest 
land, braakliggend of verwaarloosd, slecht 
land Daor bej' nog con locke on/aand 
(Bdie), AJ' /aand anmackon dan mae/c ie 
van onlaand good laand(Nbk, Bu), Thy do 
Londe liggen bwiders onlaand (Np, Wol), 
diepc in do on/anon wonon (j)' ZY bcbbon 
nog nook zicn hoovoule bunders boide on 
onlaand daor in do laestejaorcn anmaekt is 
(b), Acbter 0/do/amer baj' vroeger oen 
boo! on/and (Spa), We bebben con stuk 
laandacbterhuus, as d'rniks an daon wodt 
komp It niet good, dan wodt et onlaand 
(Sz), B/au wgrds komt vow- in dc Kuwider 
on/anon gebieden bestaand uit woest, niet 
ontgonnen land (in dit geval: bij de rivier 
do Kuunder(Obk)), zo ook Hij woont daor 
in do on/anon (Dho) 
onland z. onlaand 
onledig (Db, Ld, Np, Nw, 01-NI) bn., bw.; 
prod. [ô'lLdx] 1. onledig, bezig We ho/on 
L 	vanaovond onledig mit et invullcn 
van do kaorties (01-NI, Db), Die man is 
nook onledig, die bet et altiod drok (Ld) 2. 
beg, met eon gevoel van nutteloosheid 
doordat men niks to doen heeft (Np, Nw) 
I/c youl me zo onledig as wat(Np) 
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onledighied - onneudig 

onledighied (Dhau), voor -heid z. -hied 
do [...'l...] 1. het onledig zijn in 
onledighiedje dacgen dcurbrangcn (Dhau) 
onlee (Obk) et ['SIt:] 1. in in 't onlea 
racken in de problemen raken, in hot 
ongeluk wordon gestort: Ze bin dew- die 
braand slim in 't onlee raekt (Obk) 
onleesber [6It:zb1; aks. wisselt] - onlees-
baar: niet good to onderscheiden, te ontcij-
feren en te interpreteren Inderdaod, ok 
mien haandschrift is vacke onleesbar 
(Nbk), ook: niet te begrijpen, doorzien Dat 
bock is onicesber vow- zokkc kiender 
(Nbk) 
onliedig (Dhau) bw. [Slidox] 1. onlijdbaar, 
ondragolijk, in Hiy bet onliedig vulepiene 
leden (Dhau) 
onliek z. ongeliekll 
onlogisch (spor.) [Slo:xis; aks. wisselt] - 
onlogisch 
onmacht (Nbk) ['Smaxt] - onmacht: 
machteloosheid Jo zollen wel befpen 
willen, mar ie kim met, dat ge/I can gcvuul 
van onmacht (Nbk), Uut onmacht begon at 
jongian to goelan, hiy kon et niat en dat 
vuulde bi5 we! (Nbk) 
onmachtig (b) [S'maxtox] - onniachtig: 
niet in staat, met eon gevoel van 
maehteloosheid Jo onmachti vujen (b) 
onmak (Obk) bn. [aks. wisselt] 1. niot 
mak, niet gemakkelijk mu moo om to gaan, 
vooral in een onmakpeerd (Obk) 
onmaotig (Dhau, Ste) [S'mzi:otox] - 
onmatig: buitensporig Hiy drinkt onmaotig 
(Dhau), Et weer is onmaotig kent goon 
maat, nI.: hot is veol to warm (Ste) 
onmeens(e) z. onmecnske 
onmeenselik (verspr.) [5mi:sk] - 
onmonsolijk, barbaars flat is tocb 
omneenseik wathiy daon bet, iene zo mm 
bthaandc!en! (Nbk) 
onmeenske (El, Nbk, Np, Nw) Ook 
onmeens (Spa, Sz), onnteense (Ste) 
['Smi:sko/ ... ] 1. onmens, wrode persoon, 
buitengowoon hard, onversehillig iomand 
Omneansken bin Jim, stok vain- stok (Nbk, 
Np), Dat is can onmaense! (Ste), Dat is. 
we! zoe'n onmeans (Spa) 
onmeetber [S'mt:db1] - onmeetbaar: niet 
te moten 
onmetelik (spor.) bw. [S'mt:tok] - 
onmetelijk: oneindig, immons, vooral van 
eon diopte Die Kuwiderkolk was 

onmatelike diape (j) 
onmeugelik (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Nt, 
Op, Ste, p) Ook onmogelik (vorspr.) bn.; 
-or, -at [S'mA:gjok, S'mA:golok/...'mo: 
gok,'mo:glok] 1. niet kunnende gobeuren 
Dat is onmogelik, dat bcstaot niat (Ma), 
.dat kan niet bestaon (Spa), Hij maakte 

him zels onmeugelik godroog zich zodanig 
dat hot moeilijk word hem (langer) to 
aksepteron (Nbk) 2. (van personen) lastig, 
vervolond (Nbk) 't Is can onmogelika kerel 
(Nbk) 3. in (Ma) HIY kwam op 'a 
onmogelilcstc tieden op tijdon dat hot 
niemand schikte (Ma) 
onmeugend I (bi) bn.; -or, -st [5'nii:gjjt] 
1. onbotamolijk, ongopast Daor wodtnooit 
eon onmeugend woord beurd (bi) 
onmeugend II (Dhau) bw. 1. in hogo mate, 
in HI) is onmeugende ftc/c (Dhau) 
onmiddellik (spor.) [S'mtdjok] - 
onmiddellijk: direkt, metoon Now moeJ' 
drekt bier kommen! Onmiddeiik! (Nbk) 
onmin (Bdio) ['5mm] - onmin 1k leve mit 
de buren in onmin (Bdio) 
onmis bn.; attr. [S'mts, '5...] 1. vorkoord, 
onjuist, in ontkonningen: Ze bet nooit eon 
onmisse dag eon dag waarop or iots 
vorkeerd gaat, die als vorloron moot 
worden boschouwd, met eon sloeht humour 
e.d. (01-NI), Wabebbangien onmis woord 
van 'in heurd goon vorkoerd woord, hij zoi 
op goon onkole manier iots vorvelonds 
(Bdio, Dhau, Nw), zo ook D'r is 'in gien 
onmis woord over do hjopen kommen (El), 
Ze bebben mekaandar nooit eon onmis 
woord zcgd (Op) en D'r was gian onmis 
woord My (Ste) 
onmisber [Smtzbr; aks. wisselt] - onmis-
baar, onontboorlijk Somrnie meansen 
denken dat ze onmisber binnen (Spa), een 
onmisberpersoon (Ste) * D'r is gieniane 
onmisber (Ow), Glen meenska is onmisber 
(Ma, Nbk, Nt, Obk) 
onmogelik z. onmeugelik 
onmondig (Bu, Sz) [Smondox; aks. 
wisselt] - onmondig Th3i  meent dat biy 
alias kan, mar hi5 is nog onmondig (Sz) 
onnjuzikaal (1) [Sm...; aks. wisselt] - 
onmuzikaal: niet muzikaal, zonder gevoel 
voor muziek 
onnetuurlik (spor.) [...'t...] - onnatuurlijk: 
gokunstold, gemaakt 
onneudig (Bu, Db, Dho, Ld, Ma, Nbk, 
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onneumelik - onofliaankelik 

Nw, Spa, Ste, Sz) Ook onnodig (Diz, Np, 
Nt, 01-NJ Spa, Ste), onnorig (Diz) 
[ô'nA:dx/ ... ] 	- 	onnodig: 	nutteloos, 
nodeloos Daor baf' Jo onnoudig zorgon 
over mao/ct (Db), Onnodig cm to doon, 
daor zio 'kgien nut in (Ste), Onneudig om 
daor nog geld an to bostadon (Db), Et is 
onnoudig am zok ark to kopon, want ot is 
van onnut (Ld) 
onneumelik z. onnumelik 
onneuzel Ook onnozel (spor. west.) bn., 
bw.; -er, -at [o'n&:zl/...'no:ozl} 1. onnozel: 
naief eon klein betion onneuzel wezon 
(Bdie), Pattie moenskon kim hour zo 
onneuzel veurdoen (Obk), Hij kan aorig 
onnouzol doon (Ma), Doe mar niet zo 
onneuzel, i/c bob at wol bawd (Ld), Doe 
mar niet zo onneuzel, mien joongien, Jo 
begriopon mi5 bcst(Pe- Dbl), Ze ho alt hour 
onneuzel doet alsof ze het niet hoort, niet 
begrijpt (Bdie, Ld, Nbk, Sz, Ste), Jh lie/ct 
onneuzel, mar bool him in do gaten (Db), 
'14/at schilt Jowl' zoo ze wat onneuzol (b), 
Eon onneuzel gozicbt hot bi (Nbk), 
onneuzel tookioken (El), Kick toch niet zo 
onnouzol toe (Nbk), MY komt wat 
onneuzel over (Ste), Dat is can onnouzolo 
Plater (Wol), eon onneuzelo ha/s (Bdie, 
Dfo, Op, Pe-Dbfl, .Jcwiobes (Dfo), can 
onneuzel schaop (Dfo, Diz), con onneuzolo 
gaanzo een nafeve vrouwspersoon (Db), t 
Is con onnouzole bigge (Diz), . ..een 
onneuzel schaop (Diz), Die jonge is zo 
ann ouzel as eon pasgoboron kalfion 
(Pe-Dbl), zo onnouzolasfob(Ow) 2. dom, 
onhandig, ondoordacht War L',' toch 
onneuzel an do gang (Nbk), Die bat allied 
onneuzel praot (Ow), War can onnouzol 
gepraot (Db), Doe toch niot zo onneuzel, 
jo (Spa) 3. onschuldig (Ste), in otfeest van 
do onnouzele kionder Onnozele-kinde-
ren(dag), d.i. 28 december (Ste) 4. zeer 
weinig, onbeduidend eon onneuzel Hein 
botien (Nbk, Op),  Et lie/ct onneuzol, mar 
woos vourzichtik (Ow) 
Onneuzele-kiender (Ste) [...'k ... J - Onno-
zele-kinderen 
Onneuzele-kienderdagde[...'k ... } 1. On-
nozele-kinderendag We badden tbuus nog 
zoe'n oolderwets gobruuk: mit do Onneu-
zole-kiondordag mach do jongsto vaoke 
zeggen wat bi5 eten wol (Ste) 
onneuzeihied (Nbk, Np, v) Voor -heid z. 

-hied [o'n&:zihit] 1. het onneuzel zijn, z. 
aldaar Et is alloma ale onnouzelbied van 
bun (Np), Dat zal wel votkommen uut zion 
onnouzolbiod (Nbk), JJij mae/ct et d'r ok 
vacko naor in zion on.ncuzolbiod (v) 
onneuzeiweg (sro) bw. [ô'n ... ] 1. op 
onnozele wijze Ja, dat staot Mij wel zo 
your, zoo Jouk, zoe'n botion onnouzelwog 
(vo) 
onnodig z. onnoudii 
onnoenielik z. onnumelik 
onnorig z. onnoudig 
onnozel z. onneuzel 
onnumelik (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook 
onnuamlik (Ma), onnoemelik (ZW, Diz, 
Op, 01-NI, Spa, Sz), onneumelik (Nt) bn., 
bw 	[5'n5mJak/..'n9mlok/...'nftmjok/ 
...'nX: ... ] 1. onnoemelijk, zeer groot, veel 
enz. It Is onnoemolik boeveul macrisen d'r 
biy mij in do buurt do griep to pa/c/con 
bebben (Sz), onnoom eli/c veul vordriot 
(Op), Dfr zitton onnumelik you/c Ic/c/con in 
It dak (Ow), Daor bo'k onnoomelik voulo 
plozior van had (Ste, Spa), D'r is 
onnumelik yule waetor va/on (Ste, El), eon 
annum alike pratto waotor (Np) 
onnut I (Bu, El, Nbk, Np, Ow, Sz) de; 
-ten ['ön&t] 1. iemand zonder waarde, 
persoon die nergens voor deugt (Bu, El, 
Nbk, Sz) MY dot nooit wat, at is me ok 
eon onnut! (Nbk), Dat is eon groto onnut 
(Bu) 2. het niet nuttig zijn (El, Np, Ow) Et 
Iaand hit  d'r vow onnut henna (El), Et is 
allomaale onnut dat ze dat daon habben 
(Np), Jo moo'n jaw sold niot to onnut 
opbndcon (Ow) 
onnut II bn. [ôn&t; aks. wisselt] 1. niet 
nuttig, ondienstig 'k Vuulme wales onnut 
(Nt, 01-NI, Nbk), Onnut gold uutgovon is 
don (Db, Dhau, Op, Ow), onnut war/c 
werk dat onnodig is (Ma, Nw, Ste), Al' wat 
vorstokken en at is do valgondo dag woor 
kopot, dan boj' onnut war/c daon werk dat 
voor niets is geweest (Ste), Dat hit  daor 
mar onnut niet nuttig te zijn (Dho), 't Is 
eon onnut ding (Bdie, Spa), Et is annutam 
zo badde to stakon, aj' do raomon on 
douron do hioltiod oupon bebbon (Obk) 
onnuumuik z. annumelik 
onofgewarkt (spot.) [on'o&.owarkt] - 
onafgewerkt 
onofliaankelik (1) [onof'hà:i)kjQk] - onaf-
hankelijk: vrij, zelfstandig 



onothaankejikhied - onrecht 

onotbaankelikhied (I) - onafbankelijkheid 
onothaankeljkldedsstried (1) - onaf-
hankelijkheidsstrijd 
onofscheidelik (Nbk) [onofskejdlak;  aks. 
wisselt] - onafscheidelijk, in ta bin 
onolsebeidefik verbwinen (Nbk) 
onogetik (Nbk, Np) [o'no:xal3k, ...o:xlok, 
...xlakJ - onooglijk, gezegd bijv. van 
aardappelen die er door verdikkingen enz. 
n/ct zo goed uitzien (Np) 
onophooldelik (Nbk, v) bw. ['onopho:l 
djok] 1. onophoudelijk Th31  zit mar on- 
opbooidciik in de neuze te peuteren (Nbk) 
onopvalend (Nbk) bw. [onopfa:ht; aks. 
wisselt] 1. onopvallend 
onovergaankelik (1) [...'ga:ijkakJ - ono-
vergankelijk 
onoverwinnelik (spor.) [ ... wn1ak;  aks. 
wisselt] - onoverwinnelijk 
onoverzichtelik (spor.) [ ... stxtjok; aks. 
wisselt] - onoverzichteiijk con onover-
ziebtel/ke knising (Nbk) 
onpas z. onpasse 
onpasse (verspr.) Ook onpas (verspr.) bn. 
['ompas(a)] 1. niet nodig zijnd, ongelegen 
(El, Ste) flat is me hieiemaoie onpasse! Et 
past me met! (Ste), verder in verb.: van 
onpas'se) niet tot nut, zonder (geed) 
gebruikt kunnende worden (verspr.): D'r 
komt 'm n/ks van onpas(se) hij kan zo 
ongeveer alies gebmiken (Ld, Nbk, Np, 
Ow, Wol), D'r komt b/rn n/ct gauw wat 
van onpasse (Np),  Et kwam me aonk  van 
onpasse her kwam me nogal ongelegen, ik 
kon bet niet gebruiken, her er niet bij 
hebben enz. (Np), 1k kwam daor van on-
passe ongelegen (Np), te onpasse niet tot 
nut, zonder (geed) gebruikt te kunnen 
worden (verspr.): H/5 kan best eten, d'r 
komt 'm n/ks te onpasse (El, Op), Ia 
koemen ccxi bet/en te onpasse ongelegen 
(Bdie), zo ook De vesite kwam eigeni/k te 
onpas (01-Ni), Hij kwam hieiemaoi to 
onpasse op een wel zeer ongelegen tij dstip 
(Dhau, Obk, Op, Ow), ...me si/rn to on-
passe (Bdie, Ste), ... wat onpas (Pc- Dbl), te 
pas of te onpasse voortdurend, te vaak, of 
her nu een geschikt moment is of niet 
(Nw), te pas(se) en te onpas(se) H. 
(verspr.): Te pas on te onpas kommen ze 
mar b/y oons, mar daor gao ik we] een 
stokE/en war st/kEen (El, Nt, Wol, Sz) 2. 
in (Obk) in onpas racken misselijk worden 

(Obk) 
onpasselik (verspr. WS, Db) [ôm'pasok] 
1. onpasselijk 1k wod d'r onpassci/k van 
(Bdie, Np, Sz), Ic fain je soms slim 
onpassci/k veuien (Spa), Ic zoffen d'r 
onpassehk van wodden (Np) 
onpersoonlik (Nbk, v, 1) In., bw. [aks. 
wisselt] 1. zonder de betrokkenheid van 
een persoon, niet erg hartelijk, niet 
duideiijk van medeleven getuigend Aj' 
aii/en/g mar can kaortien staten en niet 
bennegaon to Iiefscteren, dat is wat 
onpersoonlik (Nbk) 2. (in grammatikale 
zin) onpersooniijk (1) onpersoonuike 
warkwoordcn (1) 
onperti'jdig (1) [aks. wisselt] - onpartij dig 
onpiezierig (spor.) [ömp1a'si:orx] - on-
plezierig, onvriendelijk As ze je d'r niet 
year nugen, is toch we] wat onpiezierig 
(Nbk) 
onpraktiseh (spor.) - onpraktisch 
onr. - aficorting van onriegeimaotij 
onr.goed. - alkorting van onroerende 
goederen 
onranjes z. oraanjs 
onraod et [öro:at] 1. onraad, iets dat de 
omgeving, het huis onveiiig doet zijn As 
d'r aovens iaete bold wodt, daenken we 
aft/ed nog at eerst an onraod (Op), 1k bob 
gien onraod vemewnen (Nt), Dc bond 
beurde onraod in de naacbt U). De bond 
hiatt, d'r is onraod, zeker (Wol), Zollen ze 
daor onraod bebben? (Np), ITt kon we] 
onraod wezen, daor (Spa), D'r is onraod 
om buus (Sz, Bdie), ...b/y baus (Ow), 
onraod bespeuren (Nbk), MY teak onraod 
(Ma) 2. bep. kinderspel: bep. vorm van 
verstoppertje (door eerder bij het honk te 
zijn dan degene die moest zoeken, kon 
men anderen 'veriossen') (01-Ni) 
onrecht I et ['ôrcxt] 1. onrecht, 
onbiilijkheid Noordwooide is jaorcniaank 
onrecht andaon (Bdie, Db, Ma, Ow, Nw), 
H/5 dot th onrecbt (Ste), Th7 bet 'in d'r 
onrecht mit andaon (Nbk), D'r is me 
onrecht andaon (Wol), Zo doef' 'm toeb 
wei wat onrecbtan, at vaait wef wat in/tzo 
erg is het nu ook weer niet wat hij heeft 
gedaan, die aantijgingen zijn niet geheel 
terecht (Ste), D'ris nog beef wat onrecbt in 
de werefd (Nbk, Spa), 1k kan onrecht 
siecbt vcrdregen (Nt), zo ook Sommige 
meenskcn kay glen onrecht velen (Op)  2. 
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onrecht - onsehuldig 

in ten onrechte op onbiliijke wijze, in 
onjuiste zin (verspr.) Ten onrechte habban 
ze him d'r veur ankaken (El, Ow), Ze 
bebban 'in ten onrechte babaandald (El), 

Y wodt ten onrechte beoordeeld op 
onbiilijke wijze, in onterechte zin (Ste), to 
onrechte id. (Np): Ta onrechte bebben ze 
b/zn daor van bascbulthgd! (Np), ook: in de 
war, in het ongerede, bedorven (Ste), vgl. 
ook ía moc'n ze n/at te onrechte macken in 
het ongerede (Nw, Dho) * Onrecbt is d'r 
aJtied al west (Obk) 
onrecht II (Nbk, Op) bn. ['ôrext bij attr. 
gebruik; elders ...'r...} 1. (van 
kledingstukken) hang: binnenstebuiten 
(Nbk) Hi7 hat dejasse onrecht an kringe 
(Nbk) 2. onterecht, onjuist (Op) Hi31 zee at 
we] wat stoat en n/ct zo moo); mar at was 
n/at balamaole onrecht wat bij zaa (Op) 
onrechtmaotig (Nbk, Obk, I) [ôrext 
mo:atox; aks. wisselt] - onrechtmatig Aj' 
aargens onracbtznaotii ankommen en ía 
willen at n/ct weten, dan kuj' dat ok 
wegm offalan (Obk), onracbtmaotig bewies 
(1), can onrecbtmaotige daod (1) 
onrechtvaardig z. onrecbtvaerdzj 
onrechtveerdig (ZW, Bdie, Bu, Man, Ma, 
Nt, Obk, 01-Ni, Op, Ow, Ste) Ook 
onrechtvaardig (spor.) [aks. wisselt] - 
onrechtvaardig, niet rechtvaardig Dat 
babban ze onracbtvaerthg beoordield(Ow), 

behaandeld (Ow), can onrachtvaarthka 
babaanda!ing (Bdie), 1k v/en de strafdiej' 
kregan habben, onrethtveerdig (01-Ni) 
onrecbtveerdighied (b) de [....ii..] i. het 
onrechtvaardig zijn (.) bElt d'r dan van 
nan be/ten onrecb tvaardighiad we! can 
protte over? (b) 
onredde (Bu) ['öredo], in de bijwoordelijke 
verb. Hi)' hat de boel aorig te onredde 
brocht in het ongerede (Bu) 
unredelik (verspr.) [ô'rt:djok] - onredeiijk 
ía klaagen now we!, mar Bc v/en at can 
onredalik varbacl (Nbk), Doe toeb n/ct zo 
onradelik! (Nbk) 
onremers (Oho, bi) Ook aeremes (01-NI, 
Obk), oremes (Nt, Ste, k: Ste), orebes (bo: 
Dho, Op), remes (Ste) bn. [ö'ri:mçs/ u(o:) 
ri:mos/o:o'ri:ms/ ... bs/'ri:mos] 1. ontevre-
den, boos Dc kop wodt ma oremes ikword 
kwaad (Ste), Th7 was aorij orebas over-
stuur (bo: Dho, Op), Wat is hi)' onremers 
ontevreden, kwaad (bI) 2. overstuur (Ste. 

bo: Dho, Op)  Ze macken je hielanjaol 
oremes overstuur (Ste) 3. vreemd in zn 
hoofd, een beetj e getikt, overspannen 
(Dho) Hi)' is wear onramars, 't blad vaaft 
van do boom (Dho) 
onrendaubel (spor.) [örendD:bJ; aks. 
wisselt] 1. onrendabei 
onriegelmaotig [öri(:)gmo:otox; aks. 
wisselt] - onregeimatig, zonder regeimaat 
MY kwarn we! M)' oons, mar h/el on-
riagalmaotig (Nbk), HI)' had can onria-
gclmaotige daurgang een onregeimatige 
stoelgang (Np), onrfegelmaotige thansten 
(spor.), can onriegeJmaotig warkwoord(v) 
onriegelmaotighiedstoeslag 	(spor.) 

- onregelmatigheidstoeslag 
onriepe bn.; -r, onriepst [ö'ripa; aks. 
wisselt] 1. (van fruit) onrijp 
onroerend [ôm:rnt; aks. wisselt] - 
onroerend, in onroerand goad 
onroerend-goedbeiasting (Dfo, Op, Ste) - 
onroerend- goedbelasting 
onrust (Nbk, Np, Ste, b) de [örAst] 1. 
onrust, gejaagdheid, ongerustheid 1k bob 
de h/ala aovend in onrust(c) zaten in 
ongerustheid (Np), can stok onrust een 
onrustige, wilde persoon (Ste) 
onrustig [ö'rAstax] - onrustig Dc koe is 
onrustig (Nbk, Np), HI)' was in can 
onrustiga slaop en had de naacbtmarria to 
paickcn (Obk), ía babban zakar n/at lakker 
sla open vannaacbt, ía weran zo onrustig 
(Nbk) 
onruststoker (Nbk) de; -5; -tien ['ö...] 1. 
onruststoicer 
onruut (Ste) et ['ôryt] 1. onkruid 
onschaedelik (spor.) [ôske:dJok; aks. 
wisselt] - onschadeiijk (van 
bestrijdingsmiddeien e.d.) 
onscharp (spor.) [oskarp; aks. wisselt] - 
onseherp Dc tillavisie is wat onscbarp 
(It) 
onschuld de ['ösktit] 1. onschuld: 
schuldeloosheid 2/an onschuld moat carst 
nog mar as bawezen woddan! (Nbk), Hi)' 
is ian an al onschuld hij weet nergens van, 
is er kennelijk niet van op de hoogte, is 
zich van geen kwaad bewust (Nbk), in alle 
onscbuld (spor.) 
onsehuldig [ösicAIdox] - onsehuldig: 
zonder schuld, ook: argeloos (..) waor as 
bondardan onschuldija meanskcn hi)' om 
at laven kwainman (...) die totaai geen 
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onsjoeg - ontaorden 

schuid hadden, or niets moo to maken 
hadden, or niets aan konden doen (vo), Dat 
zofle onschulthe kiender mar amp or 
meer allienig over do straote kunnan, at is 
tocb wat! (Nbk), zo onsehuldig as laomcr 
(vo), ...as can laom (Nbk) 
onsjoeg z. onsjog 
onsjog (Dfo, Nbk, Nw, Ow) Ook onsjogge 
(Nbk, Ow, b), onsjoeg (Obk, 01-NI) bn.; 
-ger, -st [o'sjax/ ... go/ ... sjux] 1. Ielijk van 
geiaat Hij is slim onsjogge (Nbk), can 
onsjog vrommes (Nbk), flat is niat can 
onsjoege vent (01-NI), wat onsjogge 
wodden (b) 
onsjogge Z. onsjog 
onslicht bn.; -or; -st [ösitxt; aks. wisselt] 
1. niet recht, niet egaal, niet vlak Et laand 
is onslicht (Dfo, Diz, Nbk, Np, Ow), eon 
onslicbte wag (Nbk, Ma), Et pad was slim 
onslicht, at hobbeldebobbelde d'r aorig 
over (Dfo), Et ligt d'r wat onslicht biy 
(01-Ni, Nbk), Watligt do weg d'r onslicht 
henna (01-N!), AJ' vroeger iene mit schere 
en kaom onslicht or haor kmjaten, zeden ze 
daJ'patties maekten (Np) 
onsoortig (Bu, Db, Dfo, Dhau, El, Nt, Nw, 
Ow, Ste, Sz) bn. [ô'so:ortox] 1. niet van 
het goede soort, met te weinig kwaiiteit El 
is onsoortig: d'r zit to weinig soort in, 
teveule ouivieking, d'r zit gien ms, glen 
ado] in (Ow), Zoo 'n onsoortige koc of can 
onsoortigpaerd bean twoordt niet helemaoi 
an do liJnen of kleuren die can kcnner d'r 
van vcriangt (Sz), eon onsoortig vooi een 
veuien dat onigszins a.fwijkt van het goode, 
gewonsto type (Db, Dhau, Ow): N. hot op 
Rodarmark eon onsoortig voolkocbt(Db), 
Dat veebesiag is onsoortig (Bu), Et is 
onsoortig good ieiijk spui (El), Dat bin 
onsoortiga carpels, et bin varkeerde of 
versebiliende soorten ecipeis dour mekaer 
(Ste), oak gezogd van aardappelen die 
vorschi!lend van graotte zijn en door 
elkaar zitten (Nw) 
onsportief[ôs ... ; aks. wisselt] - onspartief: 
niet spartiof Doe niet zo onsportia4 doe 
tocb gewoon mit on pas Jo an! (Nbk), Je 
onsportiefgcdregen (Nbk) 
onstaandvastig (spar.) [ôstà:ntfastx; aks. 
wisselt] - onstandvastig 
onstabiel (spar.) [östabi!; aks. wisselt] - 
onstabie! (van het weer) 
onstee (01-Ni, Ot, bo: Dho) ['ôsti:], in d'r 

onstee van bebben hinder, last van iets 
andervindon, in do weg zitten: N., ik bob 
d'r onstea van (01-NI), Mar ic bebben d'r 
zoe'n onstac van, van die kwlbultcn (Ot) 
onstuniig bn., bw.; -er, -st [5'st9mQx] 1. 
(van personen, dieren) wild, op heftige 
wijze Hi5 gaot d'r onstwmg op in 
anstuimig (Nt), As kiender onstwnig 
binnen, gaot or your at wear out dan is or 
slecht weer op komst (Bu) 2. (van het 
weer) wild, buiig 'tls onsiwnig weer (Nt), 
Dat [at malken] voldac Haarm beter as 
buten, now at wear wat koolder an 
onstuinigar wodde (vo) 
onstunr (Sun-Ot, p,  b: Im) bn.; prod. 
[ô'sty:or] 1. in do war, in wanorde (p, b: 
lm) Alias is onstuur (b: im) 2. (van do 
maag, buik) overstuur, in hat ongerodo 
(Sun-Ot) at Hof onstuurbebben (Sun-Ot), 
Do hide ma ego is me onstuur (Sun-0t) 
onstuur J (p, b: lm) ['ôsty:ar], in in 
onstuur in wanordo (p,  b: Im) 
onsympathiek (Nbk) bn., bw.; -or, -st 
[ôs ... ; aks. wisselt] 1. onsympathiek eon 
onsympathiek ventian (Nbk), Doe niet zo 
onsympathiak! (Nbk) 
ont- [ont] - ant-: onbok!omtoond voor-
voegsol in onschoidbare werkwoorden 
zoais ontdeklcen, ontsieran, ontdujJcn, ont-
grunen en in hop. werkwoarden die zowei 
in anscheidbaar ais schoidbaar gebruik 
voorkamon, vgl. Dc klinke scbcut miy ont 
ontschaat me: met do kiemtaon op ant 
(Nbk), waarnaast, met do kiomtoon op 
...scbcut Dc klinke ontscbcut miy (Nbk), 
zo oak Die iuust oons wat ont maakt ans 
iets athandig, antflxtsolt ons iots (Np), 
waarnaast Die ontluust oons wat (Np) 
ontaarven z. ontarven 
ontaktisch (spar.) - antaktisch 
ontaord (Np, Nt, Pe-Dbi) bn.; attr. 
[an't3:art] 1. antaard, ontworteld (fig.), 
slecht(or) gewordon Die ontaordcJongen 
vernielen alias (Np, Po- Dbi), can ontaorde 
moeder (Nt) 
ontaorden zw. ww.; anoverg.; antaordde, 
is antaard [on'to:ordn] 1. (van zakon) 
siechter warden Et fesien ontaorddc in eon 
vecbtpartij (Obk, Spa), Zc bin slim groot 
mit mckaar, mar dat kan ok to erg, dan 
gaot or soms in rut/c ontaorden (Sz), Et 
ontaordt op nit/c (Ma), Dat kan wel as in 
rere dingen ontaorden (Ow), El ontaordt in 
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ontarven - ontdoen 

ten grate betide (Np) 2. de band met de 
eigen achtergrond verliezen, ontworteld 
raken (fig.), veelal in erg negatieve zin: op 
drift raken, tot een slechte levenswijze 
geraken Hij is zien geboorteplak ontaord 
(Diz), Fenprottejongen ontaorden dew- do 
warkloosh/ed verliezen hun narmale, be-
hoar!ijke manier van leven, raken op drift 
(Db), zo oak In de grate stad is hi 
belemaole gaon ontaorden (Op), As ze mar 
niet ontaorden met name: die jongelui 
(Dho) 
ontarven (verspr.) Oak ontaarven (Ste), 
onterven (Spa) f on'tarbipl...] - onterven je 
k/end onterven (Spa) 
ontheren (b) zw. ww.; overg.; ontbeerde, 
het ontbeerd [ond'bt:ori] 1. ontberen, 
missen Want bij (...) bar hi)' slot van de 
zaeke al die jaoren dat lone ontbeerd (b) 
onthieden (spar.) [ond'bi:dii] - ontbieden 
ontbijtkoeke [ ... d'b ... } - ontbijtkoek 
onthijtshow (spar.) [ ... db ... J - ontbijtshow 
ontbijttillevisie 	(spar.) 	[... d'b ... ] 	- 
antbijttelevisie 
ontbijtzael (spar.) [ ... d'b ... ] - ontbijtzaal 
ontblaederen (spar.) [ond'ble:dpJ - 
antbladeren 
ontblaederingsmiddel (spar.) [and 
blc:drupsmidl] - antbladeringsmiddel 
onthoezeming (spar.) [and'buzipuj, 
... z5m ... ] - antbaezeming 
ontbokselen (Np, p, b: im) zw. ww.; 
antbakselde/bokselde ant, antbokseld 
{andbaks1i] 1. antfiitselen, ontstelen, 
iemand iets afnemen 
ontbossen (I) [and'bas4} - antbassen 
onthossing (spar.) - antbassing 
ontbreken st. ww.; averg., anoverg.; het 
antbreuken [and'brLkp] i. (anaverg.) er 
niet zijn, mankeren Ft ontbralc hew- an et 
geld veur ten nije jasse (Bu, Dfa), Et 
ontbrektje nargens an het antbreekt je aan 
niets, je hebt averal genoeg van (Bu), Now 
we A. 0. TV bebben, boeft et oons nargens 
an to ontbreken (Obk), 't Kan 'vi wel es an 
do centen ontbreken hij kan er wel eens 
niet het geld voor hebben (Ow), Et zal 'vi 
an n/ks ontbreken hij zal nergens to weinig 
van hebben, hij zal alles hebbenlkrijgen 
wat hij nadig heeft (Dha), Ft ontbrekt him 
an n/ks hij heeft ailes wat men zau kunnen 
begeren (Np, Ow), Ft ontbrekt het is er 
niet, het antbreekt (Nbk), Daor ontbrekt et 

'vi an dat is er niet rnaar het is juist wel 
nadig (Nbk), Ontbrekt d'r wat an? (Np), 
Daor ontbrekt nogal war an hot is nag niet 
volledig, er mankeert nag wel iets aan 
(Np), za oak Do teneelgroep bet wel aorig 
good speuld, mard'r ontbrekt flog wel wat 
an (Diz), Daor ontbrekt de regel er is daar 
geen sprake van arde en regelmaat (Nw), 
Dat ontbrekt d'rnog  mar luck an dat maest 
er oak nag net bij kamen, aak in pasitieve 
zin: dat was juist gewenst (Nbk), (in 
negatieve zin:) Dat ontbrek d'r nog mar an 
dat dat er nu oak nag bij meet kamen (Nt), 
za oak Ft ontbrek d'r nag mar net an (Ste) 
2. (anaverg.) absent zijn Daormoch 1kv/ct 
ontbreken, vanzel.fdaar moest ik beslist bij 
zijn, aanwezig zijn (Spa) 3. (averg.) 
antberen, missen (Op) Himos de waanvte 
van eon oofderlik buus ontbreken (Op) 
ontcieferen [ant'sifri] - ontcijferen (van 
wat maeilijk to lezen is, oak: daordat het 
in een anbekend schrift is gesteld) 
ontdaon [an'd5: 5n] - antdaan, antraerd 
H/5 was ontdaon (Dhau, Pe-Dbl, Np), ...d'r 
ontdaon van (Bdie, Bu, Nbk, Np, Nt, Obk, 
Spa, Sz) 
ontdekken [an'delqj] - antdekken: 
bespeuren, waarnemen, vinden wat eerder 
niet gevanden werd We bebben al lange 
ontdekt dat daor wat an de baand is (Nbk, 
Np), Haddon de Noormannen Amer/Ice ok 
a! ontdekt? (Nbk), Hoe bej' dat ontdekt, 
dat ze je tevuje betaden laoten bébben? 
(Nbk), Ikbeb now ontdekt waor die molle 
vaeke langes gaot (Nbk) 
ontdekking de; -s, -en - antdekking: H15 
her eon ontdekk/ng daon (Nbk), tot de 
ontdekking kommen (dat) (Nbk), de 
ontdekk/ng van Amer/Ice (Nbk), Die 
protestzanger was de ontdekking van or 
jaor (Nbk) 
ontdekkingsreize (spar.) - antdekkingsreis 
ontdekkingsreiziger (spar.) - antdek-
kingsreiziger 
ontdoen st. ww.; averg.; het ontdaon [an 
'dfl:n] I. wegnemen, afnemen, antifitselen 
1k kan je wat ontdoon (Bdie), 17 kim do 
kiender bear aj-frecht niet ontdoen (Dhau), 
Dat hot thy vii)' ontdaon afgepakt, ant-
stolen, ontfutseld (Np,  Nt, Spa, Ow), oak: 
hij was mij vaor en deed het dus (terwijl ik 
het had willen daen) (Nw), (wederk.) Jo 
argens van ontdoen iets wegdoen, weg- 
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ontdooien - ontfütselen 

werpen 2. uittrekken (Bdie), in jo van je 
kleren ontdoen (Bdie) 3,  jets verborgen, 
geheim houden voor iemand Ze ontdoe 'm 
wat (Nbk), Et is altieden om die oolde man 
bennogaon, ze bebbon ? 'm altiod ontdaon 
ze hebben het hem steeds niet gezegd 
(Man), Dat zoj' me al even ontdoen, mar 
dat was mis (Nbk), Jo lain do bolasting niot 
yule ontdoen (Obk), We perbeerden nog 
hour do boel to ontdoon (Dho), Hi7  was zo 
an ? frommelon mit do hanen, mar biy hul 
ze dichte; dat wol hij mi ontdoon wat 
daor in zat (Nw), Mit Sunderklaos kay ik 
him nooit wat ontdoen (Nbk), Die ontdooj' 
ok niet yule! voor hemlhaar kun j  weinig 
geheim, verborgen houden, hij/zij heeft 
suel door wat een ander wil, gedaan heeft 
(Np) 
ontdooien z. ontdujjen 
ontduicn z. ontdujjen 
ontdujjen (OS, ZW, Bu, Nt) Ook 
ontduuien (Bu), oniduien (Diz, Spa, Sz, 
Wol), ontdooien (Spa) [ond ... J - 
ontdooien Do kraone is weer ontdujd 
(Nbk), Et vlois moot ontduid wodden (Spa, 
Wol), Aj' do koelkaasto ontdujjen (..) 
(Diz, Obk), do diepvries ontdujjon (Diz), 
(fig.:) (..) on  staorikan  ontdujde Maatien 
on bogon ze wat in hour gowone doon to 
raoken (vo) 
ontduken [on'dylqj] - ontduiken 1k bob do 
slag ontdouicon (Nt), Th3 ontduulct do hod 
(Nw), do bolasting ontduken, Ze wiien do 
seboele ontduken spijbelen (Dho), Die vent 
bokent nooit hi] et kaortspoulen, M 
ontduuict a/los (Wol) 
ontduuien z. ontdujjen 
onteigenen [on't€jg 5n] - onteigenen 
ontelber [on'tclbr] - onteibaar Eon groto 
vloot mit ontolbere duukboten, con vloot, 
die hi] starker maeken wil as do Engolso 
(vo) 
onterven z. ontarvon 
onteten (Db, Dho, Wol) st. ww.; overg.; 
het onteten [on'tut] 1. alles opeten, zodat 
de ander niets meet heeft Hjy bet me do 
hiole hod onteten, d'r is nib vow' eon 
sander ovorblevon (Wol), Ze onteten die 
aandoron a/los (Dho), 1k vion, as ze alIas 
opeton, dat ze mi] niot onteten, dat is dan 
eon token dat ot lekkor smaekt (Db) 
ontevreden [onto'fri:di7] - ontevreden Dat 
moonsko is ok altiod lioko ontevreden 

(Nbk), Wat bet die weer eon ontevreden 
gezicht (Nbk), Jo meugon niot ontevreden 
wezon (Nbk) 
ontevredenhjed Voor -heid z. -hied 
[...'fr...] - ontevredenhejd 
ontfaarmen z. ontlarmon 
ontfarincn (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, El, 
Np, Nt, 01-NI, Op, Ow, Wol) Ook ont- 
faurmen (Bu, Nw, Obk), ontfermen (Diz, 
Ld, Ma, Op, Pe-DbI, WIT) [ont'far(o)mn 
/ ... fa: ... / ... f€r ... ] - (zich) ontfermen Hi]zal 
burn over die katte ontfermen (Spa), Do 
voogdijraod mos bum mar over dat kiond 
ontfermen (Pe-Dbl) 
ontfermen z. ontfarmon 
ontflodderen [ontflodpfl - ontvliegen Dc 
kiepo ontilodderdo mi] (Spa, Ste, Nw), Do 
doovo is me ontilodderd (Wol), (bij verge-
Iijking:) Ze is n ontflodderdze is aan de 
haai gegaan met een andere j ongen/man 
(Nbk) 
ontfloepen (Bu, Nbk, Nw, Pe-Dbl) zw. 
ww.; onoverg.; ontfIoepte/floepte out, is 
ontiloept [ont'fiupip] i. met een floepende 
beweging ontsnappen Hi] is oons 
ontfloept! N/ks moor an to doon! (Nw), 1k 
doobt da 'k do kiepo good vaasto badde, mar 
hi] floepte mi] ont (Nbk), Do bond kon 
me net ontiloopon (Pe- Dbl) 
ontflutten (Bu, Db, Diz, Ld, Ma, Nbk, Nt, 
Obk, 01-Ni) zw. ww.; overg.; ontflutte, 
flutte ont, is ontflut [ontflAtq] 1. met een 
snelie beweging ontsnappen (Nbk, Obk) 
Hi)' flutte md  ont, Hi7 is miy ontilut 
(Nbk) 2. zich laten ontvalien, iets zeggen 
dat men beter niet had kunnen zeggen (Bu, 
Db, Diz, Ld, Ma, Obk, 01-NI, Nt) Pas 
daor wat op Jo woorden, oon grof woord 
kuj'je daor niot ontflutton laoten (Obk), 
Zi] Mt hour nog wol es eon vremd woord 
ontflutton (Db), Et is me oigonlik zomar 
ontilut (Nt) 
ontfokselen (Bdie, Dho, Mun, Np, Nw, 
Ste) Ook ontfotselen (Np, Nw, Op, Ste), 
ontfosselen (Np), ontfutselen zw. ww.; 
overg.; ontfokselde, het ontfokseid 
[ont'foksjzJ. ..fotsIJ...fosji/...fAtsj4] 1. 
ontfütseien Dat bobbon ze ml] ontfoksold 
(Ste), Dat kiond moat altiod eon aandor de 
boo] ontfutselon (Diz) 
ontfosselen z. ontfoksolon 
outfotselen z. ontl'oksolon 
ontlutselen z. ontfoksolon 
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ontgaon - ontglippen 

ontgaon St. ww.; onoverg.; is ontgaon 
[ont'x5:n] 1. aan iemands aandacht 
ontsnappen, vergeten worden Dat lesion 
datismiy ontgaon, mar ikbad et we! hi do 
kraante lezen (Obk), 1k wits et ok we], on 
toeb is et mij ontgaon (Dfo), Jo kim wel 
woten daJ' oo!dor wooden, d'r ontgaot Jo 
moor as vrooger (Nw), Jo boevon niet 
bango to wezon dat 'm wat ontgaothij ziet, 
merkt alles (Ste), zo ook Die buw-vrouw 
moot ok nit ontgaon wil alles zien, horen 
(Dhau), D'r is miy niks ontgaon ik heb 
alles wel gezien, gehoord (ildie) 2. niet 
begrijpen, niet kunnen laten doordringen Et 
ontgaot me bie!omaoie (Ste), We haddon 
gisterao vend vergadoring, mar et meeste 
wat d'r zogd is, is mij ontgaon (Sz) 3. niet 
kunnen profiteren van, niet kunnen 
genieten van waar men bij had willen zijn 
(een feest, een indrukwekkende gebeurtenis 
e.d.), het net niet krijgen van een prijs e.d. 
Dat mooieismi now krokontgaon (Dho), 
Die arlonis is mij ontgaon (Ld), Dat is 
hour we! ontgaon! (Wol) 
ontgappen (Dho, Ste) zw. ww.; overg.; 
ontgapte, gapte ont, het ontgapt [ont'xapip] 
1. door te gappen afnenien Die mooJ'in de 
gaten holen, die ontgaptJo wel es wat (Ste) 
onigellen onbep. w. [ont'xelifl 1. ontgelden 
Hij mos 't ontge!Jen (Sz, Nbk), De var-
koerdo moot et vaeke ontge!!on (Ow), 
Dozo!do moot ot vaeko ontgoion (Ow), In 
do vekaansio moe'n eon hie!obool bonnen 
C17 katten et ontgei!en (Db, Do goeien 
moo'n 't now ienkoer altiod mit de kwaoion 
ontgof!en (v), zo ook Do goeie moet ot wit 
de kwaoio ontgeien (Ow) 
ontgeven (bo: Nw) bn.; pred. [ont'xubr1i] 
1. enigszins vochtig door dooi 
ontginnen (verspr.) [ont'xu?:] - ontginnen 
(!ett.), hetz. als anmaoken (dat vanouds het 
meest gebruikelijke woord is) Ze ziil!en 
bier aebter butts de hole polder ontginnon, 
tot do Gracbto toe (Sz), Hi5 bet et Iaand 
opnij ontgunnon (Bdie), Etbeidevo!dmoet 
ontgunnen wodden (Nw) 
ontginning - ontginning Ze bin drok mit 
do ontginning doende (Nt), Buurman Jo-
hannes Duun was ok warkzem op Haann 
zien ontginning (vo), Hiy het daor een 
boordorto in do ontginning d.i. in het 
gebied dat niet zo lang geleden is ont-
gonnen (Ma, Nbk), zo ook D'r bin aorigo 

p!aetsen in do ontginning bouwd (Diz), De 
weg dour die ontginning is niot bost(Wol) 
ontginningsinaotschoppi'jc (1) [ont'x...] - 
ontginningsmaatschappij 
ontginningsplaetse (Db) de; -n; 
...plaetsien [ontx ... J 1. boerderij met vooral 
grond die is ontgonnen Hiy woont op oen 
ontginningsp!aotso (Db) 
ontginningsziekte - ontginningsziekte As 
d'r dan ok nog ontginningsziekte in do 
baoverzeton bar, s!eog dehaever vaoko om 
do trommo van do rosmou!e (Ow), In do 
baever bebben we et we! es had die 
ontginningsziokto, dat was eon gebrek an 
ko up or, dan wodde zo hie!oniao! gee! 
(Nbk), Op dat nije laand kregen ze to 
stolen mit ontginningsziokto: 'veo.nko!o-
nia!e baevorziekte'en Hoogba!onseziekte 
mit bid you! speurwark (..) bin zo d'r we! 
aacbter kommen waor as do knoup zat 
(Ow), Nao do ontginning kan et wel eon 
paarJaor good gaon mit do grwç mar dan 
komt d'r do ontginningsziekte in, d'r gnilt 
dan s!ecbt grits of d'r komt eon zokor 
onkruud in vow (Sz) 
ontglieden St. ww.; onoverg.; scheidb.; 
ontgleed/g!eed ont, is ontgleden [onVxlidi] 
1. glijdend laten vallen (per ongeluk), ook 
glijdend laten ontsnappen Laot Jo die 
boekon niot ontglieden! (Db), 't Koppien 
g!oed mij ont, et is kopot (Nw), Now bob 
Bc me zopas weer eon koppio ontg!iodon 
!aoton, an djggo!s! (Sz), IV moe'n can aol 
good beotho!en, want M kan Jo zo 
ontg!iedon (Ow) 2. verstrijken, langzamer-
hand opraken (van tijd) (Dhau, Pe-DbI) Do 
Jaoren ontg!iedonJe (Dhau), Laot do tied 
niotnutto!oos ontglieden (Pe-Db!) 
ontglippen zw. ww.; onoverg.; scheidb.; 
ontg!ipte/glipte ont, is ontglipt [ont'xltpm] 
1. ontglijden, glijdend ontsnappen Dat 
paantion g!ijr'te mij ont, It was hatstikko 
kopot (Dfo), Et reumo!tion ghote me ont 
(Nbk), 'tEi ontg!ote mo uut do ban on (El), 
1k zol eon kiope pakkon, mar hi ontghvto 
miy nog krok (01-NI), Et touw is me 
ontghot(Diz) 2. nit de herinnering geraken 
(Mun) 1k wote et niot moor, or is mi 
ontg!oden (Mun) 3. verstrijken (van tijd) 
voor men er erg in heeft (Ld) Do tied 
ontglijot oons aitiod as we hior wit doende 
binnen (Ld) 4. zich laten ontvallen (door 
het te zeggen) (Nbk, Pe-DbI, Spa, Ste) Et 
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ontgrcunen - ontholen 

is mij ontghjot ik heb hot me laten 
ontvallen (Spa) * Laot an je hjopen glen 
kwaod ontgl,jopen (Pe-Dbl) 
oittgrcuncn z. ontgrunen 
ontgronden z. ontgronnen 
ontgronding (spar.) - hot ontgronnen, z. 
aldaar 
ontgronnen (verspr.) Ook ontgronden 
(WH, elders spor.) [ont'xroi:/...'xrondi] 1. 
ontgronden: do bovenste laag weggraven 
Dan bard ie do boverste laoge weg, zoks as 
ontgronnen (Ste), Vow at ontgronnen van 
dat porceol moej' eon vergunning bebbon 
(Ma, Nbk), Dat land maj' niet ontgronden 
(Spa) 
ontgruien z. ontgruuien 
ontgrujjen Z. ontgruuien 
ontgrunen Oak ontgreunen (Spa) 
[ont'xry:q:/ ... xrA:ii:] - ontgroenen (met 
plagerijen beproeven) Een student moot 
ontgreund wodden (Spa) 
ontgruning (1) [...'x...] - ontgroening 
ontgruuicn (El, Nbk, Np, Ow) Oak 
onigruien (Diz, Np, Spa, Wol), ontgruffen 
(Dho, Ma, Nw) - ontgroeien: sneller 
groeien, eerder groot, zelfstandiger worden 
dan men denkt Die kionder waeren zo 
groot wodden, ze waeren oons helomaolo 
ontgruid (Pa- Dbl), Do jeugd ontgruit Jo 
zomar (Dho, Diz) 
onthaand (Np, Pe-Dbl, Wol) [auth...] - 
onthand Do schoppe is me breulcen, now 
bin 'Ic mat onthaand (Np), As je dat niet 
hebbon, bi)"slim onthaand(Pe-Dbl, Wol) 
onthaci (Np, Nw) at, do [ont'he:l] 1. wijze 
van ontvangst, in verb. als We kregen eon 
good ontbael (Nw), We hadden daor eon 
gooio ontbael (Np) 
onthaelen Oak onthalen (WH), onthaolen 
(Spa) zw. ww.; overg.; haelde anti 
onthaelde, her onthaeld [auth ... ] 1. antne- 
men, ontstelen, ontfütselen, stiekem af-
pakken Zo hobbon me al mien perot ont- 
haeld (Wol), Zo willen vii)' dat mooie 
kannegien onthaelen (Bu), 1k zou die fiats 
mar in It hofle zetten, veurdat zo 'in je 
onthalen (Sz), Dat bebben zo me onthaeld 
ontstolen (Bu), As eon boor sneden wodt, 
wo'n 'vi do ba/len onthaeld (Op) 2. trak-
teren, onthalen (Dho, Nw) We zillIon zo 
good ontbaelen (Dho), We bin d'r good 
onthaeld (Nw) 
onthalen z. onthaolen 

onthanen zw. ww.; overg.; onthaande, het 
onthaand [ant'hâ: w]  1. onthand doen raken 
(Op, Ste) As we niet moor over dat 
weggien rieden mougon, zol cons dat slim 
onthanen (Op), Dat onthaant mi)' hide-
maolo (Ste) 2. afhandig maken (Dho, Obk) 
Laotje do bool niet onthanen (Dho), Pattie 
meenskon bebben d'r slag van cm iene van 
at ion of 't ore to onthanen (Obk) 
onthaolen z. ontbae!en 
ontheffen (spar.) - antheffen: van een 
verplichting of taak Zo hebben 'vi d'r van 
ontheven (spar.), Zo bebben him uut die 
pesisie onthovon antslagen (spar.) 
ontheffing - antheffing Veer wag do 
moerste schoelen wollon ontheffing hebben 
van et voiplicbto Fries (Nbk) 
ontheiligen (spar.) [ant'h ... ] - antheiligen 
ontheufden (1) [ant'h.&:vdn] - anthaafden 
(als straf) 
ontholen Oak onthouwen (Spa) st. ww.; 
overg.; het anthullenlanthalen [ant'ho:h?J 
...] 1. niet geven Hij hot 'm dat ontbolen, 
mar 't kwam 'vi aonlik we! toe (Nbk), Eon 
boost dat gien vroten bebben mag, moej'et 
voer ontholen (Ow), Die koe moot dreu-
gen, ik bob 'vi at kotvoer ontholen (Ow), 
Kcon en of voorzen die niet best dracbtig 
wodden willen, wodt wel es eon keer 
ontholen as zi)' bola binnon (Dfo) 2. 
(wederk.) zich anthauden van (spar.) Eon 
sukoipesjent moot him ontholen van zuut 
spy! (Obk), Jo ontholen van stemmen 
(Bdie) 3. verzwijgen, niet vertellen (verspr. 
WS) Dat kuj' hum zomair niot onthouwen 
(Nt, Wol, Spa), Dat ho'k 'vi onthulion 
(Ste), Et wodt d'r niot beter op, ze 
ontholen me alles (Sz), Daor ontholen zeje 
van dat vertellen ze je niet, verzwijgen ze 
(Ste) 4. niet vergeten le kun niet lange 
ontholen (Bu), Die naeme kan ik nooit 
ontholen (Wol), Dat kan 'Ic allegeer niot 
ontbolon (Nbk), Hi)' onthoolt nib moor 
kan niets meer onthouden (Ste), 1k kan do 
lesto tied niet ontholen (Sz), Et is eon 
pienter jongien, hi)' is good van ontholen 
(01-NI), (bij eon vermenigvuldiging:) viere 
opschrieven, vieve ontholen (Nbk), Jo kim 
ok niet ]anger ontholen as tusson do 
eoipels on do bri (Bu), ...as tussen (wolf 
ure on do middag (Bu), zo oak 1k kan 
ontholon van twaclf ure tot do middag 1k 
kan steaM jets onthauden (Nw), Eon kop 
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ontholing - ontkiemen 

as eon aJmenak, bij kan ontho/en dat or 
raer is (Ste) 
ontholing de; -s, -en [ont'h ... ] 1. 
onthouding (bij stemmen), vgl. D'r weron 
wel zeuvon ontholings (Nbk) 2. in perio-
die/ce ontholing (1) 
onthool z. onthoold 
onthoold (Dhau, Np, Obk, Op) Ook ont-
hool (Db, Ow) et [ont'ho:l(t)} 1. onthoud, 
geheugen Mien onthoold wodt mint/or 
(Obk), Hiy is kot van onthoold onthoudt 
jets maar kort, vergeet gemakkeiijk (Ste), 
Die het flog een good onthool (Dhau, Obk, 
Ow), Zien onthool is nog good (Ow) 
onthoolder Ook ont/èouder (Sz: bet. 2) de; 
-5; -tien [ont'ho:idç/ontivmtdç] 1. jemand 
die onthooit, z. onthoien 2. geheel-
onthouder (Nbk, Sz) 
onthouder z. onthoolder 
onthouwen z. ontholen 
onthullen - onthulien: van een gedenk-
teken e.d., ook: aan het Iicht brengen 
onthut (Bu, Nbk, Np, b: im, bo: Bu, Nw) 
et [ont'bAt] 1. dnikte, lastig gedoe Wathe'k 
een onthut had (Bu), eon hicl onthut veel 
drukte, een flinke ontbering: door ziekte, 
een grote moeite die men zich moet ge-
troosten War eon onthut zo midden in do 
naacbt (Nbk, Np) 2. oponthoud (b: im) 
ontied z. ontiede 
ontiede (Db, Dfo, Dho, El, Ma, Nbk, Np, 
Obk, Op, Wol, vo) Ook ontied (WH, El, 
Nt, 01-Ni, b: lm) de [ontida/ ... tit] 1. ontij: 
d.i. wanneer het donker is en het dus 
minder veiiig kan zijn; ook, bij uitbreiding: 
gum, onstuimig weer (b: Im) 1k wi! niet 
dat ie biy ontiede op 'e weg kommen (Db), 
biy naacht on ontiedc Hiy is a/tied bi 
naacbt on ontiede biy do weg (Obk), 1k wil 
bi ontied niet war/con (Nt), biy ontied op 
pad (Np, El), —bjY de weg (Dho), Zo bin 
wit ontiede an 't verhuzen (Np) 
ontiederig (Bdie, Bu, Dho, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Nw, Obk, 01-NI, Spa, Ste, Sz, b: im) 
bw., bn.; -er, -st {on'tidpx} 1. (van het 
weer) zo afwijkend dat het in een ander 
jaargetijde hoort, voorai: m.b.t. flinke kou 
in de zomer, ongewone warmte in de 
winter (Ste), vaak aigemener: met sieeht, 
vervelend, guur, onstuimig weer, koud, nat 
weer 2. er ongezond, ziekelijk, slecht 
uitziend (van personen, dieren, ook van 
gewassen) (Bu, Nw, Obk, Ste, Sz) Beeston 

kim d'rsoms ondedcFig uutzien (Ste), War 
ziet dat kiend d'r a/tied on- tieder, uut 
(Sz), Wat zag dat moons d'r ontiederig wit 
(Obk), 0c4 war k/k M d'i-  ontiederig uut 
(Nw, Ste), Dour die natte tied stonnen do 
gewassen d'r ontiedorig bij (Bu, Obk), Dat 
staot d'r ontiederig bij niet bep. fiorissant: 
gezegd van gewassen zoais rogge (Nw), 
ontiederiggoedd.i. voorai: groente die niet 
goed gedijt, bijv. sla (Nw) 3. smerig, 
verfomfaaid (Bu, Dho, Nbk, Nw, 01-NI) 
Hi7 zag d'r ontiederij uut (Nw, 01-NI, 
Nbk), zo ook Dejonge kwam ontiedorig, 
doest,' tbuus (Bu), Die zicht d'r ontioderik 
uut (Dho) 
ontiedig (Dhau, Ld, Ste, ba) bw. [on'tidox] 
1. erg vroeg, te vroeg Die is ontiethstur- 
yen te jong (Ste), We mossen d'r 
vanm orgon ontiedig of want d'r mos eon 
koe naor de mark erg vroeg (Dhau), Die 
koe kwain ontiodig weeromm e, dat was 
eon opbreker (Ld), eon ontiedig aende 
nemen (ba) 
ontiegelik (verspr.) [on'tixlok] - 
ontiegelijk It Is ontiegoiik koold vandaego 
(01-NI), ...min weer (Ma), Doe et kiend 
zo in do modder vu!, zag or d'r ontiegehk 
uut (Op), ... was or ontiege!ik smerig (Diz, 
El, Ow) 
ontierig (Bdie, Dhau, El, 01-Ni, Op, Sz) 
bn., bw.; -er, -st [on'ti:aroxj 1. (van 
dieren, van bep. gewassen) niet bep. 
florissant, niet geed gedijend Do rogge 
staot d'r mit dit natte weer ontierjg bi (El, 
Sz), War ziet dat besien d'r ontieril wit 
(01-Ni), Dat bioempien staot d'r ok zo 
ontierij bi'j dat doe 'kmar vot(Dhau, Op) 
ontjatten (Np, Nw, WoI) zw. ww.; overg.; 
ontjatte1jatte ont, het ontjat [ont'jati] 1. 
ontstelen Ze hebben me vannaacbt eon paor 
kiompon ontjat (Np) 
ontkalken (spor.) [ont'k ... ] - ontkalken 
ontkennen [ont'kci:] - ontkennen Th3 
onticent aRe sob uid(Np), lebebben dat wel 
daon, dus perboer mar niet om et to 
ontkennen (Sz), th3' hooit bet mar vol, bi5 
ontkent et mar (Nw) 
ontkennend (spor.) [ont'kc;:t] - ontken-
nend een vraoge ontkennend beantwoorden 
(spor.), eon ontkennend antwoord (I), eon 
ontkennend bijwoord (1), . ..iidwoord (I) 
ontkenning (spor.) - ontkenning 
ontkiemen (Nw) [ont'kiip:] - ontkiemen, 
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ontkneuping - ontlaotend 

uit de kiem to voorschijn komen, ook: 
(overg.) doen ontkiemen, ni. voorkiemen 
1k wil die bonen ontkiemcn (Nw) 
ontkneuping [ont'kit&:puj] - ontknoping 
(afloop van de verwikkelingen) 
ontkniepen (Dhau, El, Nbk, Up) st. ww.; 
onoverg.; is ontknepen [ontknipxp] 1. 
ontsnappen (aan iemand) Hij is hear 
ontknepen ontsnapt, met name: toen ze 
hem probeerden to pakken (Nbk), Ze 
ontkniepen me met! (El) 
ontknobbelen (Np) zw. ww.; overg.; 
ontknobbelde/knobbelde ont, het ontknob-
beld [ont'knobj4] 1. afpakken, afnenien Ze 
hebben him alles ontknobbeld (Np) 
ontkoemen z. ontkommen 
ontkommen Ook ontkoemen (Bdie, Spa, 
Sz) st. ww.; onoverg.; ook scheidb.; is 
[ontkoip:/ ... ] 1. ontsnappen (aan jets, 
iemand) 1k zol 'm griepen, en doe is hi 
miy ontkommen (Wol), Mien buren hear 
katte is hear even ontkommen, on daodehk 
lag hi5 al dood under ccii auto (Up), D'r 
ontkommen riegelznaotig meensken wit de 
gevangenis (Obk), Daor bin me die dek-
selse kiender d'r tegen beddegaonderstied 
weer uut knepen; ze ontkommen me iedere 
aovend! (01-NI), Dejonge is de meester 
gauw ontkommen (Dfo), B. is in disse 
omgeving de mollevanger, d'r ontkomt 'in 
met paw iene (Dhau, Db), Hij is an de 
dood ontkommen (Nbk), Hij is 't ongeluk 
lack ontkoemen (Sz), Daorperberen we an 
te ontkommen (Ste), Daor ontkwam ik 
good an (Ste) 2. ontglippen (Nw, k: Ste) 
Dat paantien ontkwarn miY ontglipte me 
(Nw), Et kwam me ont (k: Ste) 3. 
verstrij ken zonder dat men er erg in heeft 
Dc tied is me ontkoemen (Bdie) 4. met 
opgemerkt warden (door iemand) Ui-  ont-
komt him niks er ontgaat hem niets, hij 
houdt alles in de gaten (Nbk), D'r moor 
mi5 niks ontkoemen ik wil precies weten 
wat er gaande is, 1k ben nieuwsgierig (Sz), 
Et ontkomt je vaeke, dat een peerd voolt 
een veulen krijgt Nbk), Dc briy is me 
ontkommen, ze smaekt sangerig 1k heb er 
onvoldoende op gelet bij het koken (en 
daardoor smaakt de pap een beetje aan-
gebrand) (Db) 5. met krijgen, aan iemands 
neus voorbijgaan (door bijv. pech, ziekte), 
terwiji men or juist graag bij wilde zijn 
Dat fesien is mij ontkommen (El, Spa), To 

deksel nog an toe, dat is mi/ reer 
ontkommen (Nw) 
ontkoppelen (Nbk) [ont'kop;] - ant-
koppelen (van wagens e.d.) 
ontkriegen (Nbk) st. ww.; overg.; ont-
kreeg/kreeg ont, het ontkregen [ontkrig] 
1. afnemen, afpakken Die kreeg hear dat 
ding ont(Nbk) 
ontkrimpen (Obk) st. ww.; onoverg.; is 
ontkrompen [ont'krimpip] 1. door to 
krimpen verliezen, in * Et is litter asjow 
can korrel ontspringt as dat et jow 
ontkrimpt men moet de rogge niet to snel 
van het land halen, het moot eerst good 
drogen, waardoor er misschien wel eens 
een korrel wegspringt (Obk) 
ontkroepcn (ZW, Dho, Diz, El, Ld, Nbk, 
Nt, Op) st. ww.; overg; ontkreup/kreup 
ont, is ontkreupen [ont'krupip] 1. 
wegkruipen voor iemand, veelal am to 
ontkomen aan jets (Bdie, Diz, El, Nbk, 
Pe- Dbl) Hi5 was bange year mi3 hij wol 
me ontkroepen (Diz), Ic kun ze we! 
ontkroepen (Nbk), 1k kroep 'in we] ont! 
(Nbk), Die smerie jongen bin mi5 
ontkrcapen (El) 2. zich onttrekken aan, 
weten te ontkomen aan (Bdie, Dho, Ld, Nt, 
Up, Ste) de seboele ontkroepen (Bdie), Hi 
is de dood ontlaeupen (Up), Hi was zo 
slim, as was hij de dave! ontkreupen (Ld), 
zo ook Hiy is de dave! ontkrcupen (Nt) on 
Hi)' is de davel ontkreupen bij locbt-
scboondaghij is enorm gewiekst, leep (Ste, 
Dho) 
ontkruper (Sz) de; -5; -tien [ont'krypj] 1. 
iemand die voor iets weg probeert to 
komen 
ontlaasten z. ont!a1yten 
ontlaoten (Db, Ld, Nw, Op, Ow, Spa, Ste) 
st. ww.; onoverg.; het ontlaoten [ontl ... } 1. 
ontlaten: zacht, cnigszins nat warden van 
us, sneeuw, bevroren grond, nI. als gevolg 
van de invallende dooi Et ies op 'C vaort 
begint to ontlaoten (Db), Et begint al to 
ontlaoten to dooien, het ijs begint al 
zachter, enigszins nat to warden (Ld, Nw, 
Spa), 1k daenke met dat or winterweer 
lange moor duren zal, want de sni)' op et 
pattien begint a/ een betien to ontlaoten 
(Up), Et ontfat 4 bear (Ste) 2. z. 
ontlaotend 
ontiaotend (Bu, Diz, Ma, Nbk, Ow, Sz) 
Oak ontlaoten (01-NI, Pe-Dbl, Wol en 
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ontlasten - ontredderd 

verspr. oost.) [ont'lo:otv(t)] 1. met zeer 
lichto dooi, zodat hot ijs, do snoeuw, de 
bevroren grond zacht wordt, enigszins nat 
wordt Etis (wat) ontiaotcnd(Ow, Nbk), Et 
wodde ontiaotcn weer en or begon to 
dujjcn (Obk), Et is eon win pad to rieden, 
want de dick is ont/aoten (Wol), Mit die 
zaachte winter was de grand gauw weer 
ontiaoten (Obk) 
ontlasten (1) Ook ontlaasten (Ste) zw. 
ww.; overg.; ontlastte, het ontlast [ont 
'lastnl ... .. ... ] 1. de last verlichton (van een 
ander) ow eon aander to ontiaastcn (Ste) 
ontlasting [...'l...] - ontlasting: uitwerp-
solen 
ontieden (I) [ont'li:diij - ontleden (in taal-
kundig opzicht) 
ontlienen (spor.) - ontlenen (uit een bep. 
taal) 
oltilening (spor.) [...'I ... J - ontloning: uit 
een andore taal overgenomen woord 
ontlopen at. ww.; overg., bet. 4: onoverg.; 
is, bet. 3 ook: het) ontlopen [ont'I ... ] 1. 
ontkomen door weg to lopen I/c bin viog-
ger, ik bin 'in ont/open (Nbk), Die jongen 
bin mi5 ontiopen (Pc- Dbl, Ow) 2. mijdon, 
uit de weg gaan Aj' eon hekel an iene 
hebben, kuj'hum mar beter ant/open (Spa), 
1k perbeer dat meens to ont/open (Sz), 1k 
bin de bujje ontiopen (Ow), 1k bin die 
nizie mar ont/open ow d'r mar nict bi 
betrokken to wezen (Obk) 3. mislopen, 
misson Ze zo/ien mekeer treffen, mar ze 
ont/eupen mekeer (Ld), Aj' de middagpot 
ontiop en, is dat met zo best (Edie, 
Po-Dbl), 1k heb de middagpot ont/open 
(Db, Nw, El), Aj' do koffie ont- ]open, is 
et op (Nw), Ze kwarnmen to Jacte, or eten 
is hew- daor ont/open (Obk) 4. (onoverg.) 
uit jots lopen, vloeien (Edie, Obk, Ste, p) 
Van die flesse me/k is mi onderweg een 
bide- boo] ontiopen (p), Die wost is or vet 
ont- lopen (Edie), Mit die grote wonde 
was him een boo] blood ont/open (Obk), 
Hzpraot as ccii aentien metwost dat or vet 
ant/open is hij klotst als een kip zonder 
kop (Ste) 5. vorsohillond zijn (vooral: in 
loeftijd), in mekeer met ontiopeir. Ze 
zu/len mekeer in /eeftied met gauw 
ont/open (Op), Ze ant/open mekeer niet 
vu/c (El) 
ontluzen (Np) zw. ww.; overg.; luusde 
ont/ontluusde, hot ontluusd [ontly:zi] 1. 

ontffitsolen, afkakken  Die iuust oons wat 
ont (Np) 
ontmaantelen (I) [ont'mã:ntjvJ - ontman-
telen (van installaties) 
ontmaeken (Bu, Obk, Op, Ow) Ook on:-
inaken (Sz) [...'m...] - onterven Oo/ders 
kim hew kiender mar your ccii bepaoid pat 
ontmaekcn (Op) 
ontmaken z. ontmacken 
ontmaskeren (spor.) [ont'maskççi] - 
ontmaskeren (fig.) 
ontnaoderen (Db, Ma, Obk, Ow) zw. ww.; 
overg.; ontnaoderde, het ontnaoderd [ont 
'no:odp] 1. in beslag nomen, naasten, 
ontoigenen Tegenwoordig wodt veu/e 
mecnsken or buus ontnaodcrd voigens ar-
tike/ zovcu/e van or wetboek (Ow), Die 
man is geveer/ik, ze znoc'n him dat vuur-
waopen ontnaodercn (Obk) 2. stolen, at-
pakken (Obk) Ze hadden me mien beste 
dongkroje ontnaoderd (Ow) 
ontnemen - ontnemon: atnomon, wog-
nemen Je meugen him die app el met 
ontnemen (Diz), Ze bebben 'in ccii kicnd 
ontneumen (Nbk), MY her 'in or wark 
ontncumen (Nbk, Ow), Die boom het oons 
a/ic uutzicbt ontneumen (Nw, 01-NI), Ic 
maggen icne or uutzicht met ontn em en 
(Spa), Die /iendeboom ontnemt nogai wat 
unne (Dhau) 

ontnochteren (Ste) [ont'noxtçn] - ont-
nuchteren Hij moot mar even ontnoch-
teren, hij moor mar even een posicn in de 
ba/c, am bi5 tekommen (Ste) 
ontpakken (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; 
pakte ont/ontpakte, het ontpakt [ont'pakj]] 
1. athandig maken, atakkon 1k beb 't 'm 
ontpakt (Nbk) 
ontploffen [ont'plofrp] - ontploffen: 
exploderen, vgl. D'r is ccii bow ont /oft 
(Nbk), ook fig.: A. toch, war met 20 
kwaod, ie kun we/ ontpioffcn (Nbk) 
ontplofflng - ontploffing 
ontploffingsgeveer (I) - ontploffings-
gevaar 
ontplooien (BU) - ontplooien: uiteon-
vouwen Kick, de parrcsjutc ontpiooit (Bu) 
ontraffelen (Bu) [...'r ...J - ontrafelen (fig.) 
eon muui/ike zacke ontrauicien (Bu) 
ontraoden [ont'ro:odi] - ontraden iene wat 
ontraodcn 
ontredderd (Bu, Np, v) bn. [ont'redçt] 1. 
ontredderd (lott.) Dc bieie boc/ iigt d'r 
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ontredderd My (v), Ze hebben de boal 
aorig ontredderdin ontredderde staat (Bu), 
Et huus staot d'r ontredderd bi (Np) 
ontregeld (spar.) [onVrt:gt] - ontregeld 
Dew-  de snidunen was at vorkeer wat 
ontregeld (Nbk) 
ontrief (Np, v) at [on'trif] 1. het ontrieven 
Bodaanlct vein- et ontrief hat ongemak dat 
de ander heeft door jets voorje to doen (v) 
ontrieven (Mun, Obk, Spa, Ste) zw. ww.; 
overg.; ontriefde, hat ontriefd [on'tri:brn] 1. 
ontrieven, tot last zijn: 1k hope da'kjo niet 
ontrieve (Spa), oak: onbeleefd overkomen, 
vooral in ontkenningen en als antwoord op 
can vraag, als in Buun'rouw, woj' een 
koppion thee? {met als mogelijke 
antwoorden:J A 'k Joe nicE ontrievel di.: 
dan graag (Mun), zo oak A 'k Je niet 
ontrievo, gracg (Ste) 
ontritsen (Ste) zw. ww.; overg.; ontritste, 
het ontrjtst [ont'ntsn] 1. snel uit iemands 
handen trekken, doen ontritsen Hi 
ontritste mij dat zo trok hat me zomaar uit 
handon (Ste) 
ontroegelen (Nbk, Nw) zw. ww.; oak 
scheidb.; onoverg.; ontroegelde, is 
ontroegeld [ont'r ... ] 1. ontvallen (door te 
roegelen, z. aldaar) D'r is me wat 
ontroogeld (Nw) 
ontrouw I (b) de [on...] i. ontrouw, hat 
niet trouw zijn: oak inzake can 
vriendschap ontrouw van vrunden (b) 
ontrouw II (Nbk, Nw) bn.; prod. [on'troM] 
1. ontrouw, overspelig Hij is zien vrouw 
ontrouw bleven heeft haar verlaten (Nw) 
ontrumen [ont'r9rn:] - ontruimen (van eon 
ruimte, eon huis, can tafel cnz.) 
ontruming (Obk) - ontruiming (met name 
van panden) (Obk) 
ontschellen (Diz) zw. ww.; overg.; 
ontschelde, het ontscheld [onVskc1i] 1. 
onschorsen De iekon born on wodden 
ontsch old (Diz) 
ontscheuren - ontscheuren: ontrukken, 
oak: zich Iosrukken (s), vgl. (...) AL was 
'in ontscheurd (s) 
ontschietcn st. ww.; onoverg.; oak 
scheidb.; is ontseheutcn [ont'ski:ti] 1. 
ontvallen, ontglippen Et touw is me 
ontscbeuten(Spa), Deklinkoscbotmiy onE 
(Nbk), Et ontscheut miy veurda'kd'rargin 
had (Ma), MY moot Jo niet ontscbieten 
(Ow) 2. zeggen voordat men er zelf erg in 

heeft, terwijl men her eigenlijk (nag) niet 
wilda, ontvallen Ja, etscbdtme ontzonder 
da'k at in do gaten he!,! (Nbk) 3. vergeten 
AJ' wat oolder wodden, ontschötje wel es 
wat (Ld), Et is me even ontscbeuton ik 
weet hat even niet meer (Ma), zo oak Et 
ontscböt me even id. (Bu), 1k moat at 
opsobrieven, sanders kan It mi we! as 
ontschieton (Ow), Somrnije dingen 
ontscbieten je zomar on aandere bolon Je 
nog lange vaaste (Op), Jow verjaordag is 
me even ontscheuten, mar nog oonze 
battehk geiokweensen, hour (Op), Dat 
ontschöt me wat verdwijnt uit nfn 
geheugen (Nw), Dat is me now bielemaol 
ontscbeuten dat ben ik nou toch baslist 
gaheel vergeten (El, Ld, Spa, Ste, Nbk) 4. 
verstrijken van de tijd zonder dat men er 
erg in heeft Dc tied is me (hielemaol) 
ontscbeuten (verspr., Ow), Daenk d'r 
omme, datJe do tied niet ontschiet (Nt) 
ontschorsen (01-Ni, Op) [ont'skorsi, 

- ontschorsen, van do schors ant-
doen De ieksch elders gongen vroeger de 
Jonge iekeboompies in de meitied ont-
schorsen (Op) 
ontsieren [ont'si:ori] - ontsieren 
ontslag at; ontsiaegen [ont'slax] - ontslag: 
de situatie waarbij men iamand niet ianger 
in dienst houdt of do meerdere verzoakt uit 
een dienst of belangrijke positie to warden 
ontslagan ione (zien) ontslag gevon, 
ontslag vraogen, Je ontslag an vraogen (b), 
onts/ag nemen, . ..kriegen (Diz), eervol 
onts!ag 
ontslaganvraoge (spar.) [...'sl...] - 
ontslagaanvraag 
ontslagbrief (spar.) [.Jsi...] - ontslagbrief 
ontslaon [ont's15: n] - ontslaan: ontslag 
geven Die man hat Zen warAwolk ont-
sleugen (Ma) 
ontsluten (spar.) [onts1yti] - ontsiuiten: 
van eon gebied, met name door de aanieg 
van (betere) wegen 
ontsluting (spar.) de [ont'siytt] 1. het 
ontsluten, z. aldaar 2. hat ontsiuiten bij de 
geboorte (spar.) Is d'ral ontsluting?(Ow) 
ontsmetten [ont'smctiJ - ontsmetten We 
rnoe'n de biele boo! ontsmetten (Nbk), do 
naevel van eon pasgeboren kalf ontsmetten 
(Ow), Zo zullen vandomiddag et kiepe-
bofle ontsmetten mit pietereulic (Np), do 
boel ontsmetten mit mond- on k!auwzeer 
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ontsmetting - ontuug 

bij, in geval van mond- en klauwzeer (Ste) 
ontsmetting (spor.) de fontsmsttijJ - 
ontsmetting 
ontsmettingsmiddcl [...'sm...} - ontsmet-
tingsmiddel 
ontsnappen [ont'snapzp] - ontsnappen, 
ontkomen: Hiy kwam flog ]aek veur de 
ti-em Janges, hi] kon nog net ontsnappen 
(Pe-Dbl), RI] dat ongelok is 1115 krek an 
do dood antsnapt (Ld) 
ontsnobbelen (Ow) zw. ww.; overg., 
onoverg.; ontsnobbelde, is ontsnobbeld 
[onVsnobç] 1. (onoverg.) ontglippen (bijv. 
inzake een dier dat wil ontsnappen:) 17 
moe'n me niet ontsnobbelen (Ow) 2. 
(overg.) aftroggelen, afnemen (Ow) Hi] 
bet me de snupics mool ontsnobbe!d (Ow) 
outspannen (Nbk) [ont'spai2:] - (wederk., 
fig.) ontspannen Ic moe'n je wat 
ontspannen, Ic kominenja zo noa# tot rust 
(Nbk) 
ontspanning (Nbk) de [ont'spanu]] 1. het 
zich ontspannen, de verstrooiing Iekriegen 
zo bielemaof glen ontspanning (Nbk), 
ontspanning zuken (Nbk), - .perberen to 
vienen (Nbk) 
ontsporen [ontspo:orv] - ontsporen 
ontsporing do; -s, -en; ...sporinkien 
[ont'spo:rujJ 7  ontsporing 
ontspringen st. ww.; onoverg.; is 
ontsprongen [ont'sprqj:] 1. door weg te 
springen ontsnappen Die ontsprongikkrek 
bijv. inzake een adder (Nbk, Nw), Dc auto 
kwazn rooM op ml] an, mar 1k Icon rn flog 
net ontspringen (Nbk, Obk, Wol, Spa), Pas 
op, dat elastiekien kan jow we] es 
ontspringen (Ow), De pi]oot kon et bra-
nende v]iegtuug nag net mit deparrechute 
ontspringen (Op), Dc goo]dvis is me 
ontsprongen uut de koem (Db), de daans 
ontspringen (Ste), Th] het d'r slag van am 
de smerige warkies a/tied te ontspringen ze 
te ontlopen (Obk) 2. (van rivieren) z'n 
oorsprong hebben Dc Lende ontspringt In 
Tronde (Ste) * Et is beter as jow eon 
korrel ontsprmgt as dat etjow ontkrinipt 
men meet de rogge niet te snel van het 
land halen, het moet eerst geed drogen, 
waardoor er missehien wel eens een korrel 
wegspringt, verloren gaat (Obk) 
ontstaon I et [ont'stö: n] - ontstaan et 
ontstaon van do wereld (Nbk) 
ontstaon II - ontstaan: zich gaan 

voordoen, worden Dew-  overleg is die 
koperi5e ontstaon (Dfo), Dat is vroeger zo 
ontstaon (Ma), Hoe is die brand ontstaon? 
(Spa), Doe d'r op can keer ruzie ontstaon 
was (.)(v) 
ontsteken z. ontsteking 
ontsteking Ook onisteken (Nbk, Nw), 
ontstekinge (Obk, Ste) do; -s, -en; 
ontstelcenkien (bet. 2: Nbk) [ont'sti:ku] 
/...stLkfl/ont'stl:kflxo (Ste)] 1 ontstekings-
inrichting (van een motor) 2- plaats aan het 
lichaam die ontstoken, geInfekteerd is Eon 
ontsteking kan toekeren (Nbk), can ontste-
king an 't oor (Nbk), ...in do vinger (Nt), 
Mock kennen we as eon ontsteking an et 
bien (Obk) 
ontstekinge z. antstekmg 
ontstelen sL wvt; overg.; ook scheidb.; het 
ontsteulen [ontstt:lii] 1. ontstelen Zoe'n 
betien wit de maek weg ontsteul hi] zien 
buannan wat eeipels stiekempj es, achter-
baks (Obk), Dat hebben ze me ontsteulen 
(Ste) 
ontsteuken [ont'stA:kj]] - ontstoken Et is 
daor wat ontsteuJcen an et bien (Nbk) 
ontstoppen [ont'stopip] - ontstoppen: vrij-
maken van een verstopping (met name van 
buizen waardoor afvalwater weg meet 
stromen) 
ontstrieden [ont'stridn] - ontstrijden: 
tegenspreken wat de ander vindt, denkt te 
weten Hiy ontstridt or 'in (Nbk), Die 
ontstridt et tocb (Nw), Hij wol me dat 
ontstrieden (Ow, Pc- Dbl, Ste), Dat 
ontstried ie me filet (El, Wol, Ste), Dat 
moot ikjoe ontstrieden (Bdie), Hi] ant-
streed et eerst we!, mar Meter Iegde hij 'm 
d'r N] daeje (Ld), Et is 'm filet to 
ontstrieden hij houdt vast aan wat hij vindt 
(Nbk), Dat ]aot 1k ml] nooit ontstrieden 
(Nt, Spa), Dat kuj'me met ontstrieden, et 
is ecbt waor (Diz) 
onttroggelcn (Np) [on'trogjii] - aftrog-
gelen Dat be€ him onttroggeld (Np) 
ontugerig (Dhau, Np, Ow) bn. 
['onty:gpx] 1. met veel onkruid Watis die 
bouw ontugenj (Np), ontugerig ]aand 
([than, Ow) 
ontuug et ['ontyx] 1. onkruid Aj' to lange 
nut vekaansie gaon, kay d'r we] es een 
horre ontuug in de tuun zitten (Obk), Ic 
meugen et ontuug zo staorian ok we] es 
cen keer nut de twin bae]en (Nbk), It Is 
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ontungeide - ontvreten 

ailomaolo ontuug in do (nun (Spa), Et pad 
staot vol ontuug (Spa), Jo kommon in It 
ontaug ommo het staat overal vol onkruid 
(Dho) 2. slechte mensen, yolk van laag 
allooi (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El, Obk, 
01-NI, Pe-Dbl, Ow), ook: kwajongens 
(Nbk) 0th dat yolk/en is allomaolo van dat 
ontuug (01- NI) 3. ongedierte (Nw) 
ontuugeide z. onknuudeido 
ontungeiden (vo) onbep. w. ['ontyxsjdi] 1. 
eggen met de onhuugoide, onicnuudoide, z. 
aldaar, vgl. Zo bleat do grond good on-
slicbt hggon on buip aanst at ontvugoidcn 
betor (vo) 
ontuugwieden (Diz) onbep. w. ['on...] 1. 
wieden van onkruid 
ontuugzaod (Dfo, Np, Ow, Ste) - 
onkruidzaad Die bouw zat vol ontuugzaod 
(Np) 
ontuugzeve (Ow) de; -n ['on...] 1. hetz. als 
onlauudzi5e z. aldaar 
ontvalen Oak onivallen (WH) st. ww.; 
onoverg.; ook scheidb.; is ontvalen [ont 
'fa:liJ ... faln] 1. ontvallen (lett.), ontglippen 
Do lapel is me ontvalen (Diz), Do vorke 
viii me ont (Dho, El, Ld, Nbk, Nw, Obk, 
Spa, Ste, b: Im, Ow), zo ook Oo beden, 
now vaalt me at koppion ont (Bu), Daor 
vaaitjo wat ont! je laat jets vallen (Ste), 
Do trekpot is me ontvaion, ik bin ok raer 
in do kraom kommon (Dfo, Dho, Nbk, 
Wol, Op) 2. zeggen terwijl men dat ei-
genlijk niet wilde, er zich that bewust van 
was Vowal in at vertrouwdo gozelsehop 
van bekonden big' n/at altiod opje euponst 
on dan vaaltjo we] as wat ont (s: Op, 
Wol), Bat ontvui me dat liet ik me 
ontvallen, dat zei ik zomaar (Ste), Et is me 
ontvalen (Nw), Dat woord kan misscbion, 
E. vul at ont (Nbk) 3. verliezen (van 
personen die overlijden) In oonze fowl/ia 
bin oons al vorscbillendo fomiiiolodon 
ontvallen (Diz, Spa), Die isje onvorwaacbs 
ontvalen (Obk, Ow) 
ontvallen z. ontvalen 
ontvangen st. ww.; overg.; het ontvongen 
[ont'fajj:] 1. (kriegon is gewoner en veal 
gebruikelijker) in her bezit gesteld worden, 
echter meestal: toegezonden krijgen 
Hebben we ok eon brief van 'in ontvongen? 
(Nbk) 2. bij zich toelaten (van iemand), 
een ontvangst bereiden do bwgomeestor 
ontvangen (Spa), ienc mit eupon aarms 

ontvangen (spor.) 3. opvangen van 
radiosignalen e.d. Kuj' Duutslaand driojo 
h/er ok ontvangen? nl. het derde Duitse 
t.v.-net (Nbk) 4. waarderen (op de 
aangegeven wij ze) (spor.) Et teniolstok 
woddo goad ontvongen (Spa, Nbk) * Et is 
zaligor to govon as to ontvangen (Bdie), 
waartegenover Vow do meerston is at 
zaiigor to ontvangen as to goven (Dho) 
ontvanger de; -s [ont'fazj(g)] 1. officiele 
fiinktionaris die belastinggeld e.d. in- 
vordert, veelal: ontvanger der direkte 
belastingen Jo kim do canton naor do 
ontvanger brongon (Np), Do ontvanger hot 
oons al weer eon blauwgion stuard (Dfo), 
Do ontvanger hot mi eon dreigbriofstuurd 
(Spa) 2. w.c. (verspr.) 'k Moat oven naor 
do ontvanger! (Bu, Nbk), Th) alt op 'o 
ontvanger (Bdie) 
ontvangst - ontvangst: krijgen, vooral van 
hetgeen verzonden wordt: 1k zal do post 
wol oven in ontvangst nomon (Ow), Do 
ontvangst van Radio Oost kon we] betor 
(Nbk); het ontvangen van bezoekers, vgl. 
Do ontvangst daoro was good (Nbk), -was 
battolik (Sz); waardering (op de aan-
gegeven wijze) Et teneolstuk haddo eon 
gooio ontvangst (Spa) 
ontvangstbewies (spor.) [ont'f...] - ont-
vangstbewijs 
ontvenen zw. ww.; overg.; ontveende, het 
ontveend [ont'fi:n:] 1. het veen weggraven, 
van de veenlaag ontdoen Vroegor is h/or 
ages ontveond (Spa), Naodatze dat gob/ed 
ontvoond hobbon, bin do trokgatton 
overblovon (Wol), Et ontvenen op 'oFoch-
tel is baost gobourd (Db), Mit at ontvenen 
van at laand bin do voonkolonios over-
blevon (Ld) 
ontvening (Nw) de [ont'f'i:nt] 1. het 
ontvenen 
ontvlicgen (Nbk) [ont't1i:g] - ontvliegen: 
door weg te vliegen ontsnappen 
ontvocrder [ont'ftz:ordr] - ontyoerder 
ontvoeren [ont'fu:rii] - ontvoeren 
Oiitvoering - ontvoering 
ontvolken (spor.) [ont'fDl(o)kj]] - 
ontvolken 
ontvolking (spor.) - ontvolking 
ontvreten st. ww.; overg.; het ontvreten 
[ontfrt:ti] 1. eten, vreten zodanig dat de 
ander niks meer heeft, niks krijgt Dat 
varkon hot et aandoro 't voer ontvreten 
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oniwacteren - ontwikkelingspeil 

(Ow, Ste, Op), Die ieno koe ontvret Zion 
maot al/es (Spa, Dho), Die ontvret me 
bielemaol, dat is we] zoo 'ii vrcetzak (Nw), 
Hiy hot me do boel ontvreton (Wa!, Nbk), 
Do baozen ontvreten mij winters a/Jo moos 
uut do tuun (Obk) 
ontwaeteren (spor.) [ant'we:tr] - ont-
wateren (van gronden) 
ontwaetering (spor.) [ont'ws:tçu)} - ont-
watering Do oniwactering van dat hand is 
niet good in odder (L d) 
ontwaezemen (Nw) [ont'we:zxpn] - ont-
wasemen: van de wasem ontdoen 
ontwaopenen (spar.) [ont'wo:pzjin] - ont-
wapenen (de wapens afnemen, de bewa-
pening afsohaffen) 
ontwaupening de [ont'wo:ponuj] 1. ontwa-
pening D'r moot eon volkenbond kommon 
die zoveule macbt bet, dat die eon a/ge-
miene ontwaoponing mougolik maokt (vo) 
outwarp (spar.) et [ont'war(a)p] 1. 
ontwerp, plan, schets in ontwazp in do 
vorm van een plan, whets (Nbk) 
ontwarp-Iieste (1) [...'w...] - ontwerp-lijst 
ontwarp-overienkomst [...'w ... J - 
ontwerp- overeenkomst 
ontwarp-risselusie (I) [...'w ..j - ontwerp-
resolutie 
ontwarp-stok (spar.) et; -ken [...'w...] 1. 
in ontwerp zijnd, schriftelijk stuk 
ontwarpen (spor.) st. ww.; overg.; het 
antwurpen (Nit) [ont'war(a)pip] - ant-
werpen: van eon plan, een schets e.d. 
ontwarper (spar.) de; -s [ant'war(a)pr] I. 
antwerper 
ontwarptekcning [...'w...] - ontwerp-
tekening 
ontwassen (verspr.) [ant'wasii] - ont-
wassen, ontgraeien Diejongo is al/c klcron 
ontwassen, zo bin him to klein wodden 
(Obk), Die polIo is voul to groot woddon, 
die is me bolemaole ontwassen (Sz), Jow 
bin de kionderscboenon now toch wol 
ontwassen, zoo do vador tegen zion zowio 
(Op), Do jongen bin do ooldon ontwassen 
zijn groat, geheel zelfstandig gewarden, 
laten zich niet meer sturen (Dhau), Zo 
ontwassen me hiolemaole met name gezegd 
wanneer men kinderen van za'n 13, 14jaar 
een hele tijd niet heeft gezien en platseling 
een stuk grater blijken te zijn (Nbk, Ste), 
za oak Die is me biolemaolo ontwassen 
(Nw) en Jo bin me bielemaol ontwassen 

(Bu) 
ontweiden (Np, Nt) zw. ww.; overg.; 
antweidde, het antweid [ant'wcjdi] 1. 
antweien, de ingewanden verwijderen As 
do horton scheuten binnen, wo 'ii ze 
ontwoid(Nt), Do roe wodt ontwoidod(Np) 
ontwennen zw. ww.; overg.; ontwende, is 
ontwend [ont'wei:] 1. antwennen, minder 
gewend raken aan jets Aj' zoks can poze 
niet doen, big' ot gauw ontwend (Nbk, Nw) 
ontwenningskiiniek (spar.) - antwen-
ningskliniek 
ontwenningskuur (spar.) - ontwen-
ningskuur 
ontwenningsverschiensel (spar.) - 
antwenningsverschijnsel 
ontwieken at. ww.; overg.; is antweken 
{ant'wikjj] 1. antwijken: am een batsing te 
voarkomen Do auto ontweek do fiotsor mar 
krek (Nw), Jk kon do auto nog krek 
ontwiekon (Wol, Nt) 2. iemand mijden Die 
ont week me, die zag me hover niet (Nt) 3. 
zaken mijden die prablemen kunnen 
opleveren, zaken nit de weg gaan waarvoar 
men zich zau moeten inspannen Hij 
ontwiokt die vraogo (Nbk), Die ontwiekt 
a/los hij is lui, loapt met een grate boog 
cm alle werkzaamheden heen (Nw) 
ontwiekend (spor.) [ant'wikt] - 
antwijkend eon ontwiolcend antwoord 
(Nbk) 
ontwikkelbak (spar.) [ant'wiicjbak] - 
antwikkelbak 
ontwikkeld (spar.) [antwtkjt] - antwik-
keld (in geestelijk apzicht) Jk miende dat 
bij nogal ontwikkold was, on dan zoflo 
dingon! (Nbk) 
ontwikkelen [ant'wtkli7] - antwikkelen 
(inzake de fatagrafie) 
ontwikkeling (spar.) [...'w...] - antwik-
keling (van fota's e.d.), hot antwikkeld zijn 
in maatschappelijk, technisch, wetenschap-
pelijk apzicht Do ontwikkoling van do 
moons/con gaot veordor (Nbk) 
ontwikkelingsgeld [...'w...} - antwik-
kelingsgeld 
ontwikkelingshulp [...w...] - antwik-
kelingshulp 
ontwikkelingskosten (spar.) [ont'wikjujs 
kostzi] - antwikkelingskosten 
ontwikkelingslaand [...'w...] - ontwikke-
Iingsland 
ontwikkelingspeil (spar.) - antwikke- 
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lingspeil 
ontwikkelingsprojekt (spor.) [...'w...} - 
ontwikkelingsproj ekt 
ontwikkelingspsychologie (1) - ontwik-
kelingspsychologie 
ontwikkelingssaemenwarking (spor.) 
[...w ... ] - ontwikkelingssamenwerking 
ontwikkelingswark (spor.) [..t'w ... ] - ont-
wikkelingswerk (in do ontwikkelings-
landen) 
ontwikkclingswarker (spor.) [ ... tw...] - 
ontwikkelingswerker 
ontwormen (Pe-Dbl) [ont'wormSn] - ont-
wormen 
ontworming (Pe-Dbl) do [ont'wQrml5l  1. 
het ontwormen 
ontzag (spor.) et [ont'sax] 1. respekt dat 
men voor iemands gezag heeft Vow- die 
moostor badden we we! ontzag! (Nbk) 
ontzegelen (bs) [ont'si:git] - ontzegelen: 
wegnemen van do zegels van de honing-
cellen, vg!. 4/'  bunnig van verzegoldo 
raoton winnen willen mooj' do raoton 
ontzegelon; dat tan mit do ontzoge!vtirko 
(bs), Do bijon wo'n daor onnistig van on 
nemon meor eton as good vow- hour is on 
ontzegelen butendat tevulo colon daor et 
oten in zit; dat eten staot now bloat an do 
locht on kan boginnen to giston (bs) 
ontzegelmes (bs: Dfo) et; -sen [ ... . s ... ] 1. 
ontzegelmes, mes gebruikt bij het ont-
zegelen, z. aldaar AJ' hunnig van vorzo-
goldo raoton winnon willen mooJ' do raoten 
ontzegelen; dat kan mit et ontzegelmes; 
mit dit ark wodt et boverste van do raoten 
snoden (bs) 
ontzegelvrke (bs) de; -n [...'s...] 1. bep. 
york om moe to ontzogolen, z. aldaar Aj' 
b winig van verzegoldo raoton winnen wil-
len macf' do raoton ontzegelen; dat tin mit 
do ontzegelvorke (bs) 
ontzeggen [ontsegj] - ontzeggen: niet 
willen geven, niet toegeven, niet willen 
goedvinden dat de ander iets mag, krijgt 
Dat hot bij mi5 boloold, now moof' ot mi5 
niot ontzoggon (Ow), Jo bebbon wel eon 
betien goliok, dat kan ikjo niet ontzeggen 
dat kan ik t.o.v. jou niet ontkennen (Op), 
1k ontzoggo foe et rochE! (Bdie); (wederk.) 
afzien van, zich ontzeggen It moo'n Jo mar 
wat ontzeggen, io lain niet ovoral biy 
wozon (El), Thy moot 'm hie] wat ont-
zeggen hij mag/kan heel veel niet (bijv. 

door zn slechte financiole omstandigheden, 
door z'n invaliditeit enz.) (Bu, Np, Ste), Jo 
moe'n Jo wat ontzoggen kunnen je moot 
niet alles willen (Ste) 
ontzegging (spor.) - ontzegging (van do 
rijbevoegdheid) 
ontzien [ont'si:n] - ontzien: sparen, hot 
iemand niet te moeilijk maken Zo is niot 
zo good big, dat dan moot zo wel wat 
ontzien wodden (Sz), Jo moo'n 'm wat 
ontzion, hiy is niet a! to stark (Pe- Dbl, 
Bu), Die was niot zo stark, die woddo 
allied wat ontzien (Nbk), StraP bet die 
Jongo verdiend, ontzie 'iv mar niot(Ol-Nl), 
As ik him in do hanoi, kriog, zal it him 
niot ontzion (Ow), 1k mos 'm aonlilc eon 
klap govon, mar ik hob 'iv wat ontzien 
(Nw) 
ontzitten st. ww.; onoverg.; is ontzit (Nw) 
[ont'sttçs] 1. (van de maan) afnemen, 
kleiner worden lie maone ontzit wordt 
kleiner, komt telkens later op (Bu, Dfo, 
Nbk), ook: is geheel afwezig (Dho, Nw, b: 
lm): Do maone die ontzit a! weer, et is 
donkero maone, hij is d'r niet (Dho, Nw), 
zo ook Do maone is ok weer ontzit (Nw), 
Do maone ontzit a/ weer aorig neemt at 
weer Rink af (Spa), Do maone die ontzit al 
wat neemt al enigszins af. (verspr., Wol), 
Mit et ontzitton van do maone gongon do 
moonsken vrooger niet aovondpraoten; dan 
waachtton ze hover weer Iochtemaono of,' 
dan koj' boter zion (Ld) 
onuur z. onhiuur 
onuutspreckbcr [onytsprt:gb; aks. wis-
salt] - onuitspreekbaar: niet of slechts met 
grote moeite nit to spreken onuut-
sprookboro woorden (Nbk) 
onuutstaonber bn., bw. [onyt'sth: 5mb1] 1. 
onuitstaanbaar Dat mconsko is toch on- 
uutstaonbor, io zoion zo con sob op ondor 
do kant govon! Nbk), Dat is eon onuut-
staonbero dnok eon onuitstaanbaar mans 
(NP) 
onvaaste (Bu, Nbk, Obk) In.; -r [ôfa:sta; 
aks. wisselt] 1. (van het weer) onbestendig 
Et weer is op 't ogenblik slim onvaasto 
(Nbk, Obk) 2. (van personen) niet stevig 
staand (Bu) Hiy is onvaasto (Bu) 
onvatber (vo) [ö'fatbç] - onvatbaar, im-
muun Zo bin al xnooi op weg am vow- et 
mond- en klauwzeor eon ontstof to vienon, 
die ot voo eon pozo onvatber maekt vow- 



onveilig - onverseltilhig 

die ziekte (vo) 
onveilig [ö'fejlax] - onveilig 
onveraanderd (spor.) [ôfrä:ndrt;  aks. 
wisselt] - onveranderd 
onveraanderhik (spor.) [64'a:ndrlak] - 
(van hot weer) onveranderlijk 
onverantwoord [öftantwo: act;  aks. wisselt] 
- onverantwoord: met gebrek aan verant-
woordelijkheidsgevoel, niet te verant-
woarden Zokke k/c/ne kiender al/iend 
fietsen te laoten, dat v/en ik onverantwoord 
(Nbk) 
onverantwoordehik (spar.) [aks. wisselt] - 
onverantwoordelijk:onverantwoord,zonder 
gevoel voor verantwoordelijkheid onver-
antwoordelik gedrag (Nbk) 
onverbeterlik [64bt:tçlok; aks. wisselt] - 
onverbeterlijk: zonder do rnogelijkheid zn 
sleohto, onhandige, domme gedrag nog te 
verbeteren JJij is toch a/c onvcrbete,-/ik! 
(Nbk), onvetheter/ik gedrag (Nbk) 
onverbiddelik (spar.) bn., bw.; -er, -st 
[ôfrbtdlak, 	ôfo ... ; 	aks. 	wisselt] 	1. 
onvermurwbaar Hiy was onverbidde/ik in 
zien oordiel (Nbk) 2. (bw.) zonder twijfel, 
onafwendbaar (Nbk) Onverbiddelik, dat 
gaot een keer mis (Nbk) 
onverdeeld z. onverdield 
onverdield (Bu, Dfo, Ld, Nbk, Ow) Oak 
onverdeeld (verspr. west.) - onverdeeld: 
(nag) niet verdeeld Dc maotschoppij is 
on verdield, de iene bet al/es on een aander 
bet wat minder of ni/cs (No), de 
onverdicide boedel (verspr., Ow), de 
onverdie/de he/te argens van hebben do 
heift die flog niet verder is verdeeld (Bu) 
onverdocht (Nt, Op) bw. [ôfçdoxt, öfa...; 
aks. wisselt] 1. zonder dat men erop 
verdaeht is Dc pe/isie kwazn die beide 
mannen he/cmao/ onvcrdocht over et mad 
(Op), Dat overkwarn mij onverdocbt (Nt) 
onverdreegzem (spor.) bn., bw.; -or, -st 
[64dri:xsqi, ...fadr ... ; aks. wisselt] 1. 
onverdraagzaam Hij mos niet zo 
onverdrcegzem doen (Nbk) 
onverdreegzemhicd (spar.) Voor -heid z. 
-hied [...'dr ... j - onverdraagzaamheid 
onverdregelik (spor.) [ôfçdruxola, öfa...; 
aks. wisselt] - anverdraaglijk: niet to 
verdragen (van pijn, vooral van verdriet, 
nit frustratie) 
onverdrenten (Dho) ['ôfcdrA:tv, ...fa...} - 
onverdroten 

onvergetehik [ôfag:tjak; aks. wisselt] - 
onvergetelijk Et is ccht onvergete/ik, 
zovufe as die man veur oons daon bet! 
(Nbk) 
onverkiesber (v) [öfaki(:)zbç; aks. wisselt] 
- onverkiesbaar een onverkiesber p/ak (v) 
onverklaorber (spor.) bn., bw.; -er, -st 
[öfakla:arbç; aks. wisselt] I. onverklaarbaar 
onverlaot de, et; -en ['öfTla:t, oak ... fal ... ] 
1. onverlaat Die onverlaot, zoj' 'in niet? 
(Spa), Die vent is cengrote onver/aot(Bu, 
Wol), ...eon  groat onverlaot (Bu), een 
onverlaot van een kere/ (Db) 
onverlet (Op) [ôfrlEt, ...falet] - onverlet: 
angedeerd, in * Wat et age niet ziet, /aot 
et hatte onver/et (Op) 
onverlocht (spar.) [öfrloxt, ...fal ... ; aks. 
wisselt] - onverlicht: niet van verlichting 
voorzien Dat fietspad is onver/ocbt, daor 
kuj' aovens beter nict /anges fletsen (Nbk) 
onvermeugend (Bu, Obk) Ook onver-
mogend (Bu) bn. [5f1  ... / ... mo:... aks. 
wisselt] 1. zonder vermogen, zonder veel 
geld to bezitten Hij is onvermeugend 
sturven (Obk) 
onvcrmogend z. onvermeugend 
onvermuuiber (v) [aks. wisselt] - 
onvermoeibaar 
onverneuden (Dhau, Nbk, Np, Ow) Oak 
onverneugen (Nw) bn., bw. [ôfc'nA:dv, 

1. onnodig Dat is onver-
neuden hopen (Ow), Dat is onverneugen 
want (Nw) 
onverneugen z. onverneuden 
onverscheiden (Db, Ld, Op, Pe-Dbl, Sz) 
bn. [5fçskejdi7, ...fo ... ; aks. wisselt] 1. (van 
eon boedel) onverdeeld De netaris docht 
dat et boede/tien /aeter onverscheiden 
b/ieven kon (Sz), Hi5 zit flog a/tied in een 
onversebeiden boede/ (Op) 
onversehil (Bu, Ma, Nbk, Nw, Obk, Ste) 
do, et; -len [6f1skil, ...fa...] 1. 
onversehillig iemand 't Is een groot 
onverschil (Bu, Ma, Nbk), .. .grote 
onverschi/ (Obk), een stok onverschi/ 
(Ste), ccxi ma//c onverschil (Nw) 
onverschihhig bn., bw.; -er, -st [öfç'sktlax, 
... fas ... ] 1. met weinig gevoel voor 
anderen, zonder enige vorin van geestdrift, 
oak sterker: zich am niets of niemand 
bekommerend een onverschi//i persoon 
(Ow), een onverscbi///g stokgocdid. (Np), 
.stok vrcten id. (Nbk), eon onversebi//ik 
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meupel (Nbk, b), een onverschiliig loader 
(Nbk), (zelfst.) can onvcrscbiilige (Nbk), 
Hi5 is zo onversebillig as de pest (Nbk), 
... ashiy lang is (Sz) 2. am het even El lat 
me on varschiiiig op wat yew-  dag we 
stellan (Ld, Op, Nbk), 't Is onverschilhi 
waor we togas goon (Ow), Onvarschilh 
wat veur wear at is (Diz), N. gaot uut de 
rood, mar de poletiek zal 'in wel niet 
onversebillig blievan (Op) 
onversehulligens (b) de [...'sktIgs] 1. 
onverschilligheid Dat zcgt hi)' nict uut 
onvarscbiliigans (b) 
onverschillighied Voor -heid z. -hied 
[...'sktl ... ] - onverschiiligheid Et zal wel 
niat wit can kwaoie bedoeling kommen, 
mar uut onvarscbiiighied(.4bk), Th7 is de 
onvarschiihgbeid zalflSz) 
onversleugen (Nw) bw. [ôfsLt:gp, öfo...; 
aks. wisselt] 1. zonder er zich jets van aan 
te trekken Hi)' gaot onvarsicugen daur 
(Nw) 
onversneden bn. [âfsni:di, öfa ... ; aks. 
wisselt] 1. niet in stukken gesneden, niet 
versneden Ikkope vaeke can onversneden 
kaze, die kuj' dan nog can tiediang be-
waeren (Op), onversneden vane (Db, Ste, 
Ld), onversneden vaenlaandnog niet aan- 
gesneden (01-NI) 2. (van de wind) strak, 
zonder onderbreking (Bu) Die straffe 
koolda wiend uut at oostan is onversnedan 
(Bu) 3. onversneden, echt, zuiver We 
kragan vanaovand wear can acbte, on- 
versneden borrel (Edie, Nt, Sz), on-
versneden wian (Ow), .. .alkoboi (Np), 
...jencvar (Np), ...tabak (Eu, 01-Ni, Ste), 
Hi)' 2cc at in onversneden Stellingwarlk 
(Wol) 
onverstaand Oak onverstand (Spa) et, ook 
de (bet. 2); onverstanen ['ôfçstä:nt, 'ôfa ... ] 
1. domheid, hat onverstandig zijn mit 
onverstaand warkan (Edie) 2. iemand die 
zich zeer onverstandig, dwaas gedraagt 
Luustcr mar niat naor dissa onverstaand 
(Wol), Watis at tocb can onverstaand, now 
is hi)' alias kwiat (Dfo, Pe-Dbi, Sz), It Is 
can (groot) onverstaand (Nbk, Ma), can 
grote... (Di4, Dom ommewarken, dat dot 
hi); wat con onvcrstaand (Ow) 
onverstaandig z. onvarstanig 
onverstand z. onverstaand 
onverstanig (verspr., 1) Oak onventoandig 
(verspr.) bn., bw.; -er, -st [6fostã:n3x, 

r•••; aks. wisselt] 1. onverstandig, 
anbezonnen can onvarstanige vent, Doe 
nict 20 onverstan; (Nbk) 
onverstaonber [...'st ... ] - onverstaanbaar 
(van wat gesproken wordt) 
onversteurber (v) [öfçst&:arbç, ôf ... ; aks. 
wisselt] - onverstoorbaar Dc vrouw to alert 
onvarstcwtar dew-  (v) 
onversturven (b) bn.; attr. ['öfostar(o)bip, 
of1 ... ] 1. hetz. ais onbesturven, z. aidaar 
aen onvarsturvan wadcvrouw (b) 
onvertaelber [6fte:1b1, Of1t ... ; aks. 
wisselt] - onvertaaibaar Zoa'n mooi 
Staiingwarfs woordis tech onvcrtaalberin 
at Nedcrlaans (Nbk) 
onverteerber (spar) [Ofrtt:orbr, ...fQt...; 
aks. wisselt] - anverteerbaar (oak fig.) 
onverteugen (El, Ma, Np, Op,  Sz) Oak 
onvertogen (Bu, Dhau, Obk, Wol) bn.; attr. 
[OfjtA:gfl, 	.Jot ... / ... o. ... .- aks. wisselt] - 
anvertogen: ruw, angepast, in verb. ais 1k 
babba gian onverteugen woord van 'in 
bawd (Obk, Op. Sz), Ia zullen gian 
on vertogen woord van die meanskcn 
hew-an (Dhau) 
onvertogen z. onverteugen 
onvervangber (spar.) [Ofafaijbj; aks. 
wisselt] - anvervangbaar Die man dot dat 
wart 20 goad, die is onvervangbar (Nbk) 
onver'waachs (OS, Bu, Dha, Np, Nw, Ste) 
Oak onverwaacht (Ld, Ow,), onvenvaas 
(Nbk), onverwacht (Op, Pe-DbI, WH), 
onverwachts (Nt, Wol, WH) bn., bw. 
[Ofawa:xs/ ... wa:xt/ ... wa:s/ ... waxt(s)] 1. 
onverwacht Et was bid onverwaacbs (Np), 
Onvarwaacbs kraeg it praoters (Nw, Db), 
Vanin organ kxaag it onvarwaacbs vasite 
(Dhau), onverwaacbsa vasite (Nbk), Die 
bond sprong mi)' onvarwaacbs op 'a buud 
(Ow), 'kHab nog wel can kiiekien over, of' 
11 onvarwaacbs thuuskoxnjncn (Ste, Nbk), 
Hi) kwam toch nog onverwacht to 
ovarliaden (Spa), Hi)' is onvarwaacbs 
sturven (Dho) 
onvenvaacht z. onvarwaachs 
onverwaas z. onvcrwaachs 
onverwacht z. onvarwaacbs 
onverwachts z. onverwaacbs 
onverweeglik (b) bn. [ ... fawt:xiak; aks. 
wisselt) 1. onbewegelijk, bewegingloas Die 
uut can onvarwaagiikc rust en kaimta at 
doan en laotan van de maensken bakikt (b) 
onverzekerd [81...; aks. wisselt] - 
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onvorzokord 
onverzettelik (spor.) [ofs€tJdc; aks. 
wisselt] - onverzettelijk Kick, dat bin 
kercis waor ik respekt vein- hebbe, Haarm/ 
Glen opschepperle, mar onverzetteiikjow 
wark doen (vo) 
onverzien z. onverziens, onveurzien 
onverziens (verspr.) Ook onverzien (Ste), 
onveurziens (Db, Nw Sz), onveurzien 
(Ste) bw. [5f'sPs/...s1:nJ ... fA:ors.../...] 1. 
ongezien, zomaar moons, zondor dat men 
hot zag of aan zag komen Dat be'k 
onveurzicns kooht zomaar, zonder hot 
gezien to hebben (Db, Nbk, Nw), Dat buus 
wE ik zo, onveurziens, wel [80.000 year 
geven (Sz), onverziens weg wat kopen 
(Bu), Onverziens komt biy dan an, dan 
komt bi zomar vat de locbt valen (Nw), 
Ze raekten on vcrziens nog naorAmsterdani 
toe (Np) 
onvcrzorgd (spor.) [ofosor(a)xt; aks. 
wisselt] - onvorzorgd: Die kiender kim 
toeb nict onverzorgd aflicndiaoten wodden 
(Nbk), Dat wark van him liekt aitieten zo 
on vcrzorgd (Nbk) 
onveurdelig z. onvew-dieli 
onveurdielig (Nbk, Ow) Ook onveurdelig 
(Np) [6fA:ardi:1ox, ...5f .... ... fr..i  ... d:Iox; 
aks. wisselt] - onvoordelig 
onveurspelber (spor.) [64speib, ..fo..., 
... fA:r ... ; aks. wisselt] - onvoorspelbaar Et 
weer blift toch vaekc onveurspeiber (Nbk) 
onveursteiher [OfA:orstcibr, ...fast..., 
... frst ... ; aks. wisselt] - onvoorstelbaar 
Onveurstelber, zovule bet bij d'r year daon 
(Nbk), Et is onveurstelber dat et al baost 
weer winter is (Spa) 
onveurzichtig [Of...; aks. wisselt] - 
onvoorzichtig Jim moe'n niet zo 
onveuxzicbtik wezen op 'e dick, et bin 
allegeer auto's (Nbk) 
onveurzichtighied do [...'s...] 1. 
onvoorzichtigheid, hot onvoorzichtig zijn 
Dew-  Zen onveurzichtighied hjt hij now 
in It ziekenbuus (Nbk) 
onveurzien (Bu, Dho) Ook onverzien 
(Spa) bn. [oIA:orsT:nJofos!(:)n,  Ofo ... ; aks. 
wisselt] 1. van to voren niet voorzien (Bu, 
Dho, Spa) onverziene omstanthheden 
(Spa), ...uutgaoven (Bu) 2. z. onverziens 
onveurziens z. onverziens 
onviak (Op) bn.; -ker, -st [Oflak; aks. 
wisselt] 1. niet egaal, niet effen Dat stok 

laand is slim on via/c (Op) 
onvoeg (Diz. El, Ld, Ma, Obk, 01-Ni, Op. 
Ow, p, b: im, s) Ook onvoege (Db, Dhau, 
Ma, b: Im) bn., bw.; -or, -st [Ofu:x/ ... go; 
aks. wisselt] 1. onnet, onbeleefd, onwel-
gevoogelijk, onbesehaafd (Db, Dhau, Obk, 
01-NI, Op. Ow, b: im) Die wiDen we d'r 
niet bi5 bebben, die gedreegt him zo 
onvoeg (Obk), Th3 bet me onvoege be-
baandeid(Db), ten onvoeg woord(Ow) 2. 
ruw in do omgang (Dhau, Ld) Die was 
aorig onvoege om mit om to gaon (Dhau), 
ten onvoeg besien eon lastige koe, eon koe 
waar moeilijk moo om to gaan is (Ld) 3. 
(van gereedsohappen, materialen) onhan-
dig, ongeschikt (El, Ma, Op, Ow) Wat ten 
onvoeg ding onhandig in hot gebruik (Ow) 
4. lelijk, slocht om to zion (Diz, s) Et is to 
onvoeg om to verkopen (Diz), ten onvoeg 
voer buj (s) 5. onigszins smerig (Ma) 
onvoege z. onvoeg 
onvoldaon (Nbk) [OfoIdö: 5n; aks. wisselt) 
- onvoldaan: met onvoldaanheid mit ten 
onvoidaon gevuui (Nbk) 
onvoldoende do; -n, -s [OfoI'dii(:)ndo] 1. 
onvoidoende, laag cijfor Hoevule onvol-
doenden bej' op et rappot? (Nbk), (fig.:) 
ten zwaore onvoidoende kriegen (spor.) 
onvolgruuid (Nbk, I) bn. [ofolgry:jt; aks. 
wisselt] - onvoigrooid 
onvolledig (spor.) [Of...; aks. wisselt] - 
onvolledig Ze bebben niet aiies verteldin 
dat kraantestok, et is wel wat onvolledig 
(Nbk) 
onvoltoold (I) ['Ofolto:ajt] - onvoitooid: in 
taaikundige zin de onvoitooid toekom-
mende tied (1) 
onvoiwassen bn. [Of...; aks. wisselt] 1. 
onvolwasson Die jonge is nog wat on-
volwassen (Nbk), ..gedrecgt him nog zo 
on volwassen (Nbk), on volwassen gedoc 
(Nbk) 
onvrede do [Ofri:cb] - onvrede Zeievenin 
onvrede (verspr., Wol), 1k bin in onvrede 
mit de bin-en, we hebben aaitied ruzie 
(Po-DbI), ...mar argens in mi5 is d'r ten 
gevuul van onvrede mit mezeis (vo) 
onvri'j (Nbk) bn., bw.; -or, -st [Of...; aks. 
wisselt] 1. onvrij, zodanig dat men door 
andoron gemakkolijk gezion kan worden 
Now ze die wal d'r of kapt bebben, zitten 
we bier vale onvner (Nbk), onvriy won en 
(Nbk), ten onvn plaickien (Nbk) 
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onvrinde - onweersbegjcn 

onvrinde z. onvrwide 
onvruchtber [SfrAydbf; aks. wisselt] - on-
vruchtbaar: van grond, vgl. Dc schiere, 
onvrucbtbcrc bovergrond mos vot (vo); 
inzake vrouwen, vrouwelijke dieren ccii 
onvrucbtbere koe (Nbk), Zij kon glen 
bender kriegen, ze was onvrucbtbar (Nbk) 
onvrunde (Np) Ook onvrinde (Bu) do 
['SfrAndoI ... frtndo] 1. onmin in onvrinde 
wezen niet met elkaar kunnen opsehieten, 
met elkaar overhoop liggen (Bu), Zc leven 
mit me/ca or in onvrundc id. (Np) 
onvrnndelik (1) [...'fr...] - onvriendelijk 
onwaor (Nbk) bn. [5w:or; aks. wisselt] 1. 
onwaar, niet waar 
onwaorhied (Nbk) [S'w...] - onwaarhoid 
Dat is can onwaorbiad! (Nbk), Ft bin 
allcmaof onwaorheden in dat lcraantestok 
(Nbk) 
onwark (Ow) et ['5w...] 1. erg zwaar, 
smerig, vervelend werk, work dat niet te 
doen is 
onwarkber (Ow) bn. [...'w...] 1. niet te 
doen, erg moeilijk to verrichten 
onwarkelik (Nbk) bn.; -Cr, -st [...'w...] 1. 
onwerkelijk 
onwarkzcm (Ow) bn.; -or, -st 
[S'war(o)ksip] 1. smerig, zwaar, onhandig 
om to doen, te verrichton een onwarlczam 
warkien (Ow) 
onwarschienlik (spor.) [Swar'ski(:)lok] - 
onwaarschijnlijk: niet to verwachten Et 
lie/ct me onwarsebienlik dat et die kaante 
opgaot(Nbk) 
onweer et [Swcor] 1. slecht, guur weer 
Wat ccii onweer! slecht weer (Bu, Nbk, 
Nw), Vandeweek wodt d'r baost al/c dagen 
onweer veurspeld; et is wel slecht, mar 
onweer [in bet. 2] komt d'nnict van (Sz) 2. 
weersgostoldheid met édn of meet 
donderbui(en) D'r is onweer op komst 
(Nbk), D'r zit onweer in de lc/it hot is 
onweersachtig (Nbk), Ft onweer was niet 
van de lc/it (Bu, Nw), Dat was con echt 
onweer een echte donderbui (Nbk), Jo 
moebten niet brcien mit onweer, want do 
pennen gleensterden tevule (Nw), We 
moe'n mar niet teveule onweer hebben 
(Nt), Wat bin jim lollij vanaovend, daor 
kon wel es onweer op kommen (vo), As 
die jongen zo drok binnen, zal ? wel weer 
onweer wodden (Pe-Dbl), Dan kwam d'r 
onweer op dan kreog men to maken met 

tegenspoed, een kleine ramp, enig 
ongemak (1), een gezichte van dna daegen 
onweer d.i. eon boze gelaatsuitdrukking 
(bo: Bu), Dat gezicbt staot op onweer id. 
(Nbk, Ste) 3. plozierige drukte, hot plezier 
maken (Nbk), vgl. Wat is dat een onweer 
(Nbk); in hot bijzonder: de situatie dat er 
eon geboorte plaatsvindt (Db, El, Nbk, 
Np, Spa, Sz) Ft  Is onweer NJ do huron, d'r 
is can poppa op komst er is eon baby op 
komst, do bevalling is bogonnen (El, Spa, 
Sz, Db) * Gros gaot en komt mit onweer 
nl. met harde wind en regen (Bu), Onweer 
op kaela bomen wol we! es koobde op 
kommen (n), qc ]act onweer kriej' eon 
zaacbte winter (Np) 
onweerbuie z. onwaersbujjc 
unweerachtig z. onweersachtig 
onweerde (Ste) de ['Swt:arda] 1. 
onwaarde, hot zonder waarde zijn Ft is van 
onwearde zonder waarde (Ste) 
onweerdig bn., bw.; -er, -st [Swt:orthx; 
aks. wisselt] 1. van onwaarde, zonder 
waarde Dat ding is onweerdig gohool 
zonder waarde (Nbk), Dat is allemaol wat 
onweerdig spul, dat bin we at baste mar 
oprwnen, at is toch gien cent weerd (Ma, 
Obk, Op, Dhau), Fen kreupeb schaop is 
onweerdig (Ld), can onwecrdigproduktdat 
niet veel waard is, van slochte kwaliteit 
(Ow), Dc koenen weren onweerdig waren 
erg woinig waard (Dho) 2. niet waardig, 
niet verdienend (wat wordt uitgedrukt) I/c 
viene dat a) die ore him can betien 
onweerdig is, want zo&n beste man is hi 
naor mien don/can basEst niet (Op), Dat 
vrouwgien is niet vale an gelegen, ze is die 
man eigenfik onweerdij, at is zoe'n ulinke 
vent (Sz), Ze is him onweerdig (Ma) 3. 
niet waardig, bep. niet te achten, 
verachtelijk Hiy bet 'm onweerdig 
gedreugen (Dho, El), As persoon is bi5 
niet zo onweardig, mar hiy kan niet uut do 
woorden kommen (Pe-Dbl), onweerdig 
gedrag (El, Obk, Pe-Dbl, Spa, Wol), Ft is 
fin to onweerdig om daor op in to gaon 

(Np), Onweerdig war/c, dat is me nib 
(Nw), Die meniere van doen is slim 
onweerdig (Wol) 
onweersachtig (01-NI) Ook onweerachtig 
(Dhau) ['5w...] - onweorachtig 
onweersbesien (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, 
Dho, Diz, Nbk, Nw, Obk) ['Sw ... ] - 
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onweersbuie - onweten(d) 

donderbcestj e 
onwecrsbuie z. onweersbujje 
onwccrshujje (Bdie, Bu, lJho, Ld, Nbk, 
Np, Nw, Op, Ow, Ste) Ook onweershuie 
(Pe-Dbl, Spa, Sz), onweerbuic (Pe-DbI) 
de; -n ['SwI:orzbAj/ ... (4brjo] 1. on-
weersbui, donderbui Dat bericht a!aug in as 
eon onweersbuie (Pe-Dbl) 2. rauwe per-
soon (Ow) 
onweerskaans (Nbk, Nw, Op) de; -en 
['5...] 1. kans op onweer D'r is vandaege 
on weerskaans (Nw), Dc on weerskaansen 
bin groat (Nbk) 
onweerskop (Bu, Dho, Ld, Nt, Obk) - 
donderkop 
onweersioclit ['Sw...J - onweersiucht 
onweersmoggien z. onweersvliegien 
onweersnaacht (01-NI, j) de; -en ['Sw...] 
1. nacht met veal onweer in cen 
vcrschrikk-elike on wecrsnaaeht U) 
onweersregen (Ow, Woi) de ['Sw ... ] 1. 
regen die past, hoort bij onweer Zoe'n 
on weersregen daor wag at gewas we! over 
(Ow), Eon onweersregcntien belpt op at 
laand wear as eon go wane bujje (Ow) 
onweersschore (Dfo, Obk) de; -n; 
...schoortien ['5w....] 1. onweersbui 
onweersslag (Bdie, Dfo) de; ...slaegen 
['Sw ... ] 1. donderslag Dc onweersslag was 
dichtebij (Bdie), ...nao an (Dfo) 
onweerstaonber (spor..) [aks. wisselt] - 
onweerstaanbaar Zoc'n verleiding is baost 
onwecrstaonber (Nbk) 
onweersversebiensel (01-NI) et; -s 
['Sw ... ] 1. verschijnsel horend bij onweer 
onwecrsvliegien (OS, Bu) Ook 
onweersmoggien (Diz) ['5...] - 
onweersbeestje 
onweersvoegel (Bdie, Bu, Nbk, Np, Nw, 
Spa, Ste) Ook onweervoegel (Ste) de; -s; 
-tien ['Swi:aç(s)ffigj] 1. meeuw 2. rauwe 
persoon (Ste) Wat con onweersvoegel! 
(Ste) 
onweersvossien (verspr.) et; ...vossies 
['Sw ... ] 1. korte vorstperiode (vaak van 
zo'n dna of vier nachten, in het voor- of 
najaar) We hebben cen Vein onweers-
vossien (Ow), Eon on weersvossien wif we! 
as op slecht weer kounmen na slecht weer 
(Op, Nbk), qo cen onwcersvossicn komt 
regen (Nt), Et zal wel can onweersvossien 
wezen [een korte vorstperiode], want ie 
kini do regen zowat griepen (Sz), Eon 

on wears vossien in do baast is eon vow-bode 
van do winter (Ste) 
onweerswojke (Bdie, Obk, Op) - on-
weerswolk (iett.) 
onweervoegel z. onweersvoegel 
onwelkom (spor.) [Swelkom; aks. wisselt] 
- onweikom: niet welkom 
onwennig (verspr. OS, Diz, Nw, Op, Spa, 
Wol, p) In., bw.; -er, -st [S'w€nx] 1. zich 
niet op z'n gemak voelend en naar huis 
tenug verlangend Die kiender weren daor 
niet thuus, zo weron zo onwennul  as wat 
(Obk), Doe we cerst in de vrointe woonden 
is oat oons onwcnnig ankommon (Op) 
onwennigens (vo) de [5'wsnogs] 1. het 
onwenn.rgzijn, z. aidaar Die badde daoraJ 
eon jaor legen on buip Maatien over hear 
onwennilens benne (vo) 
onweren ['Swt:orn] - onweren Et bet de 
hicle naacht onwecid Nbk), Et bogint te 
onweren (Nbk), In de veerte onweert or al 
(Nbk), Et onweerde shin (Ma), As de 
bien op 'e beide stonnen en et onweerde, 
was d'rgien bunnig tebaelen (bs), Die bet 
at web vaekerheuren onweren hij/zij wordt 
al wat ouder (Nw) 
onwerig bn. ['on] i. onweerachtig (verspr.) 
Et is van 't zo em or aorig onwerig, do 
ronirnel isniot van debocht(Bdie, Ld, Op, 
Db), Wat was et vannaacbt onwerig weer 
(Nw, lJhau) 2. (van het weer) slecht, wild, 
onstuimig (El, Nbk, Nw, Obk, 01-Ni, Ow, 
Pe-Dbl, Ste) Wat is at onwerig, et wodt 
haast (Ow), Wat is et toeb onwerig wear 
mit al die badde wiend en regen (El, Nbk, 
Nw, 01-Ni, Ste), Et is bar onwerig, a/la-
maolestorn, en onweer (Obk, Pe-Dbl) 3. 
onstuimig wild (van personen, dieren, 
echter vooral van kinderen die erg druk 
zijn, vervelend doen (OS, verspr. WS) 1k 
van die jongen va.ndaege verh4ite onwerig 
(Np), D'r zit aander weer in delocbt, want 
die kiender bin zo onweng (Ow), ccii 
onwerigpersoon d.i. die wild, woest doet 
(Bu), Wat was or vee toeb onwerig ru-
moerig, druk (Nbk) 4. de situatie dat er 
een kind geboren gaat worden (Bu, Dfo, 
Nbk) Daor is ? ok onwerig, d'r zal web 
gauw eon poppien kommen (Dfo), Jo meu- 
gen web oppassen, 't is d'r onworiq d.i.: je 
zou i.v.m. een geboorte ongeiegen kunnen 
komen (Nbk) 
onweten(d) z. onwetons II 
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onwetendhied - onzin 

onwetcndhied (Nbk), voor -heid z. -hied 
do [S'wctvthit]  1. onwetendheid In onwe-
ten dhicd is dat gebeurd (Nbk) 
onwetens 1(01-Ni) do [S'wt:tns] 1. onwe-
tendheid, in 1k zal dat wel zegd bebben, 
mar dan in onwetens zonder hot to beseffen 
(01-Ni) 
onwetens II (verspr.) Ook onwetend (Edie, 
Bu, Db, Ld, Nt, Obk, Obk, Ow, Spa, Ste), 
onweten (Bu) bw. [S'wt:tns/...'wt:tn(t)] 1. 
zonder to weten wat men doet, zonder or 
erg in to hebben 1k bob at onwetend daon 
(verspr., Ste), Dat is onwetens gabeurd 
(Diz) 
onwetenschoppelik (1) [5wt:ti'skop1ok] - 
onwetenschappelijk 
onwettig (spot.) [S'wetax] - onwettig, 
voornamelijk in can onwettigkiend(spor.) 
onwezenlik (Nbk, vo) [6'wl:z13k] - 
onwezeniijk: vreemd, eigenaardig, net alsof 
hot niet echt is fit was allemaol zo 
on wezen Ilk (vo) 
onwies In., bw.; ...wiezer [Swis; aks. 
wisselt] 1. onverstandig, ouwijs, dwaas, 
gek Aj' onwies mit geld ommegaon binnan, 
aj' at vergooid hebben (Ste), je onwies 
anstellen (Obk), Doe niet zo onwies (Oh, 
Ste), can onwies veurstel (Ow, Spa), 
onwies praot dwaze praat, onwijs gekiets 
(Ow), onwieze... id. (Ma, Ste) 2. (bw.) in 
dwaze, hoge mate (verspr.) HI) reed 
onwies hadde (Db, Ld, Obk, Spa, Wol), 
Krachtpatsers doen soms onwies zwaore 
dingen (Ow) 
onwieze et [S'wi:zo] 1. onwetendheid, 
toestand waarin men weinig (van iets) weet 
(Dho, Np) Laot ze mar in ? onwieze 
(Dho), Laot him mar in 't onwieze bile van 
vertel hem maar niks (Np) 2. dwaze, 
idiote, onwijze toestand of graad tot in et 
onwieze can bedrief uutbreidcn zeer 
overdreven (Spa), in at onwieze ]open zeer 
veel (Ow), ... warken id. (Obk, Ow), Som- 
singe oolders gaon beur kiender soms in at 
onwieze verwennen (Op), Hij bet in 't 
onwieze kocht veel to veel (Ste, Ow), Ze 
hadden hour in at onwieze optackeld 
(Obk), Hi)' read zo hadde, at was hi)' at 
onwieze of(Dhau, Ste), Ia moe'n niet zo in 
It onwieze deurgaon, ie moe'n ok luusteren 
(Pe-Dbi) 
onwil do ['SwU] 1. onwil fit was ian en al 
onwil, hi)' wol niet mitwarken (Nbk) 

onwillekeurig bw. [SwUo'kA:orox, ook 
15  ...] 1. onwiiiiekourig, zonder or bewust 
aan to denken, hot beredeneerd to wiiiien 
Onwiilckeun'g mos hi)' even an zien main 
daenken (Nbk) 
onwillig (Nw) bn. [Swtlox; aks. wisselt] 1. 
weerspannig 
onwillighied (Nbk), voor -heid z. -hied do 
[S'widaxhit] i. onwiHigheid, onwil uut 
onwillighied (Nbk) 
onwis z. onwisse 
onwisse (Bu, Db, Nbk, Np, vo) Ook onwis 
(Bu, v) In., bw.; -r [5wis(); aks. wisselt] 
- onwis: onzeker En daorkw, we we] wat 
in ommetaasten, mar at hEft alIas slim 
onwisse (vo), Jim praoten goad, mar at 
moat ailemaol nog, d'r kan nog van dIes 
gebeuren in disse onwisse tied (vo), 
...zoe'n onwisgevuul.. (vo) * Iemoe'n at 
wisse veur at onwisse nemen Jo moot hot 
zekere voor hot onzekere nemen (Nbk, 
Np), fit wisse your 't onwisse, zee de boar, 
on hi)' bun de doole bond de bek dichte 
(Oh) 
onz. - aficorting van onziedig 
onzaekelik (spor.) [5se:kok; aks. wisselt] 
- onzakeliJk: niet zakoiiJk, niet praktisch 
onzeker (spot.) - onzeker: niet zeker, 
twiJfelachtig fit is nog onzeker, of ze 
verb uzen gaon (Nbk) 
onzekerhied (Nbk, v), voor -heid z. -hied 
[5's...] - onzekerheid: twiJfelaehtigheid, hot 
onzeker zijn omtrent iets fit is vervelend 
aj' de bieltied in onzekerbied zitten, 
waoromine kan zoe'n ziekenhuus ok niet 
carder uutslag geven? (Nbk) 
onziehtber (spot.) [S'stxdb1; aks. wisselt] 
- onzichtbaar: niet met hot oog to Zion, to 
onderscheiden Dat krassien op 'a auto 
bebben ze votwarkt, at is zo goad as 
onzichtber (Nbk), Oonze jonge was 
votkreupen aachter etgedien, hi)' docbt dat 
hi)' onzicbtber was (Nbk) 
onziedig (1) [S'sidax] - onziJdig (in 
taaikundige zin) fit- woorden bin onziedig 
(1) 
onzillig (Rdie) hn.; -or, -st [S'stix] 1. 
onzaiig, niet hop. fiorissant Die koe ziet d'r 
onzillig uut(Bdie) 
onzin ['Sstn] - onzin: nonsens Da's grote 
onzin wat hi)' daor vertelt (Diz), 't Is ion 
on a/ onzin wat die vent wil (Nbk), fit was 
gien onzin as hi)' wat zoo hiJ zei aitiJd 
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onzinnig - oognaegei 

verstandige, goede, serieuze dingen (Nbk) 
onzinnig [ö'stnox} - onzinnig: dwaas, 
idoot Et is tech onzinnig em te perberen 
bier zoe'n greta fobriek bernie te baa/en! 
Wat mient dat gemientebestuw- we! met! 
(Nbk), Hi5 zong your cia zovuulsta keer 
zian 'Staithgwan'er onzmmg draanklied' 
(Nbk) 
onzuver (I) [ô'sywç, ...vç] - onzuiver, in et 
onzuvare in/common bruto (I) 
onzuverhied (Nbk, Obk), voor -heid z. - 
hied de [on's ... } 1. het onzuiver zijn, in het 
bijzonder: onzuiver bloed, vgl. as jane 
onzuverbied in 't blood bet (..) (Obk) 
ooftmaond 0) de ['o:ft ... ] 1. oktober 
oog Z. oge 
oogandoening (spor) ['o:y..., 'o:x...J - 
oogaandoening 
oogappel (Nbk, Nw) ['o:yapl,  'o:x ... ] - 
oogappel: pupil van het oog (lett.), ook 
fig.: persoon die bij iemand zeer geliefd is 
(Nw) Mien klein/lend is mien oogappel 
(Nbk, Nw) 
oogarts ['o:yarts, 'o:x...] - oogarts Dat 
kiend moat naor de oogarts, die kan zo 
aorig mikken zo eigenaardig kijken (Obk) 
oogdoek (Ld, s) de; -en; -ion ['o:yduk] I. 
doek die men voor de ogen langs doet, 
blinddoek (Ld) As cen peard h/er of daor 
we! as niet langos wol, deden ze him wel 
as can oogdook your (Ld) 2. ooglapje: ter 
beseherming van het oog (s) 
oogdokter z. ogedoktor 
oogdruppcls z. oogdruppcn 
oogdruppen (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ma, Np, 
Nw, 01-NI, Spa, Ste) Ook oogdruppe!s, 
ogeth'uppels (Ow) ['o:gdrAp1pJo: ydrApls/ 

- oogdruppels 
ooggetugc (spot.) [o:xoty:go] - ooggetuige 
ooghaor (Nw) - ooghaar Ikbeb een oog-
haortien in et ogo (Nw) 
ooghieikunde (1) [o:xhi:IIc&nda] - oog-
heelkunde 
oogbocke ['o:xhuk] - ooghoek Jebobben 
at tech filet goad ganog daon, boor, d'r zit 
flog can batien etter in do oogboeke (vo), 
'k Wol filet kicken, mar vanuut mien 
ooghoekon ken 1* at krek eon betien zian 
(Nw), uut de ooghoeken kieken heimelijk 
naar links of rechts kijken (Ow, Spa): Th 
kiekt aorig uut de ooghoeken (Spa) 
ougholte (Nw) - oogholte 
ooghoogte (Nw) - ooghoogte Dat zit op 

ooghoogte (Nw) 
oogkas (Nw) - oogkas 
oogkleppe (verspr.) Ook ogekieppe (Nw) 
- oogklep Ean peord kuj' riedan mit of 
zondar oogk!appen (Wol), ? Peard hot 
oogkleppen your (Ow, Np), ...an (Diz, El, 
Pe-Dbl), Th7 !opt mit oogk!eppon veur 
fig.: ziet niets of niemand, is ziende blind 
(Ste, Ow), ...op id. (Ow), vandaar ook le 
konnon wel mit oogk!appan op lopen zie je 
dat niet, heb je dat dan niet door (Bdie), 
Die bet cia oogkleppon veur fig.: ziet niets 
of niemand, is ziende blind (Ow), ...de 
oogklappo your id. (Dho), zo ook Die man 
bet oogk!eppen veur, die lopt zien ongelok 
tegem cot (Op) en Die nioenskon leven zo 
at schient mit oogk!eppon veur, ze znarken 
ni/c op war d'r om hour henna gebcui-t 
(Ste) 
oogkwaol (Nbk, Nw) - oogkwaal Hij kay 
niet zo best mear zien, th her eon 
oogkwaol (Nw) 
ouglappe (Bu, Dfo, Ma, Np) do; -n; 
...lappien ['o:xlapo] 1. oogklep Etpeordbet 
do oog!appon an (Bu, Ma), Die bet d0 
ooglappen your (Np), ook fig.: hij loopt 
met oogkleppen op (Np) 
ooglid (Bu, Nbk, Nw) et; ...leden; ...littien 
['o:xltt] 1. ooglid Da cog/eden tn/den me 
war (Nbk), Dc oogleden bin me ontstouken 
(Nw), cia oogleden even van binnen bekie-
ken na het eten even uitrusten en een dutje 
doen (Bu) 
oogmark (verspr.) et; -en; -len (bet. 2) 
['o:xmark} 1. oogmerk, doel Daor zal bi5 
wis we! eon oogmark bij bebben (Op), Mit 
wat veur oogmark zol bij datpaand kocht 
hobbon? (Obk), Mit et oogmark daor op 
(...) (Ste. Nbk), Mit at oogmark d'r op. dat 
1/diE of dat dean zol (..) (Bu), (Jut dat 
oogmark (weg) be/c/en ( ... ) (Pe-Dbl, 
Ow), uut eon bepa old oogmark (..) (Db) 2. 
merkteken (Obk) D'r staot can oogmark op 
dat stok gorecdscbap on dan is at vast oeii 
goad ding (Obk) 
oognaegel (bs: Obk) de; -s; -tien 
['o:xne:g] 1. bep. pen, nagel om een 
bi3iedoek mee vast te zetten, nI. met een 
oogje dat men om een draad van de holle 
doek vastknijpt Zit de zwaarm ienkeor in 
et kiepsion, dan komt d'r an de eupen 
kaante eon biedoek over; zoe'n doek is 
viorkaant on op elk van do hoeken zit eon 
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oognaegel (bs: Obk) 
oogofwicking (spor.) ['o:y..., 'o:x...] - 
oogafwijking 
oogonderzuuk (spor.) - oogonderzoek 
oogontsteking (spor.) - oogontsteking 
oogopslag et, de [o:yopslax, ...o:x ... ] 1. 
oogopslag, de aktie waarbij men één of 
beide ogen opsiaat, blik 1k zag mit ion 
oogopslag wel daj't waeren (aig., Ste), 11u7 
keek me mit eon oogops!ag an door even 
op te kijken, door z'n ogen op te slaan 
(Nbk), mit ion oogops!ag met één 
oogopslag: Dat ha'kmit ion oogops!ag we! 
dour (Spa), zo ook 1k zag et mit et eorste 
oogops!ag direkt toen ik ernaar kook (Ste), 
Dat kuj' in len oogopslag we! zion (Dho, 
Nbk) 2. tijd van een oogopslag, ogenblik 
(Nbk, Nw) In con oogops!ag is dat gebeurd 
(Nbk), Dat be'k in eon oogopslag even 
daon (Nbk), In eon oogopslag was hi d'r 
in een oogwenk (Nw) 
oogpiene (spor.) - oogpijn 
oogpunt (spor.) - oogpunt: standpunt, 
visie Uut dat oogpunt kan 'kotd'r we/mit 
lens wezen (Nbk) 
oogspiere (1) ['o:xspi:an] - oogspier 
oogst (Nw, 01-Ni, j) do [o:xsfl 1. (met 
vaak gezegd) rogge, haver enz. die men 
oogst (Nw) Hi5 bae!t de oogst binnen (Nw) 
2. het totaai aan honing dat men wint (j) 
eon rede!ike oogst winnen Q) 3. oogsttijd 
(01-Ni) In do oogsthcj'eigenlik glen tied 
to schieton heb je het versehrikkelijk druk 
(01-Ni) 
oogstbloot (Dfo, Fe-Dbi, Ow) bn. 
[o:yzdblo:at; aks. wisselt] 1. ontdaan van 
hot te oogsten gowas Bi5 verkoop van 't 
!aand moot et oogstb!oot op!everd woddon 
(Ow) 
oogsten (Bu, Dho, Nbk, Obk, Op, Ow, 
Spa) zw. ww.; overg.; oogstte, het oogst 
['o:xsti] 1. ais oogst binnenhalen do rogge 
oogsten (Bu), (inzake koren:) Et oogsten 
wil we! vfotten (Ow), zo ook Ze bebben 
mooi weer to oogsten (Spa) * Wie niot 
zit, zal met oogsten (Nbk), War eon 
meensko ziytzaibi5 ok oogsten (Op), Wio 
wiond zi5t zal storm oogsten (Dho, Op) 
oogstmaond (Dfo, El, Np, Nt, Obk, Op, 
Spa, Sz, Wol) do; -en ['o:xstm ... ] 1. 
oogstmaand, ni. augustus 2. maand waarin 
men oogst Ju!i was vrooger do 
oogstmaond, mar tegenwoordig is juni in 

do veenweidestrekon do oogstmaond (Nt), 
Do oogstmaond is slim nat west, ditjaor 
(Wol) 
oogstriepe (Obk) [aks. wisselt] - oogstrijp 
oogstticd ['o:xstit] - oogsttijdDeoogsttied 
komt af gauw weer (Spa), In do oogsttiod 
hebben do booren et slim drok (Wol) 
oogstverlof(spor.) ['o:xst ... ] - oogstverlof 
oogtransplantaosic (spor.) ['o:x...] - 
oogtransplantatie 
oogvlies (spor.) ['o:xflis] - oogviies Jo 
hebben twie soorton oogvliezen: etnotvlios 
on et boom i'lies (Nw) 
oogwenk z. oogwink 
oogwimper (14w) - oogwimper Ze her 
mooie oogwimpers (Nw) 
oogwink (Db, Nbk, Np, s: oost.) Ook 
oogwenk (Db, Sz) ['o:x ... ], in in een 
oogwink in een ommezien (Db, Nbk, Np) 
oogwit (Nw) - oogwit Ze bet et oogwit 
wat rood (Nw) 
oogziekte (spor.) ['o:xsikto] - oogziekte 
001 Z. UJ/C 

ooic (fp) ['o:ajo] - bep. plant: ui 
ooievaar de; -s, ooievaren; -tien ['o:jofa:r] 
1. ooievaar (do bekonde grote trokvogel) 
Vroeger wodde d'r we! zegd dat do kiender 
dour do ooievaar brocbt wodden; de mom 
lag in bodde omdat zo eon beet van do 
ooievaar had hadde (Bu) * Ooiovaar, 
Iepolaar (Bu), (raadsei:) Eon koppion as 
eon knikkertien/Een boekien as eon bik-
kortien/En poton as eon ooievaar/Ra, ra 
wat is dat?opl: een tang waarmee men eon 
kooitje vuur nit do kachol haaide en in do 
test deed (Wol) 
ooievaarsbek (fp) ['o:ojo ... ] - ooievaars-
bek, roigersbek 
ooicvaarsdörp (1) ['o:a ... ] - ooievaars-
dorp 
ooievaarsnust ['o:oja ... J - ooiovaarsnest 
ooit bw. [o:ojt] 1. ooit Aj' d'r ooit eon keer 
in do buw-t kominen moej' him ok as 
opzukon! (Nbk), 1k moot d'r ooit we! es 
eon koer west hebben, mar wanneor?! 
(Nbk), Hej'now wel ooitzoe'n verve!ende 
vent Zion? wat is hij een mispunt (Nbk), 
Hej' ooit wel es zoks mitmaekt? heb je dat 
ooit wel -eens meegemaakt, ook: hoe 
bestaat hot dat het zo gaat, dat dat zo 
gebeurt (Nbk), We! hoj' now ooit! hoe 
bestaat hot (Nbk) 
oold I Ook oud (WH) et [o:ltiDMt] 1. in 
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oold en my oud en niouw: Mit oold en nij 
kominen we a/tied th mekeer (Nbk) 
oold II Ook oud (WH) bn.; -er/ouwer 
(WH), -st [o:lt/ott} 1. van do bedoeldo 
leeftijd Hiy is zesjaor oold (Nbk), Hoe 
oold bij? (Nbk), Hoe oold zol lily wezen? 
(Nbk) 2. niet moor tot do jeugd to rekenen 
MY is oold trouwd Nbk), my is oold en 
wiesgenoeg(Nbk), Ikmoet vandaege nag 
even naor It oo/dc means/ce naar mijn 
moeder, d.i. veelal: naar do grootmoedor in 
kwestie (Np, Nbk), Dc /aomer leupen 
aachter de oolde an achter het moederdior 
aan (Nbk), Help de oo/de baos even, je de 
(al wat oudere) man in het gezin (Nbk, 
Np), (schertsend tegen do al wat oudere 
echtgenoot:) c4 wat veurmeniere wi/mien 
oolde sirwuk (1.) flog bereboer wodden? 
(b) 3. al lang geleofd hebbend, bejaard We 
wa'n aa/4 man, zo staarigan we komen op 
jaren (Nbk), Hij zal we/ met oold wadden 
hij zal jong storven (Nbk), It bin zo oold 
as daj'je vu/en (Nbk), 1k weet nag dat 
ao/den dat zeden dat oude mensen dat 
zeiden (Ow), de aoldste pepieren bebben 
do oudste persoon zijn, de oudste rechten 
hebben (Bdie, Ste), de aaldste br/even... id. 
(Ste), een oolde ge/c (Nbk), cen oolde bak 
(Nbk), de aalde man naast (moewarig of 
lieht spottend:) de oold man (Nbk), een 
oold bess/en een oud dier: bijv. eon oude 
koe (Bdie), een oude stier (Bu), een oude 
vrouw (spor. oost.), (in do veonderij:) et 
ao/de peerd plank met eon lange stok eraan 
en een eiken beugel voor do stovigheid, 
waarmee do veenarbeider veenspecie 
achteruit trok (Np), de oalden van daegen 
do bojaarden, veur de oolde dag zargen 
(gaan) (Nbk), ten oold wiefeen oud wijf, 
eon oude vrouw, ook: eon man die voel 
klotst (Nbk), Die is ak zo oold as Cbristus 
(Bu) 4. nit een eerdere periodo, reeds lang 
bestaand, van vroeger Dc oolde 
Stellingwarvers badden in beur tied a/c a/ 
de oolde woarden apscbrieven moeten 
(Nbk), We bin aolde scba ale/cam-
meraaden (Nbk, Np), Weet je mannegien 
te staon, as or gaot am oolde rechten (ba), 
de (goeie) oolde tiea praoten over oolde 
tieden en nijjaorskacken over dingon van 
vroeger (Nbk), ook als reaktie op eon kind 
dat vraagt waar do ouders hot over hebben: 
over/van oolde tieden en ni5jaorskaeken, 

d.i. zoiets als: over van alles on nog wat 
(Nbk), een aolde s/oat aacbter buas (b), 
can aa/d spreekwaard, aa/de kleren, oold 
iezer, een oaldhuus, oolde k/aor4 Ze gaon 
de oa/de burgemeester mit een receptie 
uut/uden do vorigo, do schoidondo (Op), 
We zitten aang in de oolde tieden we zijn 
nogal veel over vroeger aan het praten 
(Nbk), In oolde tieden stonnen de man - 
luden in de anderbraek te mien (Np), 
Huusslaacbten stamt uut de oolde tied is 
eon gebruik uit een eordere tijd (Np), 
(zolfst.) Veerder is alles bij et oolde b/c-
van is alles geblevon zoals het was (Nbk, 
v), bij et oolde b//even vasthoudon aan 
zoals hot altijd was (Po-DbI), et oolde do 
rochtzinnigheid (in kerkelijk opzicht, d.i. 
vooral m.b.t. do Hervormde Kerk (Ma, 
Nbk), Ze bin dam-  naga/ an 't oolde id. 
(Ma, Nbk), Ze bin daor nag wat an et 
oolde id. (Nbk), Wij blievcn bij et oolde 
id., ook ruimor: we houden ons aan de 
oude gewoonton (Ma, Nbk, Np), ...halen 
aans mar wat bij ? oolde (Nbk), oolde 
meie z. ondor meie 5. reeds vroeger 
voorkomond, lang bekond, zich horhaal-
delijk vortonend ten oolde uutdrakking, Ft 
is weer de oa/de kwao/ mit him, in de 
baast bet biy a/tied can tied dan macIt et 
him een betien (Obk), Et is weer de oolde 
kwaal, bi wadt weer lelk as hi zien zin 
met krigt (Nbk), Ft is weer et aalde hat/en 
mit him (Nbk), alles bij et oolde /aaten 
(Nbk), Et b/itt bij 't oolde hot blijft zoals 
hot was (Nbk), een oolde kacke/ (Diz), een 
oolde zeurpat iomand die voordurend zeurt 
(Nbk), eon oolde mierkerd iemand die al-
tijd iets hoeft aan to morkon (Nbk), Mar 
mit ragge en lien zaad mas et amme-
bouwde laand eerst wat licbt veureided 
wadden, hark wat op ma ate zadat et zaad 
tack nag onder de grand kamt; as etliggen 
hEft vreten de oolde krien et op (Ow) 6. 
niot meer vers (Bu, Nbk) Ft smaakt niet 
/ekker meer, et is oold (Bu) * Een mean-
s/ce is noait te oold am te /eren (Nbk), Hoe 
oolder hoe ge/cker (Bdie, Dfo, Oho, Nbk, 
Np, 01-N!), Ic bin nook oold genoeg am 
ta/even (Np), Oa/d genoeg am wies ge-
noag to wezen (Nbk), (van of over eon 
vrijgezo!:) Oa/d on stint en nag gien wict 
(Nbk), Ft oolde moat etnie verdienen do 
oude spullon moeten oerst worden gebruikt 
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tot ze at' zijn, voordat men nieuwe dingen 
koopt (Ste, zo ook Oold moat nif 
verdienan (Ste), Zok oold, zak fang het 
kind is al net als zn ouders, zo de ouden 
zongen piepen de jongen (Nbk), (vraag, 
gevolgd door een gekscherend weder-
woord:) Hoe oold bif? [met als reaktie:} 
Kick zo oold as mien banen,'Mar niet as 
mien tanen/Mien neuz' on mien oran/Bin 
gel/eke mitmigeboren (n), (gezegd wan-
neer de ouders het work doen en de kin-
deren niet mee aanpakken:) Ft oolde good 
moat aerst an aenda (Nbk) 
oold- [o:It ... ] - oud-: eerst lid in 
samenstellingen als Ooldsaksisch, Oold-
fries, Ooldhollaans, waarin het aks. wis-
selt; ze zijn niet uitputtend in dit woorden-
boek opgesomd 
Oold-Appclsche (OS. Dho) et [o:I'tapjska] 
1. plaatsnaam: Oud-Appelscha, het oude 
Appelsthe thans nog slechts een gehucht 
nabij Appclsche 
Oold-Appelscbcr (El, Nbk) Ook Oold-
Appe/schester (Nbk, Ow) In.; attr.; niet 
tegelijk voor een onzijdig Zn. en na een 
onbep. lidw. [o:l'tapjskç/ ... skastç] 1. van, 
m.b.t. Oold-Appafsche, vgl. de Oold-
App elschor karka (El, Nbk) 
Ould-Appelsehester Z. Oold-Appalschar 
oold-borgemeister (b) de; -s ['o:It ... j 1. 
iemand die eerder burgemeester was 
Oold-borgemeister B. (..) (b) 
oold-kattetiek I (1) de; -en [o:ltkatj'ik] I. 
oud-katholiek, iemand die behoort tot het 
oud-katholieke kerkgenootschap 
oold-kattelick 11 (1) bn. 1. oud-katholiek 
do oold-kattclieke karke (I) 
ooldachtig (Nbk) ['o:lt ... ] - oudachtig: oud 
schijnend can ooldachtimannegicn(Nbk) 
Ooidduuts (1) - Oudduits 
oolde (Mun, Nbk, Np, 01-N!, Op, bI) de; 
-n; oo!tien [o:!da, ook wel 'o:I] 1. (vaak 
enigszins schertsend) oudeheer, vader, 
eohtgenoot (Nbk, Np, Op)  Dat macf' de 
oolde mar vraogen (Np), Now, oolde, wat 
zef' dr van, zuwwe Most vot? (Nbk), Gao 
mar even naor de oolde (Nbk), (licht 
negatief:) mien oolde m'n ouweheer (Op), 
Toe now Jo, oolde van me (Np) 2. ouders 
(all. my.) (Mun, Nbk, Np, 01-NI, bi) Hat 
oat k/end glen oolden moor? (Nbk), We 
gaon mit zien allen naor mien oolden to 
niffaorwinnan (01-NI), D'r bin nag can 

paer oolden in huus (Np), lene keer in 't 
jaor as F(  uutkwanz kwazn bi bif zien 
oolden vow- (hl) 3. de persoon zoals hij/zij 
vroeger was, in verb. als Hif is nooit wear 
do oolde wodden (j) * Zoas do oolden 
zongen, p/open dejongan (Pe-DbI) 
oolde nieie-aoren z. onder zneia 
Ooldeberkoop z. Berkoop 
ooldebessjenhuus (Ld) et; ..huzen 
[o:Ido'besinhysJ 1. tehuis voor bejaarden 
Ooldeboorn et [o:Ida'bo:arn] 1. bep. Friese 
plaats: Oldeboorn * (schertsend) In 
Ooldebooni/Staot do karka boven op de 
toran (Ld) 
ooldedagveurziening (Ld) de [.dax...] 1. 
oudedagvoorziening 
Ooldehaskc (Nbk, j) et [o:!cb'haska] 1. 
plaatsnaam: van de Friese plaats 
Oudehaske 
Ooldehooltpac z. Hooltpae 
Ooldehooltwoolde z. Hooltwoolde 
Ooldebooltwoolder z. Hooltwooldlgerll 
Ooldehooltwooldiger z. Hooltwoold.%cr 
Ooldeboorn (Nbk, Obk) et [...h ... ] I. 
plaatsnaam: Oudehorne (benoorden 
Berkoop) 
ooldcjaor Ook ooldjaor (Nbk, 01-NI, Ow, 
Spa, Ste), ouwejaor (WU) et [o:Ida'jn:ar 
/o:!tjo:ar/'oMojo:ar] 1. oudejaar, de Iaatste 
dag van het jaar Om ooldafaor banne hif' 
we] es thkke in de winter zitten (Obk), 
Kominen Jim ditkcer b/f oons et ooldefaor 
uutzltten? d.i. opblijven, nI. tot het nieuwe 
jaar begint (aig., Op), Mit ooldfaorbakken 
we euliekoeken (Nbk) 2. het jaar dat 
(bijna) voorbij is (verspr.) et ooldejaor 
uutscbietan knallend afscheid nemen (nI - 
met vuuiwerk, vooral met behulp van 
carbid) (Dhau, Ste), Ft ooldefaor wodde 
uutluded, oat was am de kwaoie geesten to 
verdrie van ni. door de klok to luiden (Nbk, 
Nw), ook fig.: feestelijk afscheid nemen 
van het oude jaar, op oudejaarsavond 
(verspr.) 
ooldejaornaacht z. ooldefaorsnaacbt 
ooldejaonaovcnd (Nbk, Np, Ste, j) Ook 
ooldjaorsaovend (Np) - oudejaarsavond 
Ooldejaorsaovend bliavan we op (Ste), 't 
Was ooldeJaorsaovand ma! wear (Np),  Ft 
knalt aorig mit ooldaJaorsaovand (Ste) 
ooldejaorsaovendpreek (s: oost.) 

- oudejaarsavondpreek Nao de 
ooldefaorsaovendpreck, die daor in een 
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butongewoon grote sofia ore anhoin-d 
wodde, gong ot drok op con schioton (s: 
cost.) 
ooldejaorsdag [...j ... / ... z'dax] - oudejaars-
dag 
ooldejaorsnaacht (Nbk, Obk) Ook 
ooldejaornaacht (Dfo) [...'n .... ... . ... .- 
oudejaarsnacht Ooldojaorsnaacht is ? flier 
aided slim Juudnichtig in ddrp (Obk), Do 
klokkcn in do klokkestoal bingo)den in do 
ooldejaomaacht iederkcor mar weer, dat 
was kwaojongeswark (Dfo) 
Oohlejujje (bo: Np, Op) et [o:ldojAjo] 1. 
bijnaam voor Ooldomark (in Noordwest-
Overijssel) 
ooldcklonie (Nbk, Np, Sun-Ot) Ook 
olekionie (s: Obk), ouwekionje (Spa), 
olekionje (Nbk) coldekionje (Pc- Dbl, Ste, 
b: im) de [o:1doklô:ni/ ... 10 ... /om'k1onjo/ 
o:io'klonja /o:ldoklonjo] - eau de cologne 
ooldcldonieflessien (Np) [...'k...] - 
eau-de-coionjefies 
ooldcklonje z. ooldoklonic 
Ooldelacmer (Bu, Dho, Nbk, Np) Ook 
Oollaemer (Bdie, Np, Obk, 01-Ni, Ste, 
Wol), Oldelamer (Spa) et [o:ida'i:mj/ 
o:l: ... /old'la:mr] 1. plaatsnaam: Oldela-
mer Aebter Oldelamer baj' vroeger eon 
boo) on)and (Spa), Ze woven in Oollaemer 
(01-Ni) 
Ooldclaemster (Bdie, Dho, El, Nbk, Np) 
Ook Oollaemster (Np, Ste, Wol), Ooide-
lemster (Sz) bn.; attr. [o:Idol:mstr/ 
o:l ... / ... lcmstrj 1. van, m.b.t. Ooldelaomer. 
do Ooldelaemster scboelo (El), do Ool-
laomstor brogge (Dho, Ste, Wol), 
Oollaomster huj hooi geoogst in de lage 
graslanden van Ooldelaomor (Np) 
Ooldelemster z. Ooldelaomstor 
Ooldemaark z. Ooldcmark 
ooldemanludepraot (Ste) de [...'m...] 1. 
praat die kenmerkend is voor oude mannen 
Die jongen bin wat to wioslik, zo hobbon 
ooldomanludepraot (Ste) 
ooldemannchuus (Ld) et; ...huzen 
[...'mano ... ] 1. tehuis voor bejaarde maimen 
Ooldcmark (Nbk, Np, Op, Spa, Ste) Ook: 
Ooldemaark (Bdie), Ouwemark (WH) et 
[o:ldo'mar(a)k/ ... /DM'm ... ] 1. plaatsnaam: 
Oldemarkt (Ov.) Do broeldanen onder 
Ooldomark an do zuudkaant van de Londe, 
on do maodon onder Ooldotriono an do 
noordkaant van de Londe waoron meenton 

(Op), do karko uut Ooldomark (Ste) 
Ooldemarker (Ste) bn. [o:Ido'markç] 1. 
van, met betrekking tot Ooldomark in Ov. 
do Oolde,narkor karke (Ste) 
oolder de; -s ['o:ldr] 1. (bijna aitijd my.; 
gebmikelijker is oolden, z. oolde, bet. 2) 
elk der beide leden van een ouderpaar Et 
vaalt teugenswoordig altiod met mit veur 
eon odder, mit die opgrujjendo jougd 
(Mun) 2. leeftijd, ouderdom (Bu, Ste, p) 
Die is van dozolde oolder van dezelfde 
leeftijd (Ste), Hij was van T zion oolder 
(Ste), MY zal dozeldo oolder we) bebbon 
(Bu) 
oolderaovcnd ['o:I ... J - ouderavond 
oolderbi'jdrcge (spor.) - ouderbijdrage 
oolderdom de ['o:idçdom] 1. iemands leef-
tijd War is zion ooldordom? hoe oud is hij 
(Nbk), Wij vorscbillcn in ooldordom zoo'n 
jaor of drie (Dfo) 2. hoge leeftijd Aj'niot 
dour eon go won o ziekto con keer dood-
gaon, gaoj' op 't faost we) con koer dood 
van ooldordom (Nbk), Dat moonsko bogint 
ot ok a) dour to )opon, do oo)dordom komt 
mitgobroken(Nbk, Dfo) 3. de tijd dat iets 
bestaat (Nbk) Wat zol do ooldordom van 
zoo',, stionon biole wol met wozon? (Nbk) 
4. mensen die oud zijn (Pe-Dbl) Do 
oolderdom die moot cord wodden (Pa- Dbl) 
ooldcrdomsasma (spor.) ['o:l...] - ouder-
domsastma 
ooldcrdomslcwaol ['o:l ... ] - ouderdoms-
kwaal 
oolderdomspcnsioen (spor.) ['o:I...] - 
ouderdomspensioen 
oolderdomsrente U) de ['o:l ... ] 1. 
ouderdomsrente Veulo ooldordoznsronte hot 
ze met (.)(j) 
oolderdomsvcrschiensel (spor.) ['o:l...] - 
ouderdomsverschijnsel 
ooldcrdomsverzekering ['o:l ... ] 	- 
ouderdomsverzekering 
oolderdomsveurziening U) j'o:l...J - 
ouderdomsvoorziening D'r was doe gion 
oolderdomsvourzioning, on do moorsto 
moenskon mossen nog warken, zo lange as 
zo konnon U) 
ooldcrejaors de; tevens my. [o:idro'jo:os] 
1. ouderejaars 
ooldcren ['o:Idrn] - ouderen 
oolderenbond ['o:ldrvbond] - ouderenbond 
ooldcrhuus U) ['o:ldrhys] - ouderhuis Hi7 
kon et ooldorbuus van zion maegion baost 
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ooldcrkcnimissie - ooldmelkte 

niet vat, dour de stromende regen (j) 
oolderkemmissie ['o:i...] - ouderkom-
missie 
oolderlik Ook ouderlik (WH) ['o:ldriokl 
'am...] - ouderiijk Et oo/derlikstoe wodde 
in arc ho]en (Ow), N Jcrceg can ni5e 
plaetse op et ooldcrlike stee (b) 
ooldcrling do; -en ['o:idçiuj] - oudorling 
(bij eon protestantse gemeente) Do oolder-
lingen on diaekons zitten in 't vierkaant of 
appatte baankon (Dfo), Et gaot d'r in as 
con preek in eon ooldcrling dat hoort men 
graag, het wordt heel good ontvangen 
(Wol) 
ooidcrlingbaank (Nbk) ['o:ld11ibà:ijkJ - 
ouderiingbank 
oolderraod ['o:idça:at] - ouderraad 
oolderschopsverlof (I) [ ... skops...] - 
ouderschapsverl of 
oolderwets [o:ld1twets] - verouderd, 
ouderwots, ook wel met de bijgedachte dat 
het vroeger goal was Et is daor cen 
oo/dcrwctse boel (Np),  Dat was flog es ccv 
ooldcrwetsc winEd (Nbk), eon ooldcrwets 
iezer (b), eon ooldenvetse ha us/ca em or 
(ba); op de wijze waarop dat vroeger aitijd 
zo good ging: 1k wol vandaegcnog es can 
keer ooJdcrwcts maat ho/on (Pe-Dbl) 
oolderwetsighied (Nbk, Np) do [o:idr 
'wctsaxhit] 1. het ouderwets zijn Die ool-
derwetsigbicdmoe'kniks van bebben (Np) 
Ooldeschoot (Nbk, Obk) at [o:ldas'ko:ot] 
1. piaatsnaam: Oudesehoot (bij Heeren-
v eon) 
Ooldetriene (Dho, El, Np, Op, 01-Ni, Ste, 
b) Ook Oolgriene (Bdie, Woi) et [o:lda 
'trinWo:i ... ] i.piaatsnaam: Oldetrijne (west. 
van Wolvoge) A ach tar Ooldotricne bewwe 
henna to mi5cn west, op 'e maoden (Np), 
Do brook/anon onder Ooldemark an de 
zuudkaant van do Londe, on de maoden 
onder Ooldetriene an de noordkaant van do 
Londe waeron meenten (Op) 
Ooldctrienster (Bu, Dho, Nbk) Ook 
Ocitrienster (Bdie) bn.; niet tegelijk voor 
een onzijdig Zn. en na aen onbep. lidw. 
[ ... str] 1. van, m.b.t. Ooldetriene, vgi. de 
Ooldetrienster broggc (Dho) 
ooldewieve-achtig (b) bn., bw.; -or, -st 
[o:id'wi:waaxtax] 1. geiijk eon oud wijf 
Die praot wat ooldewievc-achtig (b) 
ooldewicvehuus (Ld) at; ...huzen [...'wi: 

... vQ ... ] 1. tehuis voor bejaarden  

ooldewievelineupe (Ma, Nbk, Nw) Ook 
ooldewieveknope (Bdie) de; -n 
1. gewone, dubbeie knoop (die gemak-
kelijk weer ioswerkt), ook wel: verkeerd 
gelegde knoop: nI. die ioswerkt (Nbk) Eon 
ooldcwieveknevpe is con gewonc dubbole 
lcncupo (Nbk), Ic moe'n d'r can ramme-
strupe in doen on nict con ooldewievo-
kncupc, want die gaot zo wear Jos (Nw) 
ooldcwicveknope z. ooldewievekneupe 
ooldewievckoeke (Nbk) de; -n [...w...] 1. 
bep. zaohte, vetarme ontbijtkoek 
ooidcwievepraot (b) Ook ooldwieveprao: 
(Nbk) [...'w ... /o:it'w ... ] - oudewijvenpraat 
ooldewievcsteek (Nbk) de; ...steken 
[...w ... J I. bep. broistook, vgi. Mit brcien 
bcj' ok eon ooldcwicvesteck, dan slaoj' do 
draod eon peer keer om do naalde on kriej' 
eon lange las; dat schdt mooi op; die stock 
wodde wel vow- sjalen en to bruukt (Nbk) 
ooldewievig (Nbk) bn. [...'wi:wax, ...vox] 
1. Ms eon oud wijf Eon janhen is wat 
ooldewievig (Nbk) 
ooidhjcd Voor -hoid z. -hied do; ...heden 
(bet. 3) ['o:lthit} 1. hot oud zijn van jets, 
ouderdom Et beg/nt to schilfercn van 
oo/dbieddoordat hot zo oud is (Ste) 2. hot 
verre vorloden Die stienobocl staint vat do 
ooldhied (Np) 3. vondst, voorwerp uit 
oudore tijden, antiek voorwerp Et Ic/con 
allemaole ooldbedon, mar 't was allexnaole 
nep (Fe- Dbl), Mit die opgreving bebben ze 
nogal wat ooldheden vunnon (Ow), Zc 
bebben weer can opgreving daon naor 
ooldhodcn (01-NI) 
ooldhiedkaemer ['o:ithitk:mç] - oudheid-
kamer 
ooldkiedkundig (1) [...'k...] - oudheid-
kun dig 
ooldhiedkundige Ook oudheidkundige 
(WH) do; -n [o:lthitk4tndogQ/omthejtk ... ] 
1. oudhoidkundigo Do opgravingen op 
Sliekcnburg bin vow- do oudheidkunthen 
misscbien van groot belang (Sz) 
Ooldhooltwooldigcr z. Hooltwooldigcr 
ooldiezerkoopman (Bu, Nbk, Obk) de; - 
non, ...koopludon; ...mannegien [o:l'ti: ... ] 1. 
handoiaar in oud ijzer 
ooldjaor z. ooldejaor 
ooldjaorsaovend z. ooldcjaorsaovend 
ooldmclkte (Np) bn.; attr. ['o:ltmci(o)kt] 
1. gezogd van eon koe die haast droog 
moet staan con ooldnielkte koc (Np) 
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ooldome - oons 

ooldorne z. ooldornke 
ooldornke (Sz) Ook ouldome (Bdie), oold-
oom (Diz) ['o:ltomkW ... ô:rna/ ... ô:rn] - cud-
oem 
ooldooni z. ooldomke 
ooldroest (Nbk) et [o:It'rust] I. oude, 
versieten voorwerpen: vooral van ijzer Dat 
kan wel bi5 't ooldroest (Nbk) 
oolds I ['o:lt] - ouds, in b/5 odds van 
ouds (Nbk) Bi ooids zaden ze: as 
rnccnsken ienkecr kornrnen to liggen, dan 
kemt at aenda d'r vacke aacbter an (Nbk), 
eok ... to Jiggen kornmcn... (Nbk), van 
odds (aig.): Ze kenden oons van odds 
(Np) 
odds U (Nbk, Np) bn.; or ['o:lts] 1. 
eudachtig, nogal oud eruitzien, smaken 
enz. Hij kikt d'r colds uut (Np), colds 
teekieken (Nbk), Dat ci smaakt odds, et is 
nog If fiat bedun'cn (Nbk) 
ooldsen (Nbk, Np) Ook verooidsen (Drni, 
Nbk), veroolderen (Nbk) zw. ww.; one-
verg.; ooldste, is eoldst ['e:1tsiJ ... ] 1. 
rnerkbaar ouder worden (Nbk, Np): H/5 
ooldst ze hadde, c/c iaestc tied (Np, Nbk) 
ooldsher (Nbk, Np, Pe-Dbl) [o:Itsher; aks. 
wisselt], in van ooldsher van eudsher Ze 
kennen cons van ooldsher (Nbk, Np), Ze 
kennen mekeer van ooldsher (Nbk), Van 
ooldsber dean we oat al zo (Nbk) 
ooldste do; -n ['o:ltsth] 1. oudste persoen, 
eerstgeborene do ooldste hot oudste kind in 
een gezin (Nbk), ze oek rn/an ooldste, d.i. 
in ens gezin (Nbk) 
ootdvader (Nbk, Np, Pe-Dbl) Ook 
oudvader (Nbk) do; -5; -tien ['e:ltfa:dr/ 
'oMt ... ] 1. cud dier, oek: dikke via die men 
yang, dikke haas die men door j agen of 
stropen pakt Now, da's me ok can oold-
vader! (Nbk), 1k doe c/c laampe op en daer 
zat me zoe'n eoidvader d.i. in dit geval: 
een spin (Np), Die snoek, dat/s cen aoriie 
oeldvadcr (Np) 
ooldwies (Np) bn. [o:ltwis] 1. vroeg met 
de wijsheid van ouderen 
ooldwicvepraot z. eoldew/cvcpraot 
Oollaerner z. Ooldeiaerner 
Ootlaernster z. Ooidclaernster 
Oolpaeger z. Heoltpae4'nger 
Ooltpae z. Hoeltpac 
Ooltpaeingcr z. Heeltpaefnger 
Oultrienc z. Ooldctriene 
Ooltrienster z. Ocldetrienster 

corn z. ornke, em I 
oornzeggcr z. omkezegger 
oomzcgster z. ernlcezcgster 
oongelok z. ongelok 
oongeniak z. engernak 
cons Jet; -ion; oonzen [6: 5s] I. ens (bep. 
gewicht) Et weeg mar dr/c eons (Nbk), 
Kuj' oat wel in oonzcn uutrekcnen2'(Nbk) 
2. hoeveclheid van eon ons (z. bet. 1) een 
peer cons gehak (Nbk), ccii cons/en 
zuurties (Nbk) 
00118 II pers. vn. [6:s} 1. niet-onder-
werpsvorm bij wij, d.i. Ned. wij Dat 
panneg/en is van cons (Ld, Op), Th3f ken 
cons as rnaegics noeit van dc huud 
o hi/even (v), Ze wol cons jongen [d.i. wij 
als j engens] at pleziertien ok n/ct ont-
nernen (j), Wat klonk cons oat fijn in de 
oren (j), my kornt vaeke U5 eons (Bu), 
We badden n/ks bij eons (j), 't Is de 
geweentc bij cons (Nbk), Korn mar naor 
eons tee (Nbk), Hi5 wel et (an) eons wel 
verteien (Nbk), In cons bet hiy nog wel 
wat vertrouwen (Nbk), Dat Jaand figt tegen 
eons an tegen het onze aan (Diz), (zeer 
gebruikelijk na asals:) Hi/s wel twiejaor 
colder as cons, mar hi) zit kirk as cons in 
c/c dadde Hasse (v) 
oons III bez. vn. - ens oons votE ens 
veulen (Diz), eonze arbeider de arbeider 
die bij ens werkt (Nbk), In eenze tied kan 
zeks tech n/ct rneer (Nbk), Daor meet 
Oonzc L/eve Heer mar over bescbikken 
(Nw), We kim oenze meensken tech n/ct 
stikkcn laoten de rnensen die bij ens heron 
Nbk), H/y is van oenze genera es/c (Nbk), 

(met -e verbogen bij bep. et-weorden:) 
eonze yolk onze ouders (Nbk, Np, b, be: 
Bu), vgl. Oenze yolk ha/than et vaeka 
varteld (Nbk), waarnaast Qens yolk (..) 
(Nbk, j), vgl. Oens velk rnacktcn cons 
wies (...) (j), ze eek in Daor bet oonze 
peerd wel last van had (Ste, Obk), 
waarnaast (aig.) cons peerd, verder in Et is 
eenzc weerd n/ct (Ste); naast eons laand 
(aig.) kemt eek eenzc laand veer (Obk); 
naast eons bc/t en rncrn (Nbk) staat eonze 
vadar an moeder (Ste) en eenze man (Np) 
en eonze heit (b): Oenzc heir meet ok nog 
mit, on die is nog krapan klaer (b) 
cons IV (Nw) wederk. vn. 1. ens, wij in 
relatie tot elkaar We hebben eons war 
geven elkaar (Nw) 
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oonskladde - our 

oonskladde (s) de; -n; -gien ['5: skIath] 
1. papieren zak waarin men thee, gort etc. 
met het gewicht van een ons verpakt 
oonsknut (Obk) de; -ten; -tien ['S:sknot] 
1. knot garen, wol van honderd gram 
oonzen z. oonzond 
ounzend (1, flu, Dhau, Dho, El, Nbk, Nt, 
Obk, Ow) Ook oonzen (Bdie, Bu, Dhau, 
Dho, El, Obk, 01-NI, Nw, Op, Ste), oonzes 
(Db, Dho, Np, Nt, Op, Wol), onen (Bu, 
Dhau, Dho, El, Ste), onend (flu, Ma, Nbk, 
Ow) g. lidw. ['5: 5zi(t)/...zos/'5: 54(t)] 1. 
die, dat van ons (enk. en my.) Dat laand 
likt hi)' oonzen an ligt tegen dat van ons 
aan (Nw), Dat pannegion is oonzen (Nw), 
Die bond? Dat is onend! (Nbk), Die appols 
bin onend! (Nbk) 
uonzes z. oonzend 
our et; oren; -tien ['o:or] 1. oor, gehoor- 
orgaan, ook all. het uitwendige oor of de 
oorschelp Thy bet piene in at oor (Nbk, 
Np), Ft oor is aorig ontsteuken (El), 1k zol 
him de boel naor do oren gooien ik zou het 
hem (van woede) naar z'n hoofd gooien 
(Ma), AJ' van dat kotte, gladde buj laeden 
mossen baj' kaans dat at bielo voerJe weer 
naor de own tvam, dan kof wear opni)' 
beginnon (Op), Dan kan de zwikJe we] es 
naor do oren kommen instorten, in elkaar 
waaien (met name van een huis) (v), As 
eon miogknol an ? work mos, begin hi)' te 
pissen on mit do slat te gieselen, zodatJe 
do spatters om do oren vleugon om het 
hoofd (Spa), Hi)' slat de kluten lien, dat at 
zaand him om de oren spattert (b), Zo 
gauw dat peerd vememt dat eon vremdon 
ione et leide in haven bet, legt hi)' de oren 
in de nekko on wilgien string recbttrekken 
of slat mit do aaehtorbienen alles kot en 
klein (Ow), gattios in de own hebbon in de 
oorlellen, oorbollegios in do oren bebbon 
id., (verb.) Et is me to ore kominon het is 
me verteld, ik heb het horen zeggen (Ste), 
iono wat in 't oor fluustoron, mit eupen 
oren luustercn, Dat mooJ' Jo goad in do 
oren kneupon goed onthouden (alg., Np), 
HoJ' do oren we] sob one! (Nw), Haegel-
buJjen kim Jo soms raor om de oren 
giesolen (Pe-Dbl), Evenpies op It oor! ik 
ga even slapen, laten we even gaan slapen 
(Obk), op ion oor Jiggen liggen slapen 
(Bdie, Nbk), ...hflon gaon gaan Iiggen 
slapen (Wol, Op), Hi)' bet do oren stiof an 

do kop zn oorsehelpen staan erg dicht bij 
zn hoofd (Np), grote oren hebbon grote 
oorschelpen, een klein pottion mit grote 
oren een kind, dat ni. maar al te 
gemakkelijk meeluistert, dat heel goed kan 
horen (Spa), (van dieren:) do oren spitsen 
(spot.), con kiend bi)' Ft  oorpalckon (Nbk, 
Obk), Now boJ' oons bier eon put op 'o 
own cfrokt [een karwei opgedragen, doen 
opdragen] vent een tariof waor we zowat 
eon kwattion mit baelen kuzznon (vo), et 
oor to luustor loggon goed opletten wat er 
gezegd wordt (Bu, Dho, Ow), ...to luus-
teron... (Db, Obk), Die bebbon do oren wol 
oupon luisteren goed mee (Nw), mit do 
oren zitten te flapperon zeer nieuwsgierig 
luisteren, zeer goed luisteren om maar niks 
te missen: vooral van kinderen die het 
eigenlijk nog niet mogen horen of van 
ouderen voor wie het vertelde nauwelijks 
to geloven is (verspr.), do oren flapporonJo 
an 'tbeufdhet is ongelooflijk (alsje zoiets 
hoort) (El, Ma, Op, Spa), ...an do kop id. 
(El, Ma, Op. Spa), zo ook Van zoe Fn  
vorbael flapperon mi)' de oren (Pe-Dbl), 
De oren dio flapporon him van do praot die 
as hi)' bowl (Ste), Daor zal hi)' wel raer 
van mit de oren flapporen raar van 
opkijken als hij hat te horen krijgt (01-Nl), 
KloinJongon zitten soms mit do ore,, op 
scheppen zitten heimelijk mee te luisteren, 
zitten stiekem ergens af te luisteren (Np), 
zo ook Die hot do oren op sebeppon staon 
wil kennelijk alles horen (Np), De prach-
tige ton en die hi)' nut zien instorment 
baelde, dodenJo de oren op-en- daole gaon 
(j), Wat zillIon bout de oren toeton! wat 
zullen ze opkijken van wat wat er gezegd 
wordt (vooral: van wat er over can ander 
wordt gezegd die er niet bij is) (Np),  Et 
klonk him vremd in do oren hij vond het 
eigenaardig klinken, een beetje ongeloof-
waardig klinken (b, Nbk), De own tooten 
me (zo) ze kietsen, roddelen over me 
(Dhau, Np, Spa), zo ook HobbonJo de oren 
ok toet? Want we bobben et nog over je 
bad! (Np), De oren tooten me d'r van mijn 
oren tuiten (door hot lawaai, het drukke 
gepraat) (Nbk, Obk), Ze praoton over me, 
do oren soezon me d'r van (Db), Daor 
beurdon ze icno bid mooi op 'a fluite 
speulon, on oonzo dokter gongon do oren 
op-en- dade van do prachtigo klaank van 
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oor - oor 

ot instrument U) lone do oren van 't boutd 
eton zeer veol eton op kosten van eon 
ander, vooral: van kinderen t.o.v. do ou-
ders (01*, Nbk, b, Op), ...van do kop... 
Nbk, Np, Obk), lone ow do oren zouron 

voortdurend togen iemand, in iemands 
nabijheid zeuron (Nbk, Op), zo ook ...do 
oren van do kop zouron (v, Nbk), Zeprao-
ton we do oren van 't boofd zo praten me 
veol to veel, hun gopraat is me veol to druk 
(Nbk, Spa), zo ook Ze kiotsenje de oren 
van do kop (Np), Ze zit wit kop on oren in 
't bock to Jozen zeer aandachtig (Diz), Ze 
vraogen we de oren van do kop zo blijvon 
me maar van allos en nog wat vragen (Np, 
Nbk), Iowoe'n do oren good euponhebben 
ni: je moot Jo instellen om hot good to 
horen, ook: Jo moot altijd good opletten 
wat or wordt gozogd (zodat Jo er je 
voordeel mee kunt doen) (Sz), je oren nicE 
gelouvon kunnen (alg., Nbk), or dove oor 
d'r vow- ho/on hot niet willen horen, or niet 
naar luisteren (s: Wol: 1903, Dho), zo ook 
lent or dove oor Ilenon niet luisteren naar 
wat do ander zogt (Op) on at dove oor d'r 
naor ho/en (Ow), HJY /uustort war wit Ion 
oor hij luistert maar half (Nbk, Nw), ...wit 
eon half oor id. (Nbk), eon luustorond oor 
hebben van bolangstelling blijk govon door 
good naar eon ander to luisteren (Bdie), 
argens eon oupen oor your bobben erover 
willon horen, or good naar luisteren (Nw), 
d'r wit eupon oren naor luusteren soherp 
luisteren (doordat men ervan opkijkt, het 
zeer intoressant vindt), met verbazing 
luisteren (Nw), mar wit ion oor luastoren 
niet good luisteren, maar half luisteren 
(Nbk), Daor bad bi5 we! oren naor dat zag 
hij wol zitton, hij had or wol zin in (om hot 
to doon) (alg., Ste), Do oren stonnen me d'r 
nicE naor 1k had or geon zin in (om dat to 
doon) (Diz, Ste, Po-Dbl), zo ook Daor had 
bi5 glen oren naor (Spa, Wol, Ste, Thor 
ba'k or oor niet naor staon (Ste) on Daor 
hangtwij at oornietnaorid. (Ow), Th5/at 
et oor d'r aor% naor bangen is konnolijk 
genoigd daarin moe to gaan, laat zich in 
die richting beinvloedon (Ow), 1k bin zo 
wuul; do oren bangon we d'r van (Nw), Ze 
is aorig verlegen, zak/ow-do tot aachter do 
oren zo klourdo heel erg (Dfo), tot over do 
oren ver/iofd (spot.), Hiji is nog zo gmwi 
hJy is nog lange niot dreugo aachtor do 

oren hij is nog erg groon, hij komt nog 
maar pas kiJkon (alg., Dho): Ze bin nog 
war krek drougo aacbtor do oren of zo 
kioken do vrouw/u al naor do ba/c/con (b), 
zo ook Bij'al drugo aacbter do oron?(alg., 
Nbk), Hly Is 'w li/Ilk aacbtor do oren west 
hooft ziehzolf nadeol berokkond (Nbk, 
Obk, bo: Nw), zo ook Daor bo'k we ok al 
weer aacbtor do oren west ik bon door 
onhandig to zijn oen voordoel misgolopon, 
gezogd bijv. wannoor men iots gokocht 
heoft torwiji hot eon week later voor min-
der gold wordt aangoboden (Nbk, Ste), 
(togon iemand die het niet of niet good 
hooft gohoord, die niet good luistort:) Jo 
woo'n Jo own es uutspuiten /aoton (Nbk, 
Obk), lone et vol over do oren baolon 
iemand zeer duur laten betalen Nbk, Np), 
d'r tot do oren too in zitton diop in do 
schuldon zitton, bankroot zijn (Nbk, Np), 
zo ook mit kop on oren in doschu/dzitton 
(01-NI) on tot over do own in do scbu/d 
zitten (Np), tot over do oren in or war/c 
zitton Nbk), lone do oren wasson (Nt, 
Wol, Spa), ...uutwasson id. (Bdio), lone do 
oren an do kop nien iemand iots wijs-
maken, beetnomon (Db), lone eon oor 
anniyon Id. (Spa), ieno eon oor an do kop 
nion Id. (Np), zo ook Laot Jo glen oren 
anniyon (Dfo, Diz, Op, Ow, Ste, Sz, Wol), 
Jo oren an do kop nion /aoton (Obk, 
Pe-DbI, vo, b) on I/c zal Jo eon poor oren 
an 't hoard nion je wat wijsmaken, 
bootnemon (Nw), ...annion (Nw), Jo kim 
½i zomar oren an do kop niyon Jo kunt 
hem gomakkelijk lets wijsmaken, hem 
beotnemon (Ma), (schertsend- dreigond 
gezogd togon kindoron:) 1k zaiJo do kop 
tusson do oren zetten (Dhau), ... tusson twio 
oren zotton (Ld, Np, Ma, Wol, Nw), Do 
wuron hobbon oren je woot maar nooit in 
hoovorre andoron mooluisteron naar hot-
goon gozogd wordt (Np), eon sneo in 't oor 
bebben dronkon zijn (Ma), 't Gaot we ot 
lone oor in on et aandore woor uut 1k hoor 
hot wel maar zal hot snel weer vergeton, ik 
trek me or tech niets van aan, doe hot tech 
niet onz. (alg., Bdie), Etzit tusson do oren 
hot is psychisch (Nbk), Jo zollon 'w eon 
Hots ow do oren goven oon oorvijg (Nbk), 
Die bet eon goelo Icl ow do oren had id. 
(Ow), my hot n eon Ilk ow do oren goven 
id. (El), ...an 't oor goven id. (Ld), Et is 
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mar eon ti/c an ot oor een kleinigheid, jets 
dat men in een handomdraai doet (Nbk, 
Spa, b, bo: Bu) 2. elk der op een oor (in 
bet. 1) gelijkend bosje veren aan weers-
kanten van de kop van bep. vogels (spor.) 
3. handvatsel (op een oorschelp lijkend): 
aan een pan, kan (verspr.), kopje (verspr.), 
ketel (El), melkbus (Diz, El, Spa), kruik 
(Db), Keulse pot (Db), aan een theepot 
(Diz), pispot, waterpot (Ma, Nbk, Wol), 
teil (Ste) e.d., zoals in do twie oren van do 
sjouwe (Bu), Ft oar is me van do kanno 
breuken (Np), Wat is dat oar Mote nl. van 
de pan (Nw), Ft oor zit los id. (Ste), (bij 
vergelijking:) Ft is een pot mit twie oren 
hij is iemand die met de handen in zn 
zakken staat (en dus niets uitvoert) (Bu) 4. 
uitstekend deel in een bouwwerk of van 
een bouwsel anderszins, zoals het overstek 
van een dak (Nw), het overstekend deel 
van een houfdbafko van het bintwerk in 
een boerderij (z. ook overstek Nw), vgl. 
Eon oor is It overstek van eon gobionto, 
van do beufdbalke (Nw) en Dzit ccii oor 
an 'tgebiente (Nw), verder: uitstekend deel 
aan een raampje in een bijenkast (bs), vgl. 
An et aende van do raempios zitten 
ofstaandblikkies; et komt slim lack am de 
raempies op 'o gooio ofstaand van mekeor 
en do kaant in do kaaste to bangen; daor 
bin bebaJven do ofstaandblikkies ok strip-
son your. Do oorties - dat bin uutstilcsolties 
an et raem, an weorskaanton ieno - passon 
daor lao/c in (bs), voorts: gebogen versie-
ringselement aan een ouderwetse boeren-
wagen (Ma), vgl. denaafmit et oar van et 
stol d.i. van het onderstel van de boeren-
waegen (Ma), de vewklaarnpo mit et oor, 
waor et sluuthoolt op komt (Ma) 5. het 
brede, enigszins ronde deel van het blad 
van een zeis (Ste) * Die oren bet kan 
houfon wie oren heeft die hore (Dfo), 
Kleine kiender hebben grate oren kleine 
potjes hebben grote oren, kinderen luiste-
ren maar al te graag mee, kunnen het heel 
goed horen (Np), Kleine potties hebben 
grate oren (Dho, Nbk, Ow, Wol), ...hebben 
ok oren Id. (Db, Obk), Kleine potten 
hebben groto oren id. (El, Ow), Kleine 
patties, groto oren id. (Bu) 
oorapperaot (Db) et ['o:or...J I. 
gehoorapparaat 
oorarts - oorarts 

oorbellc - oorbel 
oorbescharnier (01-NI) de; -s ['o:Qr...} 1. 
oordopje (tegen het lawaai) 
oord et; oorden, ook oorten (bet. 2 e.v.); 
oortien [o:ort] I. streek, plaats Now, datis 
ok oen mal oord om to won on (Nw), Hi7 
woont in eon dour aileman en God 
verlaoten oord (Nt), Ft is eon mooi oord, 
daore (Bdie, Pe-ObI, Sz, Nbk), 't Is hior 
veur mij ok eon vremd oord (Ow) 2. 
(vooral inzake melk, jenever:) inhouds- 
maat: een halve liter (verspr. WS, Nbk, 
Obk, Ow) een oord me/k (Bu, Db, Nbk), 
• .soepo (Nw), Twee oord me/k is een liter 

(Sz, Ste), 1k moot drio oord me/k bobber, 
anderhalve liter (Ste), 'kza/ nag even eon 
oordjenovor baelen (01-NI) 3. inhouds- 
maat van één liter (Bu, Nw, 01-NI, Spa) 4. 
lange, smalle maatbeker (met handgreep) 
met de inhoud van een halve liter (Bu, 
Dfo, Nbk, Nw, Ow, Spa, Ste, bo: Nw) We 
dronkon waoter nut eon oord (bo: Nw), et 
oord van 'tpotralc haclen (Nbk), Die nappe 
wodde ok we] in de maelbak bxuukt; ok 
we] es eon cold oortion, of eon oo/d 
bussien (Nw) 5. maatbeker van een liter 
(Spa) 1k kan 't oord met vienon (Spa) 6. 
bep. geldswaarde, bep. munt: 1/4 stuiver 
(Db, Dfo) 7. punt van de zeis (Dfo) of van 
de ploeg (Dfo) 8. het scherpste deel, het 
snijdende deel van het zeisblad (Bu) Ft 
oord van do zende daor lopt die op, dus do 
ondorkaante van ot sniov/aic (Bu) 9. het 
brede en puntige deel van een zeisblad, dat 
tegen de zeisboom sluit (Ste) Ft cord van 
do zende past in twie vierkaane gatties 
(Ste) 
oordeel z. oordiel 
oordelen z. oordielen 
oordiel (OS, Bu, Nw) Ook oordeel (verspr. 
WS, El, Nbk) et; -en ['o:rdi:1I ... dt:1] 1. 
goed afgewogen opvatting, gebaseerd op 
kennis van zaken/gedegen denkwerk Dat 
work her now be/omaol gien --in, volgons 
meensen die daor wat oordeel over hebben 
(Sz), D'r is met you/c over/og en oordiel 
Wj (vo), Hi5 her d'r con verkeerd oordeel 
over (n), Daor hot hiy biolemao/ glen 
oordoe/ over (Diz), Ze hebben et rechte 
oordiel d'r met over ze gaan nogal eens 
onbesuisd te werk (Dfo), Daor kun we 
oons gien oordeel over vormen (Spa), 
(gezegd wanneer iemand raar doet of iets 
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uitgehaaid heeft) Die bet d'r we] ten 
oordiel over weet er meer van, heeft 
kenneiijk een reden, aanieiding (Nw) 2. 
opvatting, mening, gevoelen (over jets) eon 
oordiel vellen (Nw), 1k wil d'r glen oordeel 
over geven (Dho), 1k wil mien oordiel wel 
zeggen(Ow), Naorzien oordeel bewwe dat 
zo mar daon (Np), Mien oordiel van dat 
geval was aanders (Db), Wat isjow oordiel 
d'r over? (Nw), Men het over et algemien 
allied gauw een oordiel over ten nader 
zien zaeken (Obk), van oordiel wezen 
(Nbk) 3. in et laeste Oordiel (verspr., 1) het 
iaatste Oordeel 4. in eta ]even as eta 
oordeel een geweidig iawaai (Ma, Nbk, 
Np, 01-Ni, Op): Et was daor ten lewaai as 
een oordeel (Np) 
oordielen (OS, Bu, Nw) Ook oordelen 
(WS, Nbk) ['o:ordi:ii/ ... ] - oordelen: een 
uitspraak doen, eon oordeel uitspreken, op 
getlindeerde wijze konkiuderen, ook zwak-
ker: eon mening hebben (over iets) 
Meensken die d'r over oordielen konnen 
(.) (Ow), Daor kan 1k niet over oordielen 
ni.: omdat ik or te weinig van weet, me or 
niet in zou kunnen verpiaatsen, etc. (Spa, 
Nbk), zo ook It kim d'r niet over oordelen 
(Dho), Een meenske kay soms we] es te 
gauw oordielen d.i. vooral: to snel kiaar-
staan met eon oordeel over anderen (Obk), 
It moe'n niet zo oordielen je moot niet 
steeds maar direkt klaar staan met je 
mening (Bu), Oordiel recbtveerdig, Jim 
meenskekienderoordeei rechtvaardig,jullie 
kinderen der mensheid (di. de vertaling uit 
het Latijn van de wapenspreuk van hot 
middeleeuwse land Stellingwart3 (1) 
oordmaot (Op) do; -en ['o:oftm3:2t] 1. 
maatbeker van een halve liter, hetz. als 
oord, bet. 4 
oordoppc (spor.) - oordopje 
oordruppels z. oordruppen 
oordruppcn (verspr.) Ook oordruppeis 
(Bdie, Op, Spa, Wol) my. ['o:ardrAplp 
/ ... drApjs] 1. oordmppels Oonze docbter 
bet oordruppen veur de oorontstekingheeft 
in gebruik (Ow) 
oorhangcr (Bu, Db, El, Spa) - oorhanger 
oorholte (Ld, Obk, Pe-DbI) do ['o:or ... ] 1. 
het inwendige nor, opening naar het oor in 
do oorschelp Dc oorholte moet schone 
hullen wodden (Ld), Mr zat smeer in de 
oorboite (Ld) 

ooriezer et; -5; -tien ['o:3ri:zj] 1. oorijzer 
Et ooriezer mos we] wat hi overien-
stemming wezen mit et tal koeglassies en 
de staand (Ow) 2. (schertsend) pet (Nw) 
Waor is mien ooriezer? (Nw) 
ooriezerhoetien (Bu, Dhau, Dho, Nbk, 
Obk, Ste) et; ...hoeties ['o:or ... ] 1. hoedje 
op hot oorijzer gedragen Over de flod-
derinusse kwam dan nog et ooriezer-
boetien; dat was vaeke zwat mit zieden 
Eaten (Bu) 
ooriezerknoppe (Nbk, Ow) de; -n; 
...knoppien ['o:or ... ] 1. elk der knoppen ter 
weerszijden van een oorijzer 
ooriezcrmusse (Nbk, Ste) Ook ooriezers-
inusse (Dho) - oorijzermuts 
ooriezcrnaalde (Nt, Op) Ook veurheufds-
naalde (Nt) de; -n ['o:n ... ..1...] 1. bep. 
sieraad met edelstenen, op hot voorhoofd 
gedragen (bij bep. Friese klederdracht) 
ooriczersmusse z. ooriezennusse 
ooriezcrspeldc (Bu, Nbk, Ste) do; -n; 
...speltien ['o:ar ... } 1. speld met behulp 
waarvan do oorijzermuts vastgezet word, 
hetz. als mussespelde 
oorkappe (Db, Np, Pe-Dbl) do; -n 
['o:ar ... l  1. bep. kap die paarden over de 
oren kregen in do winter, vgl. Vroeger 
badden de peerden eta butt oorkappen op, 
tegen de koolde en sniy (Db), In de winter 
veur de arreslee badden de peerden ten 
oorkappe op (Pe-Dbl) 
oorkleppe (Diz, El, Obk, Ste) - oorklep 
oorknoppe (Bu, Db, Dfo, El, Ma, Obk, 
Ow, Spa) - (vaak verki.) oorknop Watbeb 
it mooie oorknoppies in jow oorlellegies 
(Db) 
oorkonde - oorkonde (bep. schriftelijk 
dokument, lett.) Oorkonden van et oolde 
Steiingwarf bin d'r niet vale beweerd 
bleven (Nbk) 
ourkondebock (1) ['o:orkond...] - 
oorkondenboek 
oorkondetael (1) ['o:or ... ] - oorkondentaal 
oorkroeper (ZW, Dho, Diz, Mun, Np, Nt, 
Nw, Obk, 01-NI, Op, Wol) Ook oorkruper 
(WU) de; -5; -tien ['o:arkrupr/ ... kryp] 1. 
oorwurm Oorkroepers zitten ten boel in 
dahlia's (Spa) 
oorkruper z. oorkroeper 
oorlam (Dho, El, Obk, Sz) et; -men 
['o:orlam] 1. borrel 1k acme nog mar een 
oorlam eon borre] (Sz) 
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oorlappe - oorlogsschip 

oorlappe (Bu, Ld, Ma, Op. Ow) de; -n; 
...Iappien ['o:or ... ] 1. kapje van zwarte stof 
dat een paard op elk der oren kreeg 
wanneer het de lijkwagen trok (Ld, Ow) 2. 
(vaak my. van het verki.) elk der 
oorwarmers, kleppen om de oren te 
besohermen tegen de kou (Op, Ma), nl. aan 
elk der uiteinden van een beugeltje dat 
men op het hoofd zette (Bu) ZJ5 bet 
oori'appics no (Bu) 
oorlel z. oorlc!!c 
oofleHe (verspr.) Ook oorlel (spor.) de, 
ook et (bij oorlel); -n; -gien ['o:orlel(o)] 1. 
(meestal verkl. en/of my.) oorlel Ze bet 
mooie kooppics in et oorlel (Dho) 
oorlog de; -gen; -gien ['o:arlox] 1. oorlog 
(lett.) de oorlog verlclaoren, Et is oorlog, 
Doe mit de oorlog on zo is ? allemaol 
kommen (v), in de oorlog tijdens de 
periode van de oorlog, con koolde oorlog 
(1), de Tacbtigjaorige Oorlog, Dc ocrlog is 
over (Spa), Do he/c wereld zit vol mit 
oorlog (Diz), Et lie/a wel oorlog, zoe'n 
lewaai macken ze (Bdie, Diz, Sz, Nbk, 
5th), zo ook Et liekt wel of et oorlog is d.i. 
bij veel lawaai en/of ruzie (Dfo, Dhau, 
Nbk, Obk, Ste), Et is aided oorlog mit die 
beide ze hebben altijd ruzie (Nbk), V/at 
moo ',2 die jaegers bier toeb in de bos te 
kna/len, et liekt wel of et oorlog is (Nbk), 
Jim moe'n die rommel niet zo op et biem 
slingeren laoten, et liekt wel oor/og zo 
(Np, Op), Et was bi5 die femilie een grote 
bende, et leek we! oorlog (Dho, Pe-Dbl), 
(inzake lemand die in bep. opzichten 
tegenvalt, van wie men kennelijk meer 
steun, inzet, helderheid verwaeht:) Aj'mit 
jow de oorlog winnen moeten (..)! (Nbk, 
Wol), zo ook Mit zokken moej' de oorlog 
now winnen! (Dho) * (gezegd als 
pacifistisch devies:) Nook gien oorlog 
weer! (Nt) 
oorlogen (Ste) [o:o(r)lo:g] - oorlogen: 
ruzie maken Ze bin zeker weer wat an et 
oorlogen west (Ste) 
oorloggicn (spor.) ['o:orloxin], in oor-
Joggien speulen oorlogje spelen (d.i. als 
kinderspel) 
oorlogsbericht (spor.) - oorlogsbericht 
oorlogsboek (1) - oorlogsboek 
oorlogsdaans (I) - krijgsdans 
oorlogsdag (spor.) - oorlogsdag 
oorlogservering (vo) - oorlogservaring: 

ervaring die men opdoet bij het voeren van 
oorlog, die men opdoet in, tijdens een 
oorlog En de Duutsers badden de meerste 
en de nljste waopens en ze badden in 
Polen al oorlogservering opdaon (vo) 
ooriogsfllm - oorlogsfilm 
oortogsfotograaf (1) - oorlogsfotograaf 
oorlogsfront (spor.) - oorlogsfront 
oorlogsgebied (spor.) - oorlogsgebied 
oorlogsgeneraosic (spor.) - oorlogs-
generatie 
oorlogsgevecr (1) - oorlogsgevaar, gevaar 
voor oorlog 
oorlogsgcwehl (spor.) - oorlogsgeweld 
oorlogsiudustric (spor.) - oorlogsindustrie 
Doe mossen ze naor de Duutse febrieken 
vcur de oorlogsindustrie (vo) 
oorlogsinvalide - oorlogsinvalide 
ourlogsjaor - oorlogsjaar Zebebben in de 
oorlogsjaoren hiel wat zaod aachteruut-
moffeld (Dfo) 
oorlogskarkliof - oorlogskerkhof 
oorlogskorrespondent (1) - oorlogskor-
respondent 
oorlogslevend (Ste) et ['o:orloxsThbipt] 1. 
veal lawaai Et was een oorlogsfevend! 
(Ste) 
oorlogsliteretuur (spor.) - oorlogslitera-
tuur 
oorlogsmisdaod - oorlogsmisdaad 
ooriogsmisdaodiger - oorlogsmisdadiger 
oorlogsmonement - oorlogsmonument 
oorlogsmu (I) - oorlogsmoe 
oorlogsmuseuni (spor.) - oorlogsmuseum 
oorlogsni'js (1) - oorlogsnieuws 
oorlogsomstanighcdcn (1) - oorlogsom-
standigheden 
oorlogspad (Nw, Ow) at [o:arloxspatJ - in 
no et oorlogspad wezen op het oorlogspad 
zijn (fig.), vgl. Hiis no et oorlogspad hij 
is crop nit om jets te verkrijgen, met name 
geld (langs de huizen) (Nw), ook: hij is 
bezig met iets dat gemakkelijk in een flunk 
konflikt kan eindigen, hij zoekt kennelijk 
ruzie, gezegd bijv. wanneer men z'n gelijk 
wil halen in kwesties als het recbt van reed 
(Ow) 
oorlogspropegaande (1) [ ... pro:pagã:nth] 
- oorlogspropaganda 
oorlogsschae (1) - oorlogsschade 
oorlogsschip et; -pen ['o:arloxsktp] 1. 
oorlogsschip D'r kun ja glen waopens 
oorlogsscb,jopen en zo wat benne meer 
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oorlogsslaaclztoffcr - oorworm 

bouwd woddon (vo) 2. (my.) grate kiom-
pen (Bu, Nbk, Ste) War staon daor een 
peer oorlogsscbiopen biy do dow-c grate 
kiompen (Nbk), MY bet eon peer oarlogs-
schijopen an (Bu, Ste) 
oorlogsslaachtoffer (spor., I) - ooriogs-
slachtoffer 
oorlogsstarkte (01-NI) do ['o:or ... ] 1. oor-
Iogssterkte, do sterkte (van hot leger) om 
oorlog to kunnen voeren, vgl. Et leger was 
op oorlogsstarkte broebt (01-Nl) 
oorlogsstemming (spor.) - oorlogs-
stemming 
oorlogstied - oorlogstijd In do oorlogstied 
had haost ioderiene eon kniepkatte (Spa), 
Et was eon aander dewitien as in do 
oorlogstied on dojaoren d'r nao (vo) 
oorlogstuug (spor.) - oorlogstuig, vooral: 
do wapenen waarmee men oorlog voert 
uorlogsvcrklaoring (spor.) - oorlogs-
verkiaring (lett.) Do Japanners badden mit 
eon grate vliogtuugmacbt zonder oar!ogs-
verkfaoring con groat pat van do Am or!-
kaanse vloot ovorvalon on vornietigd (vo) 
oorlogsverleden - oorlogsverleden 
oorlogsvcteraan (spor.) - oorlogsveteraan 
oorlogsveurbcreiding (vo) de; -s, -en 
['o:or ... ] 1. voorbereiding die men treft om 
oorlog te kunnen voeren do Duutse 
oorlogsveurbereiding (vo) 
oorlogsweenst (vo) - ooriogswinst 
oorlogsweenstmackcr (vo) de; -s ['o:or..] 
1. maker van oorlogswinst Mit iene klap 
badde hi5 mit die maotriegel ok do 
zwathaandelers en do oorlogswocnstmao-
kers to paickon, want ie mossen anteimen 
kunnen hoe aj'an dat geld kwamznen (vo) 
oorlogswinter (spor.) - ooriogswinter 
oorlogszuchtig (spor.) [o:orlox's...] - oor-
log szu chtig 
00 rmark (Nw) - oonnerk 
oormusse (Ow) do; -n; ...mussen ['o:r..] 
1. bep. muts die de oren bedekt (behorend 
bij do dracht van hot oorijzer) 
oornummer (Nw) ['o:arnAmf] - oor-
nummer Do koenen bebben eon oomwnmer 
(Nw) 
oorontstcking (Bdie, Nbk, Np, Ow) - oor-
ontsteking Oonzo dochter bet oordruppen 
vow-  do oorontsteking (Ow) 
oorpiene (Bu, Db, Dfo, Nbk, Np, Wol) - 
oorpijn ooipiene bobben 
oorring (Dho, Np) - oorring 

oorschelle (Bu, El, Obk) de; -n; -gien 
['o:orskelo] 1. oorlel (van een kip of haan) 
As eon kiopo witto oorscbel!en bet, leggen 
ze witte eier (Bu) 
oorschelpe z. oorscbulpe 
oorschulpe (Sz) Ook oorschelpe (Obk) - 
oorsehelp 
oursiag (k: Ste) do; ...slaegen ['o:orslax] 1. 
borstrok 
oorsmccr (Db, Nbk, Np, Op,  Wol) - oor-
smeer 1k hob zoo'n last van oorsmeer 
(Nbk) 
oorsoczen (Obk, 01-Ni) et ['o:arsu:zv]  1. 
het hebben van oorsuizingen last van oar-
soezen (Obk) 
oorspecialist (spor.) - oorspecialist 
oorsprong de; -en ['o:arsprozj] 1. oor- 
sprong, bron (van een book, rivier) Do 
Londo hot zion oorsprong bij Trondo 
(Nbk) 2. herkomst Hij is van oorsprong 
Duuts (Nbk) 3. aflcomst Wat zollen do 
Stel!ingwarvers foitelik van oorsprong 
wozon? (Nbk) 
oorspronkelik bn.; -er, -St [o:r'sproi] 
kjak] 1. aanvankolijk, in oorsprong Dat 
buus ston bier oorspronkoik niot (Nbk), Et 
plan was oorspronkelik aanders (Nbk), 
Oorspronkelik woddo bier gien Fries praot 
(Nbk), ..haj' bier niot zovulo groido (Nbk) 
2. origineel, niet nagevolgd Dit book is 
oarspronkelik, et is niet vertaeld (Nbk) 
oortien ['o:rtin] - oortje, in je Jaeste 
oortien versnupen (Np, Spa, Nbk) 
oorveeg (Dhau, Diz, Op) Ook oorvijg (Ld, 
Obk) do; ..vegen ['o:arft:x/ ... fsjx] 1. 
oorveeg, oorvijg 
oorvcrdovcnd [o:orfçdo:bipt, ...fad...; aks. 
wisselt] - oorverdovend, voornamelijk in 
eon oorverdo vend lawaai 
oorvijg z. oorveeg 
oorvlics (Dfo, Op) - oorviies 
oorwaarmer (El, Np, Wol) Ook oor-
warmer (01-NI) do; -s; -tien 
['o:rwa:rmrL.. war ... ] 1. elk der oor-
warmers, kieppen om do oren to be-
schermon tegen do kou 
oorwarmer Z. oorwaarrner 
oorwattien (Obk) et; ...watties ['o:or ... ] 1. 
watje in het oor 
oorworm (Bdie, Dho, Np, Sz) Ook ocr-
wurm (El, Ow, Pe-Dbl) do; -s; -pien 
['o:arworip, ...ram/  ... wArril,  ...wArom] 1. 
oorworm Do losto bloomon zaten vol oar- 
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oorivurm - oosteiilc 

worms (Sz) 
oorwurm z. oorworm 
oorzaak z. oorzaeke 
oorzaekc Ook oorzake (WH), oorzaak 
(Bdio, Dfo, WH) ['o:orsc:ka/ ... sa:k(o)] 1. 
oorzaak, jets dat hot genoemdo veroorzaakt 
War zol d'r do oorzaeke van wezen? (Nbk), 
Daor zai 't buppaiwater [do sterke drank] 
wei tie oorzake van wezen (Sz), Et moot 
toch een oorza eke bebben (Np), De 
oorzaoke wof' niet geweer (Oho), Dat hot 
cen aandere oorzaeko(Ste) * A/los bet zion 
oorzaeke (Ma), Eon kb/ne oorzaeke bet 
soms grote gevoigen (Nt) 
oorzaekclik (1) [o:o?sc:kjok] - oorzakolijk, 
in de taalkundige tormen oorza eke//k 
zinsvorbaand (I), oorzaekelik veurwarp (I) 
oorzake z. oorzaoke 
oorzeertc (Bdie) do ['o:Qr ... ] 1. oorpijn 
Oost I de [o:ost] 1. voormalig Nederlands-
Indië ffi)  hot in do Oost zeten (Ste) 
oost II et [o:st] 1. do oostelijke riohting 
(Dho, Diz, Np, Op, Ste) Higaot at oust in 
(Ste, Np), Dan moej' 't oost in (Diz), Do 
haene staot mit tie kop in at oost (Ste), HJJ 
gong or oost op (Op), 't Is eon mafia 
wiend, as hYj uut 't oost komt (Dho) 2. do 
oostkant van het dorp, van do streek (soms 
als veldnaam) Th3 woont op 't oost (Diz, 
Obk, Ow, Spa, Ste, Wol), ...op or oost van 
Berkoop (Np), '/c Bin naor et oost van 
Donkerbrook vorbuusd (Db), 1k mos flog 
even naor at oost van 't ddip (Dfo), Et oost 
van Buib tot an Else-zoud hiette de 
Builiger miente (Nw) 
oost III Oak oosten (Np) bn.; prod. 
[o:stJ'o:ost4] 1. nit hot oosten komond Do 
wiend is oost(Bdio, Ma, Op,  Sz, Wol), As 
bi5 't whiter do wiend oost zit, kan 't 
Nestor kooid wezen (Dhau, Obk), zo oak 
As we do wiend oost hebbon, la-logan we 
winter (Spa), Do wiend zit oosten (Np), 
..(pal) oost (Nbk, Ow, Nw), Do wiend is 
oost uut, at kan we] as winter wodden 
(Po-Dbl) 
oust- I - oost-, oorste element in 
samenstellingen als oostka ante, oostgreens, 
zo zijn niot allo in dit woordonboek 
opgesomd 
Oost- II - Oost-, eorste lid in aardrijks-
kundige namen van hot type Oost-
Frieslaand, Oost-Drenthe, Oost-Stelling-
waz-.t, oak in afloidingon van zulko namen 

zoals (in) de Oost-Stoliingwarver ddipon, 
Oost-Drents, Oost-Fries on in afloidingen 
als eon Oost-Braobaander, eon Oost-Stol-
lingwarver, in dit woordonbook zijn do 
bedoelde namen on afloidingen niot 
uitputtend opgesomd 
Oost-Indië [o:a'sttndijo] - Oost-Indië 
Oost-Incjisc}i - Oost-Indisch eon Oost-
Indiscbe kiowiot (Nbk, bo: Nw), Jo 
Oost-Indiscb doof ho/an (spar.) 
Oost-Stdllingwarf et [o:'stsItijwar(o)f] I. 
naam van de oostelijke gemeonto van 
Stellingwart met als hoofdplaats Ooster-
woolde 
Oost-Stcllingwarver I do; -s 
[o:o'stelu]warwç, ...vf] 1. iemand nit do 
gomoente Oost-Stallingwart, oak in Do 
Niie Oost-Stellingwarver. do Stolling-
worfse benarning van hot in Oosterwooldo 
uitgogovon weekblad Nieuwa Ooststa]bing-
werver 
Oost-Stellingwan'er II bn. [o:'sts1uj 
warwr, .. .vç] 1. van, mot botrokking tot 
Oost-Stellingwar.if Mar of mos et zo 
wezen, eon peer waken laeter ston d'r in tie 
Oost-Steliingwarver kraante eon adver-
teensie van ion van de dokters, waor die 
eon koetsier in vreug (vo) 
Oost-West-vcrhol!ng (Nbk, Nt) - Oost-
Wost- vorhouding 
oost-westverbiening (spar.) - oost-west-
verbinding 
oostaendc (verspr.) Oak oostende (Nbk, 
01-NI), oosteinde (Nt) ['o:asttnda/ ... ] 1. 
oostoindo, oostolijk oinde van oon dorp of 
van eon strook, zoals in do oudo bonaming 
voor Oost-Stobbingwarf nI. Steblingwarf-
oostaendo overigons vooral in verb. als 
Thy komt van 't oostende van '1 dorp 
(01-NI), Hij woont op at oosteinde van at 
dorp (Nt) 
Oostblok - Oostblok 
Oostbloklaand (Obk) - Oostblokland 
oostbuurtc (?e-Dbl) de ['o:ozdby:orta] 1. 
oostelijke buurt (van oen dorp) 
Oostduuts - Oostduits 
Oostduutser - Oostduitser 
oostcinde z. oostaende 
oostelik In., bw.; -er, -st ['o:ostiok] I. in 
hot oosten golegen, verblijvond Mafckinge 
bigt oostelik van .t9erkoop (Obk), We lop en 
do ooste./ike kaante mar uutnaar hot oosten 
(Dhau) 2. met de eigensehappen, konmer- 
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oosten - Oosterstreek 

ken van hat oosten Dat woord flakE me 
nogal aostahk kenmerkend voor het oosten 
van Stellingwarf(Nbk) 3. (van de wind) 
nit het oosten komend Do wiend is oostelik 
(Np, Sz), ...zit oostalik (Nbk, Wol), can 
oostdike wiend (El, Nbk, Spa) 4. 
oostwaarts Ze leupen oostellk (Nbk) 
oosten at ['o:osti} 1. oostelijke wind-
richting We kriegen vaast winter, de 
gaanzcn kominen wit at oosten anvilagan 
(Db), Dc wiend alt in at oosten (Bdie, 
Nbk, Np, Ow), ...staot op at oosten id. 
(Wol), ...komt wit at oosten (Nbk, 01-Ni, 
Pe-Dbl, Ma): 1k mag d'r we! over as do 
wiend wit et oosten komt, zoe'n bogo 
wiend gaft vacke dreugta, vaural aj' in 't 

Mi zitten; mar et kan ok wel dna dacgcn 
regenen uut et oosten! (01-Ni), ...isnaor ci 
oosten dri5d (Db), Die straffe koolde 
wiend uut or oosten is onvarsnedan (Bu), 
Da zunne komt in at oosten op (Ow), Ft 

wodt zo balder in ci oosten oostelijk aan 
de homel (Sz), Do haanc staot mit de kop 
in or oosten (Ste), We gaon et oosten even 
in oostwaarts (Ld, Np, Nw, Spa), Ft 

vliagtuug is at oosten ingaon (Spa), zo ook 
Ze gaon ci oosten uut gaan oostwaarts (El, 
Ld), Ze bin at oosten inlopen (Dho), ton 
oosten van 2. oostkant, oostzij de We zitten 
op ? oosten d.i. met de voorkant van het 
huis naar hat oosten (Ow) 3. oostelijke 
regio (van Nederland, ook van Stalling-
wart) In 't oosten van 't land snit 't at a! 
(Spa), Hiji komt wit at oosten van at laand 
(Nbk), Iepraotan Web con botion aandcrs 
as wij Marc, ic komman zekar uut at 
oosten nit hat oostelijke deal van Stalling-
wart (Diz, Nt) 4. z. cost JJJ * Dc wiazan 
komman uut at oosten (Nbk, Nt), ...mar ze 
woven now in Ft  wasteir schartsend gazegd 
tegen oostelijke Stellingwarvars (Nt) 
oostende z. costaandc 
oostenregen (Obk) do [o:ostçirt:g] 1. 
regen nit hat oosten * Oostenragcn duurt 
dnic uren of dric dacgan (Obk) 
Oostenrick ['o:ostiirikj - Oostenrijk 
Oostcnrickcr I - Oostenrijker 
Oostcnriekcr II bn.; niet tegeiijk voor ean 
onzijdig Zn. en na een onbep. lidw. 
['o:st1?rikr] 1. Oostenrijker can Oostan-
riakar den (Ow) 
Oostcnricks bn.; voornamelijk voor can 
onzijdig zn., d.w.z. na hat onbep. lidw. 

['o:astiriks] - Oostenrijks can Oostenriaks 
maagian, Van die groffa dennen, die wo 
we! Oostanrieksc dcnnen nuumd (Nbk) 
oostenwiend do [o:sti'wint] 1. 
oostenwiend Ft  Is eon koolde oostenwiend 
(Dfo, Nbk), Oostenwiend komt winter 
achtar wag (Spa), can hadde oostenwiend 
(vo), can strange winter mit oostenwiend 
(Ow), con acbte zomniar, mit oostenwiend 
(Ow), con scliraole oosten wiend (Dfo) 
oosterburen (spor.) ['6:stby:or9] - 
oosterburen, vooral in oonza oosterburen 
de Duitsers 
oosterbuurt (Nbk) de [o:strby:art]  1. 
aparte eenheid voor burenplicht in hot 
oostelijke deal van hat dorp 
oosterd (Bdie, Dho, Np, Obk) at ['o:Qstrt] 
1. oostelijk deal (voorai: van hot dorp), 
oostelijke richting Ze bin It oostard uut 
gaon (Dho), 1k moat et oosterd out (Obk), 
Ze gaon now at oostcrd in (Dho), at 
oosterd van Blcsdicke (Bdie), Dat laand 
ligt mean oosterd op (Bdie), Ze kominon 
uut at oosterd (Np) 
oosteres (Ld) de ['o:astçcs] 1. oostelijk 
geiegen as 
oostcrlengtc (Db) [...l...] - oosteriengte 
oosterling (Diz, Nbk) de; -en ['o:ostrlufl 
1. oosterhng: iamand nit het oosten (van 
hat land of nit Stcllingwari 2. iamand nit 
Azie 
oostcrmure (Op) de ['o:astçmy:oro] 1. 
oostelijke muur Do oostemiura van dii 
buns staot aorig schiova (Op) 
oosterpeerticn (Nt, Spa, Sz) at; ...peerties 
['o:stpt:atin] 1. blauwa libel, kleine 
libel, waterjuffer In de naozoemer vliagcn 
do oostaipcartias (Nt), ook wel hetz. ais 
wrattabiatcr 
oostcrs (App, El, Np, Pe-Dbl, b) bn. 
['o:ast1s] 1. nit hat oosten komend, nit 
oostelijke richtingen, in het oosten 
gesitueard can oostarsgcbruukd.i. van eon 
oostcrs yolk (Np), zo ook mit wat oostcrsa 
ovandniaving (b), oostcrsa invload invloed 
nit het oostelijke gebied van Stellingwarl 
d.i. met name in taalgebruik (Np), Die 
oosterse wiend gaot ja daur alIas henna 
(El), Da wiend is fal casters (Pe-Dbl), do 
oostarsc es do as die oostelijk gelegen is 
(App) 
Oosterstreck de [o:ostj'strt:k] 1. 
piaatsnaam: Oosterstreak (tussen Buil an 
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Oosterstreeks - op 

Noordwoolde)/; vaak voorafgegaan door 
hot lidw. do, vgl. Hi3i woont op 'o 
Oostorstreok (Nbk, Ste), Hij komt van do 
Oostorstreek (Nbk) 
Oostcrstreeks (Dho) bn.; attr. 
[o:ostç'stn:ks] 1. van, met botrekking tot 
Oosterstrook 
Oosterstreekster z. Oostorstrekorl, II 
Oosterstreker I (Nbk, Wol) Ook 
Oosterstreekster (Ma) de; -a; - tion 
[o:ostç'strt:kç/ ... stç} 	1. 	iemand 	uit 
Oostorstrook 
Oosterstreker II (Nbk) Oak 
Oosterstreekster (Ma) bn.; attr.; niet 
tegolijk voor een onzijdig zn. en na eon 
onbep. lidw. 1. van, m.b.t. Oostorstreek 
Oosterwoolde et [o:ostr'wo:ldo] 1. 
plaatsnaam: Oosterwolde (do bekende 
hoofdplaats van Oost- Stel!ingwari5 Ze 
won en in Oosterwoolde (Nbk), naor 
Oostorwooldo maat naar do markt 
gohoudon in Oosterwoolde (Ow) * Iciondor 
van Jan Berontien/Wat doej' toch in de 
koolde/Trek gauw jow monk kiompies 
am/En gao naor Oosterwoolde (Ma), Zo oak 
Kiontios, kienties van Jan Boronds/Wat 
doej'm toch in do koolde/Trek do zwatto 
kiompios an/En gao mit mom naor 
Oosterwoolde (Ow) 
Oosterwooldemaat (Dfo) do; ...maten 
[...'m...] 1. markt to Oostorwooldo (tweodo 
dinsdag in inoi, derde maandag in oktober) 
Oosterwooldciner I (Nbk, Obk, Ow, b) 
Oak Oosterwooldiger (Obk, Ste) do; -a 
[...'w ... ] 1. iemand uit Oosterwoolde 
Oosterwooldcmer II (Dhau, Ma, Nbk, Ow, 
vo, 5: oost., b) Oak Oostenvoolder (Dhau, 
Dfo, El, Nbk), Oosterwooldiger (Bu, El, 
Ste, Wol) bn.; attr. [o:str'wo:ldmr 
/ ... wo:ldç/ ... wo:ldagç] 	1. 	van, 	m.b.t. 
Oostorwoolde Oosterwooldemor mast (l), 
Oosterwo older mark (Dfo, Dhau), do 
Oostorwoo!digor karke (Ste) 
Oosterwooldcr z. Oostorwooldon,or 
Oostcrwooldiger z. Oostorwooldomorl, II 
Oosteuropees [...p  ... J - Oosteuropees 
Oostfrics (1) - Oostfrios 
oostfront - oostfront 	- 
oostganger - oostgangor Oostgangers 
gongon naor Nodorlaans-Indië (Ow), 
Oostgangois mossen zosjaor dienon (Spa) 
Oostgermaans (1) [...m...] - Oostgermaans 
oostgraens Z. oostgroons 

oostgreens (Dfo, El, Nbk) Oak ooszgraens 
(Nbk, Np) do; ...greonZen ['o:ost ... ] 1. 
oostelijke grens 
oosthock z. oosthooke 
oosthoeke (verspr.) Oak oosthoek (verspr.) 
do ['o:osthuk(o)] I. oostelijke richting, 
vooral: oostelijk gedoelte van eon gebied, 
met name vanuit hot perspektief van do 
inwonors van het wostolijk godeolto van 
Steliingwarf hot oostelijke deol van do 
gomoento West- Stol!ingwarfof hot ooste-
lijke godeolto van Stollingwarfals gehool 
oostjcaaut Z. oostkaante 
oostkaante Oak oostkaant (verspr.) do 
[a:astka:nt(o)] 1. oostelijkekant, oostelijke 
rithting do oostkaant vat., ot laand (Nbk), 
Do wiond zit an do oostkaant(Np), ...op do 
oostkaant (Ste), An do oostkaanto van et 
huus bobben we eon mooi kaatnpien bos 
liggen (Nbk), Ze bin do oostkaante ingaon 
(Wol), Die woont do oostkaanto wit (Bu) 
oostnoordoostcn (I) - oostnoordoosten 
oostpunt (spar.) - oostpunt: oostelijke 
punt, bijv. van eon eiland 
Oostzce - Oostzee, Baltisehe Zoo 
Oostzechaven (1) - OostZeehaven 
oostzicdc (Op) do ['o:astsido] 1. oostelijke 
Zijdo, kant 
oostzuudoosten (1) - oostwidaosten 
ootinoedige (b) do; -n [a:ot'mudox] 1. 
iemand die aotmoedig is Ootmoedigon dot 
Hij in et recht lopon; ootmoodijon bert 
Hijzion weg(b) 
op I bn.; pred. [op] I. verbruikt We moo'n 
even tankon, do bozino is op (Nbk), Do 
biks is op do voobrakjes (Spa), Zol bij dat 
[ni. hot otonJ we] opkunnon?(Sz, Etbuj 
is op (Diz), We bebben do bottor op (Bu), 
Et eton is op on do pannon bin bog 
(Dhau), Do thee is op (Np), We bobbon do 
thoo op, Do bool is op er is niets meet 
(van) (Wol), Die is (schono) op failliot 
(verspr.), ...biolomao!e op id. (Dhau, Dho, 
Obk, Ow), Wat hif we! niot op kan daor 
is ot aondo van wog hij is gowond heel 
veol te oton, ongolooflijk! (Dhau), Zol hd 
a/ dat oton wel op kriogon kunnon? (Nbk), 
Et voor raekt baddo op (Np), Die boo!tbubt 
begint al aorig op to raoken; d'r giet biob 
wat dour mit do winter! (Dhau), nog gien 
kwaod woord op kunnon van ione goon 
kwaad woord over iemand willen haren 
(Obk), Albos is scbono op raokt (Np), We 
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kim 't nog we] op gezegd van het eten, 
ook: we verdienen heus niet overdreven 
veel geld (Ld), Die kim or ok we/ op lijden 
armoe (Nw), Et kan nict op! het geld, do 
goederen zijn daar blijkbaar in overvloed 
2. uitgeput, afgomat Thy is op zeer afgemat 
(alg.), 1k was op van do zenuwon (Nbk), 
Dat zwa ore war/c, daor zof' van op rae/con 
(Op) * A/los waor of gaot zal op racken 
(fidie), to is op op is op, als iets niet meer 
to kriJgen is is dat eon feit, maar zorg dat 
je or snel bij bent als Jo iets wilt hebben 
(Nbk, Np), ook gevolgd door ...on weg is 
wog id. (Nbk, Np), of door ...on daon is 
daon (Nbk, Np), Et komt wool uut, zoo do 
boor, ethuj is op on dokoeisdood(Obk) 
op II bw. [op] 1. naar omhoog hoger op, 
van ondoren op, (niet/wel) tegen ieno op 
kunnon, Do brogge is op (verspr.), Et raam 
is op (Spa), Do katte zat in 't nauw on 
vleug in do gedionon op tegen do gordijnen 
omhoog (Obk), ...tegen do godienen op id. 
(Nbk), Et poord stattios in do macnon op 
broicn, dat is your do sicraod in de manen 
omhoog (Ste), Th3 is al in do zeuvontig op 
een eind in do zeventig (bo: Op), Kop op! 
wanhoop niet, zit niet bij do pakken near 
(v) 2. opgostaan, niet langer in bed of nog 
niet naar bed, ook van iemand die goneost: 
niet bet bed houdend Aj' do troin nog 
haelen wi/len, woof' ow zes tire we] op 
wezen (Op), Th3 is al con ball tire op 
(Wol), Ze bin nog we] op, et locht braant 
nog nog niet naar bed (El, b, Nbk), Hij is 
weer op mag zn bed wear uit (na ziokte, 
eon ongeval) (Nbk), Zo hot ziek west, mar 
kan al weer can betien op wozen (Dho, 
Dhau), lid  mag even op uit bed (Nw), 
...op zitton id. (Nw), MY kon nog niet zo 
best op wozon (Dhau), Kuf' al weer wat op 
wezenflBdie, Spa) 3. op eon bep. plok, in 
een bep. gebied Je moe'n op op bet toneol, 
d.i.: Jo moet hot toneel op (om Jo rol to 
spelen), A/Ic daogen gong hiymit do heide 
op (b), Zuwwe oven de mark op? (Nbk), 
wy is do boor op langs diverse adressen in 
do omgeving, naar booron in de omgeving 
(Nbk, Ste) 4. in verb. als Vortel mar op, 
Zwoor mar op vertel hot maar, Kom op pak 
aan, doe wat Je moet doen, ook in 
aansporingon als Op naor do duzend loden! 
5. op  het hoofd Th31  bet vacko eon potto op 
(Nbk), Doe kwam d'r con geleordo menoor 

mit eon groto brillo op (ba); ook: over bet 
lichaam (v), in We mosson eon vracbt do/c 
op hebben om waann to bliovon (v) 6. in 
op on top goheel en a!: Thy is op on top 
mentor (Nbk) 7. op do aangegeven wijze: 
We boginnon vanaovend mar fiourig op 
(Ow), We ]open ofgaon goliok op (Nw) 8. 
tegen, in in do wiond op tegen de wind in: 
Af F 'tin do wiondophobbon, is 20 km con 
hicle olstaand (Obk), Et wiyt zo baddo, et 
is eon toor om in do wiend op to kommon 
(Obk), Dat was moron bew dat ondo in do 
wiond op fiotsen (01-Ni), Et was eon blob 
schoovor, we baddon al/es pal in do wiond 
op (Obk) 
op HI vz., bw. in do verb. d'r (..) op; bij 
vooropplaatsing van bet vz. op troedt spor. 
verdubbeling op, vgl. do verb. hierna [op] 
1. op: geplaatst, staand, liggend, zittend op 
do bovonziJde van iets War your voogoltien 
zitdaorop ctstiokoldraod2(Nbk), Watbef' 
eon mooi Vied op 'e taofof Jiggon (Nbk), 
my zit d'r bovon op lett., ook fig.: hiJ 
spant ziob or ten zeersto voor in, ook: 
zorgt er bool good voor dat do ander z'n 
work doet, z'n taak zonder dralen uitvoert 
(Nbk), Et zit d'r dikke op ze hebben ruzie 
gehad (Np, Db), Do sniYscboevor kwam 
goregeld langos mit twie poerdon d'r vow, 
on do wogwarker d'r ok My op zat or ook 
op (J), Wiy' eon klap op 'o kop bobbon? 
(Nw), 0th, gao tocb op 't dak zitton! 
bekiJk bet maar, loop naar de pomp (Nbk), 
Zotfo vcrhaol mar es op popior schrijf bet 
maar eons op (Nbk), Hi)' sboug d'r mar 
aorig op sloeg maar raak (Dhau), Hi)' was 
op ('e) ldompen had (Zn) klompen aan 
(Nbk), zo ook Hi7 was op 'e redons op 
schaatsen Q, Nbk), We moo'n op 'o fiets 
naor N riJdend op (Nbk, $z), I/c kan op 
mien bienon niot moor staon d.i. vooral: 
van vermoeidheid (Nbk), op staondo voot 
dirokt, As al/es d'r mar op on an zit! als 
bet maar welgesehapen is, vooral van een 
pasgeboren kind gezegd (Nbk), zo ook 
A/los zit d'r op on d'r an id., ook van een 
vrouw met eon aantrekke!ijk uiterlijk (Np, 
Nbk), J'Jmoo'n d'r niet moor op doen, dan 
kvj' vot beuren daf' liegon nog meet 
vertellen, het nog aandikken (Op, Po-Dbl, 
Db), Zo meugon d'r graog wat bij op doen 
bet aandikken (Obk) 2. met de plek als 
aangeduid, de positie hebbend van op 'e 
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eciste ricgei zitten op de eerste nj, op S 
diek op straat, op 'tpiattelaa.nd, op sebocic, 
qo 'c stal biy aS winter dat is ok we! 
gczcJh (v), II hadde an zien achtticnde 
jaor toe bi zien pa op 'e kooi west op de 
eendekooi gewerkt (j),  Vroegerbadden con 
bieleboel meens/cen een mestvarkcn op 't 
bokkcin het hok (Obk), Hi5 warktcbi9N 
op S boerkeric Nbk), op kantoor, Op et 
baa.ndwasken xnaekten we vroeger con 
raantieslappc mit a/iowa ole verscbillende 
raantics d'r op berduw-d tijdens, bij (Obk), 
op 'e loer staon, Ic moe'n him wel es op 
zicn p/a/c zetten hem terechtzetten (fig.) 
(Nbk), Zo op 'e nuwnten in de veendcricn 
was hij(.)(j), Et lag  meop 'clijopen ow 
et to zeggen (Nbk), vnuchtcn op sap-, in het 
bijzonder bij döip, streck, buurt en een 
aantal plaatsnamen of namen van gehuch-
ten, buurtjes: hetz. ais in, z. ook onder 
diverse plaatsnamen in dit woordenboek, 
vgl. Wj 00115 op S streek (Nt, Nbk, Ow), 
...op or dörp (Diz, Ld, Np, 01-Ni, Sz, 
Nbk), ...op S buurt (Nbk, Ow), Hi] woont 
op Bocke/te (Nbk), ...op Twietel d.i. een 
buurtschap westelijk gelegen onder Ma/c-
kinge (Nbk), ...op S Miente d.i. bij 
Noordwoolde (Nbk, Nw, Obk), Daorzollen 
Jim op Lombok we! nochter van blieven ni. 
bij Noordwoo/de (d), op S Hauie (OS), 

S Focbtei, op S Veneboeren d.i. 
oostelijk onder Maidcinge (Nit), ...op S 
Blesse (Nbk), Doedertieden woonde d'r op 
Aekingc nog cen baron (b), opPraniged.i. 
noordehjk onder Oosterwoolde (Ow), op 
Der Izzerd, op S Hoeve, op S Mciiiepo/le 
(Wol), op plan Nanninge (Ld), op S Po/le 
d.i. in een bep. oud buurtschapje van die 
naam (Ow), MY was kastelein op Steg-
gerde (Ste), Hi] woont op S grathte d.i. 
bij de gracht in westelijk West-Ste/-
lingwarf (Spa), Destieds woonde d'r con 
schilder op S Scheene (Nt), Die woont op 
S Joure in Joure (Op), ...op S Hemrik in 
Hemrik (Nbk, Bu), ...op Stienwiekerwoold 
(Op), ... op Zorgv/ied (El), ... op S Bonte-
bok (Nbk, Obk), ...op S Gcrthek (Bu, 
Nbk), ...op 't Hoge Zaand (Ow), ...op 
Steggersioot (Ste) 3. in vaste verb. waarin 
niet aan een plaatselijke maar aan een 
betrekking in algemene zin wordt gedacht: 
met betrekking tot, wat betreft, aangaande, 
vgl. D'r is we! kaans op dat d'r ccii rotte 

appel tussen zit (Spa), Dat soul is iicbt on 
t gewicbt, ie kz-iegen d'r con bide 
poedevol van (Dhau), MY bet d'rnogal war 
scbuldopbijv. inzake een hypotheek (Ste), 
Daor bin 'k op tegen (Nbk), ...integen id. 
(b), Debaandd'rop on we praoten nargens 
nicer over laten we elkaar de hand geven 
aangaande die kwestie (Dfo), Nee, di? kan 
d'r niet op dear nee, dit is niet akseptabel 
(b), 1k bin wies op mien ni]c fiets blij met 
(Nbk, Np), ICom mar es op zoe'n idee! 
weet het maar eens to bedenken (Nbk), zo 
ook Ic woeS d'r ok mat-  op kommen! 
(Nbk, Np), Hi] dot d'r zien best we! op 
(Nbk), 1k wit him d'rniet op zetten ik wil 
niet dat hij zich ervoor gaat inspannen, er 
zich druk om gaat maken Nbk, N zette 
et op eon lopen ging er ais een haas 
vandoor Q), d'r op tegen wezen, Oons mew 
had niet zo veuie op mit zwarversvoik ) 
4. ter uitdrukking van een afstand van de 
ene plaats naar de andere Et gebeurde op 
nog gien tien meter van mi] of (Nbk), Th5 
begon al op ofstaand tegen mi] to praotcn 
a), Ic mooS him op con distaansie ho/en 
blijf maar uit zn buurt, bemoei je maar 
niet met hem (Obk) 5. ter uitdrukking van 
een maat, de stand van een wijzer e.d. Dc 
klokke ston op aebte w-e, Ze zullcn de 
welder mar op zes arc zetten ni - om hem 
af te doen lopen (Nbk), Dc rote  wiczer 
ston op S two/von op twaalf (Nbk) 6. een 
bedrag, prijs, getal aanduidend Af' nog 
even dean-ekenen, dan zit ie zomar op een 
peer bonderd ga/den an onkostcn in 'tjaor 
(Nbk), Doe it et naorekend; kwarn 1k 
krth op bonderd gulden uut (Nbk), We 
zitten dan op good dattik bander, on zoas 
wi] now boerken kuwwe daor zoo 'n vie/bk 
koenen op melken (vo), Dat komt Je op 
ecn flinice bocte to staon (Nbk) 7. per vast 
aantal len op S zovuic her d'r ccht last van 
as d'r rookt wodt (Nit) S. vlakbij, zeer 
nabij Die koc staot op ka/ven (Nbk, Np), 
op komst wezen, op starvcn /iggen, op 
springen staon 9. naar, naar ( ... ) toe op 
iene toe/open, Waorzuj'opan?waar gaje 
naar toe? (Ow), Waor woj' op an? waar 
won je naar toe, waar zullen we naar toe 
wandelen ed. (Bu, Nbk, Nw), We gaon 
vanmiddag mar es op Oranjewo old an 
(Op), ...op 'cFochtc/ an (Nit), Et wodt a/ 
schiemeri, it moot mar weer op buus an 
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(Nbk, j, Db), We moe'n d'r mar es op of 
(Dho), D'r kwam con protte yolk op of 
(Ma), D'r was iene op kommen (..) op 
afgekornen, vooral: om to sollicitoren of te 
kopen (j)  Mien ogen bin an len stok deur 
op deHeergoricht op (b) 10. in do richting 
van (fig.) Op him kuj' an hem kun Jo 
vortrouwen, op horn kun j e rokenen, hij 
bedriogt Jo niet (alg., Nbk), waartegonover 
Die man kuj' nib op an je hebt niks aan 
hem, hij waait met allo winden moo, hij is 
erg wispelturig (aig., Ma), Zion praot bif' 
niet vu/c op an kun Jo niet erg op bouwen 
(Ow), Daor kuf' op an woes daarvan 
vorzokord (aig., Bu), ...van op an id. (aig., 
Bu), Van hum kuf' op an (Po-Dbl), Daor 
wof' op ankeken dat rekonen 10 Jo aan, is 
iets voor hen om misprijzend over to doon 
(Nw), Waor woj' op an wat is Jo doe!, waar 
stuur Jo op aan?, Hi)' wil d'r we] op an wil 
wel hard werkon (Nt), Jo moe'n d'r acht op 
slaon dat zeje niet bedonderen (Np), 1k 
beb et &r met (zo) op staon ik zie hot niet 
zo zitton, ik vertrouw hot niet zo (Nbk, 
Ste), Dat he'k aenlik nog op et oge (Np), 
argons op andringon (Nbk, Np) 11. tor 
uitdrukking van oon dool: op vordienst aan 
hot work: om to vordionon (Np), d'r op uut 
wezon (om), argens op proosten (Nbk), op 
vossenjaegen, 'kZal 't vandaege mares O 
karporperboren ni. hot vissen (b) 12. tot 
do genoomdo plaats 1k bin tot op 'a bonken 
vorkluumd (Nbk), Et hemd is tot op do 
draod vors/eten (Nbk), Et gat is op diepto 
is gegraven tot hot do juisto diopto heeft 
gekregon (Ow) 13. op  do gonoomde tijd, in 
de gonoornde poriode op 'e zouvendo dag, 
op et ogenblilç op 'e tied thuuskommen, op 
een goeie dag, op eon ore keor (b), op ? 
/aeste tenslotte (verspr., b), op It 
langelacsto id. (b), Op eon winter woddo 
N ziek a), 't Was weer es op eon naacbt 
(...)Q), Op zien Ewe/Ide gong hialnaor 
do boor (Nbk), op die leoftied (Nbk), Eon 
stokkien op 'e dag lag et bummoltien al 
lekker in con Wiegien ), op jaoron 
kommen (Nbk), Dat ik dat op mien oolde 
dag nog be/even moot (Nbk), Dan kon hij 
weer los op eon sander jaor weer ormoo 
aan do gang (fl, Doe ziy on Jouk op me/c 
40 trouwen zo/len... (vo), op slot van 
rekening tenslotto (Ste): Op slot van 
rekoningmoej'toch nog toegoven (Ste) 14. 

bijna, nog not niet op do gonoemdo tijd: Et 
is op slag van olven hot is bijna elf uur 
(Ste), op slag terstond 15. direkt na Eon 
onweersvossien wil we] es op slocbt weer 
kommen na slocht weer komt or wel eons 
eon korte vorstporiode (Nbk), Op oen 
on weersvossion komt rogen (Nt), Een 
on we ers vossion komt slecht weer op 
(01-Ni), Et is slag op slag gezegd bijv. 
wanneor or voortdurend onweersslagen zijn 
(Nbk, Ste), ook fig.: or zijn voortdurend 
togenslagen (Ste), nao stoere studio, jaor 
op jaor (b) 16. per tijdseenheid van oen 
dag Hoe vaoke dec/on ze dat op eon dag? 
(Nbk) 17. met als basis, mot als grondsiag, 
uitgangspunt zijnd op iene rokonen, op 
zwat zaodzitton, op hietc kolen zitten, ione 
op zien woordon gelovon (Nbk), d'r trots 
op wezen, op 'a maot van do mezie/ç op 
kosten van oen aandor (D op 'e riegel of 
één voor één do nj afgaand (v) 18. naar do 
wijze, op do manier Hoe zoggon zo dat op 
zien Fries?, op zien meniere, op slot doon 
19. ter aanduiding van oen zoor hoge 
graad: op zien minst minstens, tonminste 
1k had op zien minst eon kaortien 
vorwaacht van him (vorspr., Nbk), Hi)' 
badde op zien minste wel een kaortien 
sturon kund (Op), 1k bin op lange nao niet 
klaorkommon op goon stukkon na (Diz), 
Hi)' zicbt d'r op 't mooiste nut (Np), Hi)' 
was op zien allermooisto (Np), Van do 
buterkaant zioj' eon boe/ dingen vaeko op 
i aldormooist zo dat hot niet mooier kan 

(Obk), zo ook Dc bloomen bin now op n 
a/dermooisten (Nbk, Dhau), Ze woron op 
hour mooist (Dho), op 'ii mooisten zo dat 
hot niet mooior kan, vgl. Et is now op 'ii 
mooiston gezegd bijv. van hot weer, van 
eon foest (Nbk, Np), op 'ii boston het best, 
vgl. Jo kennen n op eon boston (Nbk), 
Die kerel is moms op 'n bosten (Np, Spa), 
Hi)' kon goed veurdrogen, mar as hij eon 
paor slokkios op hadde, dan wol et op 'n 
boston (Op), Nao do vekaansie vu/on c/c 
moonsken hour vaoko thuus op n bosten 
(Dhau, Obk), As de zunno schiont, is hi 
op zien best(on) (Nw, Bu), op zien ol-
vondattigst (Nbk) 20. restorond, afgozien 
van opionenao, opoenhaornao2l.togen 
(iots aan) a), in verb. als op et slot/on a) 
op- [op] - op-, oerste lid in samonstel-
lingon als opgrevon, opsnoovon, opbranon, 



op-en-daele - opheteren 

opdrinken, optel/en, opvegen, opdonderen, 
ophoapelen, opjutten, opstoken, oproepen, 
opfrissan, oppoetsen, opbergen, ops!aon, 
oprwnen, opdreugen, op/oven, opschrik-
ken; ze zijn in dit woordenboek niet alit 
opgenomen 
op-en-dade Ook op-en-neer (WH, 01-NI) 
bw. [opxp'd€:la, ook wel o$'dc:Io/opqi 
'ni:r, op'nt:rJ 1. op en neer, naar 
omhoog en weer naar beneden Aj'pompen 
gaot at op- en-dade (Dhau), Ben peerde-
flappe gong op-en- dee/c mit can touwgicn 
en can ketro//c (Ow), Aj' op 'a scbommc/ 
zitten gaoj' op-en-dec/c (Obk), Zc keek 
mij as op-en-dade an (v), Dc prachtige 
tonen die MY wit zien insterinent hue/dc 
dedenjo oren op-en-daciegnon 0) 2. been 
on weer, heen en terug even op-en-dade 
naor Steggerde (Ste), 't Honticn diedoit 
mar wet op-en- dade (Ow), Dc assessor 
kuiert as op-en-dace (p), Soms gaoj' we] 
dna keen daegs op-en-due/c (Nw), Wij 
hun good mit mokeer, we geon cen bocl 
mit ,nekecr op-en-dee/c zijn vaak bij 
elkaar, gaan veel met elkaar om (Np, 
Dhau) 3. met wisselend verloop van 
gunstige on minder gunstige toestanden Ft 
wear gaot verrekt op-en - dade tegen worig 
(01-Nl), Ft weer ishier vueke op- en- dee/c 
nu tens good, dan weer slecht, niet erg 
stabiel (Obk), (inzake iemands gezond-
heid:) Ft gaot wat op-en-dec/c (mit de 
zieke) (Nbk, Np, Ste), De tied gaot 
op-en-daeie is veranderlijk wat de eko-
nomisehe situatie betreft (Np), De pries 
van me/k en eier gong op-en- dee/c 
wisselde nogal (Ow) 
op-en-fleer z. op-en-dee/c 
op-en-top [opentop, opiptop; aks. wisselt] 
- op-en-top, geheel on at Die is 
op-en-top meneer (Nbk) 
op. - totting van opus 
opa (spot.) de; -s; -glen ['o:pa] t. 
(recente ontlening) grootvader 
opbaggeren (Sz) zw. ww.; overg.; 
baggerde op, het opbaggerd ['ob...] 1. met 
een laag veenspecie ophogen Ze bebben 
dat land var/eden jaor beicmao/e 
ophaggerd en opnij inzid (Sz) 
opbakken I (flu, Ld, Nw, Ste) Ook opbakt 
(Nbk), opgehakken (Bu, Pe-Dbl, Ste) bn.; 
attr, ['obak/obaktJ'opxo ... ] 1. (vooral van 
cerder gekookte aardappelen:) opgebakken 

opgeba/cken eenpc/s (Pe-Dbl, Ste), (zelfst.) 
We hadden wet rieke/ik stamppot vandac-
ge, dan kuwwe morgen wel opbakken 
fcriogen (Ld) 
opbakken II zw. ww.; overg.; bakte op, is 
opbakt/opbakken ['ob...] 1. opbakken: op-
warmen door to bakken eorpeis opbakken, 
Die is ok biy de kacbci opbakt hij is niet 
gehard, hij is verwend en kan nergens 
tegen (Ste) 2. z. opbakt 
opbakt z. opbakken I 
opballen (flu) zw. ww.; overg.; balde op, 
het opbald ['opball7] 1. eon stuk leer tegen 
de onderkañt van een kionip zetten 
kiompen opbal/en (Bu) 
ophaokeren z. opb/aekeron 
opbaoren Ook opharen (WH) zw. ww.; 
overg.; baorde op, het opbaord 
[!obo:flv/ba:] 1. opbaren Deoveriedene 
is opbaord in do au/a van at voipiceghaus 
in Woivegao (Op), Ft lie/c steot opbaord 
(Ow), ...was opbaord (8db) 
opharen z. opbaoren 
opbargen Ook ophergen (WH) st. ww.; 
overg.; het opburgen ['ob...] I. opbergen, 
wegbergen 'kHeb etzo goad opburgcn, dat 
now ken 1k et nargens wear vienen (Db) 
opbargniappc ['ob...] - opbergrnap 
opbargplak ['ob...] - opbergplek 
opbeffen (Dfo) zw. ww.; overg.; befte op, 
het opbeft {'obefr1i) 1. zich fraai kieden Die 
is mar aonig opbeft (Dfo), (wederk.) Dc 
buarvrouw iszopronks, ze stiet hear aided 
te opbcffcn (Dfo) 
opbekeren (Dhau, El, Obk, Spa, bo: Bu) 
zw. ww.; overg., onoverg.; bekerde op, 
is/het opbekerd ['obt:kpfl I. opfleuren, 
aansterken na ziekte opkikkeren Dat kiend 
bet dear ziokte in gien tieden baton west, 
die moat dommict dear de zanne wear wet 
opbekcrcn (Obk), 'k Bin zo kook!, ik moat 
me cerst mar wat opbckcren biy de kachc/ 
(El), 'k Heb eon posien bi5 tie kachel 
zeten, daor bin 'k ic/titer van opbekerd 
(Spa) 
opbellen - opbellen, telefoneren met 
Zullen we him even opbellen ?Misscbien is 
hij we/ thaus (Nbk) 
ophergen z. opbargcn 
opheteren (Ow) zw. ww.; onoverg.; 
beterde op, is opbeterd [obt:t1] 1. beter 
worden (na ziekte) Ia beginnen a/ aorig op 
to bctcren (Ow) 

-667- 



opheuren - opbliekcn 

opbeuren zw. ww.; overg.; beurde op, het 
opbeurd ['obA:oç] 1. optillen It kon dat 
kiond haost niot moor opheuron (El), even 
watopbouron jets/can beetje optillen (Nbk) 
2. opvrolijken, apmonteren Die ooldo 
moonskon zitton zo in do put; 1k moot zo 
mar evonpios opbeuron (Db, Dhau, Diz, 
Nbk, Obk), We moo'n porboron om hour 
wat op to bouren (Dho, Dfo) 
opbiechten ['obixt4] - apbiechten Hi?/mos 
even opbiochton wat hi)' op zion karfstok 
haddo (Dho, Obk), Dicjonge biochtte alles 
eerlik op (Obk), Now, biocbt now mar es 
op (Np) 
ophieden ['obi:di] - opbieden Mit 
opbiodon brocht et nog eon gocie piles op 
(Pe-Dbl), mit geld togon lone ophiodon, 1k 
mos nogal wat opbieden togen do aander 
om et stok laand to kriogon (Dhau), tegon 
mekoor ophiedon (Dfo) 
ophienderen (El) Oak ophienen (Np)  zw. 
ww.; onoverg.; bienderde op, het 
opbienderd [tobTndflII  ... bi:]  1. lopen met 
stevige pas, hard lopen HI)' blonde we] 
aorlg op (Np) 
opbienen (verspr.) st. ww.; overg.; hat 
opbunnen ['obii:] 1. naar omhoog omslaan 
on daar vastbinden Do rozon bin 
hiolemaole vorwi)'d, it zal ze oven wat 
op hion en (Dhau), Bovondat stonnon de 
koonon dikke in or stro en do statten woron 
opbunnen on holder waskon (Nt, Va), zo 
oak We zuion de koon on do statton 
op hion en (El), eon poordostat opbion on 
(Dho, Pe-Dbl) 2. (van een kledingstuk, 
sohaatsen e.d.) van baven vastbinden, 
dichtbinden Vroogor bwinen we bi)' 
Kontonnaans op nl. de schaatsen (Np), zo 
oak do sehaoson ophionen (Pe-Dbl, Nt), do 
brook ophionen lott., veclal: aptrekken en 
steviger vastmaken wanneer eon broek 
enigszins is afgezakt (Nbk), Die ooldo man 
bun do brook op mit 'n touw (Nbk), fig. in 
lone do brook opbionen geducht onder 
handen nemen (Bdie, Dho, IA, Op, Wol), 
oak, in het zelfde fig. gebruik: lone do 
bokso opbionen id. (El, Np), vgl. Zo 
hobben 'in do bokso aorig opbunnen flunk 
de waarheid gezegd, gedueht onder handen 
genamen (El) 3. bijeon binden, samen- 
binden, met name van garven Zo bin op do 
bouw do rogge an 't opbienon (Bdie, El, 
Nbk, 01-NI, Np), Jiaovcr opbionon (14w), 

Doe wi)' eorst bogonnon om ot zaod mit do 
mosiono to mijzen, haddon do maonkson eon 
ofloggor an do vingerbalko van do gewono 
mijmosiono (..); mit et op-en-daolo wio-
pen van die ofloggor kwam do roggo of 
haevor in garven op et Jaand to liggen. Dan 
kwammon d'r eon peer aachtoran om do 
garven op to bionon, krok as mit do zondo 
(Ow), riot ophionon (Spa), et opbienon van 
stro naodat d'r doskt is (Nbk), We moo'n 
die talc/con nog opbienon (Np) 4. hat 
gcmaaide karen op (eon gedeelte van) een 
akker samenbinden tot garven (Nbk, Np) 
Die hook moo'n we nog op hion on, do 
banon moo'n d'r nog ommo (Np, Nbk), 'k 
Moot et laesto hookien nog oven opbionon 
(Nbk) 5. z. ophiondoron 
opblaekeren (Bu, Ow) Oak opbaokeren 
(Ow) zw. ww.; onaverg.; blaekerde op, is 
opblaekerd ['able:kp3J ... bo:kp] 1. warmer 
warden: van iomand die kaud was 
geworden Gao mar lekkor bi)' do kachel, 
dan kuf' woor wat opblaekeron (Bu) 
opblaosbedde (v) - apblaasbed 
opblaosbeest (spar.) - apblaasbeest 
opblaosber [a'bl5:ozb - opblaasbaar 
opblaosboot (spar.) - opblaasbaat 
opblaosdier (1) - opblaasdier 
opblaoskussen (spar.) - apblaaskussen 
opblaozen st./zw. ww.; overg.; blaasde op, 
het apblaazenlapblaasd ['oblo:ozv]  1. daen 
apzwellen door luoht in to blazen Die 
bolonnon mossen Wi)' allemaol opblaozen 
(Dfo, Db), (gezegd van eon opseheppor:) 
Wat tan oen kiklcer him opblaozen (Ld), 
zo aok Wat tan dio poddo him opblaozon 
(Np) en Wat kan eon poddo him al 
opblaozen (Nbk), Jo mooton Jo niot zo 
opblaozen wind j a niet zo op (Mun, 
01-NI), (tegen iemand die zich aanstelt:) 
Blaos Jo toch niot zo op (Bu) 2. 
opscheppen, zwetsen Th3 zit ok weer con 
stok op to blaozon (Nbk) 3. door eon 
ontploffing in de lucht laten vliegen (spar.) 
eon broggo op b/a ozon (spar.) 4. z. 
opgoblaozon 
opblaozer (Op) de; -s ['oblQ:ozf] 1. 
opschepper 
opblaozerig (Nw, Ste) bn., bw.; -er, -st 
['obl3:zarox, ...z ... ] 1. apschepperig, 
bluffend Ze booven niot opb/aozerig to 
doen! (Ste) 
opblieken (Bdie, Pe-Dbl, s) zw. ww.; 



opblicven - ophossen 

onoverg.; bliekte op, is opbliekt ['obli:kp] 
1. droog worden (van de grond) As do 
grond weer opblielct en we boginnon mit et 
waark(Pe-Dbl, s) 
opblieven - opblijven Kloinjongon when 
graeg opblioven (Ste), Zaoterdags meugen 
de kionder wat langer opblievon (Db), Do 
boor mos opbliovon omdat do too ta/van 
mos (Pc- Db!) 
opbluien z. opbluuien 
ophluuien (Db, El, Ow) Ook opbluien 
(Diz, Np, Spa) zw. ww.; onoverg.: bluuide 
op, is opb!uuid ['ob...] I. opbloeien, tot 
bloei komen (fig.) (Db) A. hot verkering, 
en now bluuit ze biolemaol op (Db) 2. 
(vooral van ccii koe of een varken) 
verschijnselcn van tochtigheid, bronstig-
heid vertonen (Diz, El, Np, Ow) Die too 
bluit al wat op, bij wodt vast gauw bols 
(Diz), As ze jachtzj binnen bluien ze op 
(Np) 3. een mooie uier krijgen (voordat hot 
kalven begint) (Diz, Spa) Die toe moot 
gauw kalvon on triegt al eon mooi gioi 
die bluit a! (zo) mooi op! (Diz, Spa) 
opbod ['obot] - opbod: bet opbieden bzy 
opbod verkopen (Bu, Dfo, Nbk, Ow): Et 
grös [van hot land] wodde dew- denetaoris 
bij opbod verkocht (Ow) 
ophoeren (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Nw) 
Ook ophoerken (Ma), ophurken (Ma) 
['o..J ... / ... bAr(a)kjjj - opboeren, oprispen 
As 't eten niet teron wil, dan boort 't we! 
es op (Dfo) 
opboerkcn (Bdie, Bu, Db, El, Mun, Nbk, 
Np, Nw, Spa; bet. 2: Nw) onbep. w. ['obur 
lq]J 1. in tegen lone opboorten kunnon net 
zo good of nog beter zn bedrijf kunnen 
uitoefenen dan do andor (vooral m.b.t. hot 
boerenbedriji), zo ook d'r tegen opboerkon 
kunnon 2. (wederk.) steeds meor sukses 
hebben met zn bedrijf, zich eon betere 
maatschappelijke positie vorwerven (Nbk, 
Nw) Die bet 'in aorig opboerkt (Nw) 3. z. 
opboeren 
opboksclen (Db) zw. ww.; onoverg.; 
bokseldo op, het opbokseld ['oboksjifl 1. 
opschieten, voortmaken 
opboksen ['oboksv] - opboksen Tegon 
zoe'n ovonnacbticuj'nietopboksen (Nbk), 
Zo konnon d'r baost niet tegen opbokson, 
zoe'n togens!ag haddon 20 (Obk), Wat 
mossen wif toth in do wiend opboksen ow 
in Wolvoge to kommon (Obk), We moo'n 

togon do wiond opboksen (Dhau, Ow), It 
mos aorig tegen de wiend in opboksen 
(Np), zo ook Wat moot ik d'r zwaor tegen 
opboksen tegen de wind in fietsen (Ste), 
Die man hot zovuw' gold, oat dam- kwi wij 
langoniet togon opboksen daar kunnon wij 
niet togenop (Op), Die boor is we! 20 
baanzem in wart, daor woof' mar tegen 
opboksen twinen (Db), Even flint opbok-
sen on dan tomt et we! tlaor (Pe-Db!), 
Die twie tim wel aorig tegen makeor 
opboksen as 't op 'o centers osie ankomt 
zijn wel aan elkaar gewaagd (Obk) 
ophoisteren (Dfo) zw. ww; onoverg.; 
bolsterde op, is opbolstord ['obslstrv]  1. 
uitzetten, opbollen: van met name grote 
plukken hooi, hooi dat in zwelen komt/ligt 
As et huf aorig dreuge is, boistert et oerst 
aonk op (1Mb) 
ophuolten (Ste) zw. ww.; overg; boo!tte 
op, hot opboolt ['obo:1ti] 1. hetz. als 
opstrieken bet. 4, z. aldaar (Ste) As zo in 
do mist lopon had was de musse wat slop 
wooden, do boolte woddo dan waarm 
maott en do p!ooien wooden dos zo wat 
opboo!t cm 20 weer in mode! to kriogon 
(Ste) 
ophoren zw. ww.; overg.; boordo op, hot 
opboord ['ob ... ] 1. door boron of eon 
vergo!ijkbaro handelung een gat dat al dan 
niet door boren ontstond, wijder makon 
Dat gat is veultoHein, datmoe'n we oven 
opboron (01-N!), Votergatties mos ie 
opboron wit eon botten ponnegion, as d'r 
moor ruunjte tommen mos (Nbk), eon 
tnoopsgat opboron (Nbk), Jo zitton do 
bioltiod mar mit do tin in do ha/s van do 
tnn, ie moo'n die trui niot zo opboren 
(Nbk), zo ook Iomoo'n diomouwoniotzo 
opboron, zo wo 'ii zo youl to wiod! (Obk), 
As eon soboe wat to trap zit, moot bij wat 
rett of opboord woddon (Dfo) 2. open 
nnaken, tooganke!ijk makon door to graven 
of te boren (Db) Af' eon wol!o [bron] in et 
!aand opboron twin on, ho)' do blob 
zommer waotor vow- 't vee (Db) 
ophosselen (Bu) zw. ww.; overg.; bosselde 
op, bet opbosseld ['o...] 1. borstelen zodat 
hetgeen geborsto!d wordt weer fraaior oogt 
1k zal die gedionon oven opbossclen (Bu) 
ophossen (Dho, Ste) zw. ww.; overg.; 
boste op, hot opbost ['obos9] 1. tot bossen 
maken, opbundolen, vgl. net  opbosson 
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(Ste), do takken opbosscn (Dho) 
opbouwen zw. ww.; overg.; bouwde op, 
het opbouwd ['ob3Mqi, ...boMfl} 1. bou- 
won, een bouwwerk maken of uitbreiden, 
ook: herbouwen Zo bebben die oofde 
boerdorie wear opniy opbouwd, zoas bij 
vroogor was (Nbk) 2. tot stand brengen 
...dat hiy met oIbroken wol wat mit veule 
muwtc opbouwd was (vo) 3. in opbou-
wende kritiek (spor.) 4. een iets diepere 
(ploeg)voor maken en daarbij hogere ran- 
den (Bdie, Ste): Aj' con yore opbouwen, 
dan kriej' aen betien eon riche], dan ligt at 
d'r bovenop (Ste), Veur en aacbtor moat 
even opbouwd woddon, dat bin de plakkcn 
waor aj'mit deploeg aaehterdwas on your- 
dwas fangs radon; at opbou wan dooj' as 
Jesto (Ste), opbouwen naor 't middon d.i. 
naar het midden van de akker (Bdie) 
opbouwwark (spor.) et 1. opbouwwerk 
opbouwwarker (spor.) - opbouwwerker 
opbrancn zw. ww.; overg., onoverg.; 
braande op, is/hot (bet. 1) opbraand 
[obr:i:] 1. (overg.) door in vlammen to 
doen opgaan vernietigen, opruimen Wij 
zullon vandeweko die oolde roegtobulte 
even opbranen (01-NI) 2. (onoverg.) door 
brand verwoest raken Dc bide boal was 
him opbraand (Ma), D'r branon bid wat 
buzon op (El) 3. (onoverg.) geheel 
verbruiken, geheel op raken door branden 
can sigorette Jaoten opbranen (Spa), Dc 
keerze is hielamaol opbraand (Nbk), Do 
zakiantoern dot at nietmoer, do batterija is 
opbraand (Obk) 
opbrcien - opbreien: door breien 
verbruiken Dat gaoren kan 'k mooi even 
opbreion (Nbk) 
opbreken st. ww.; overg., onoverg.; hot 
(bet. 1-4; 7)/is opbreuken ['obrt:k] 1. 
(overg.) uit elkaar halon on meenemen, 
oppakken en meenemen dc tonte opbreken 
nit eikaar nemen en meenemen, Zo broken 
do bool op gezegd bijv. van materialen, 
gereedsehappen, eon keet e.d. wanneer men 
klaar is met hot bouwen van een huis (Np, 
Nbk, Nw): We hobbon at wait daon, do 
koton kun d'r wag, we moe'n do boa! 
opbreken (Nw) 2. (overg.; van een bedrijf, 
ook wel inzake een huishouding:) 
beëindigen en verkopen (Dfo, El, Nbk, Nt, 
01-NI, Obk, Op, Ow) de bocrkeric 
opbroken hot vee enz. verkopen als men 

zn bedrijf verlaat (Nt), zo ook Dat bedriof 
wodt opbreuken (Nbk), Hiy hat et 
spullegien ok opbroukon (01-Ni), do zacko 
opbroken z'n zaak verkopen (El), do boal 
opbroken gaan verhuizen (Nbk), Die gaot 
Zion buusholing opbroken on naor eon 
sander plak (Dfo), Die man is nargens 
thuus, now bet bij do boef weer opbreuken 
(Op) 3. (overg.) iosbreken, openbreken 
(van een straat, eon vloer c.d.) Do linker 
wegh cite was opbreuken (Wol), do vloer 
opbroken (Nbk), de fonn am on ton opbroken 
(Nbk, Nw) 4. (overg.; inzake turf) losma-
ken en verplaatsen, opnieuw stapeien (Bu, 
Np, Nt, Sz, bo: Nw) Do turf was eorst op 
maot sneden, on dan opbroken, an riegel-
ties (Nt), Et opbreken of zoas ok wel zegd 
woddo, at 'op 'a diek zotton' van do turf 
kon begini,en; do turfmaekcr zette op dc 
aacbtorkaante van do waf dna turvon uut 
can riegal op een era niogel, ian van do 
turvon kwain op do twie eron; dat wodde 
do hioltiod berbacid on zo ontston eon dick 
(Np), Dan maokto ie ze eorst an groto 
blokken, dan stak io ze of on dan een peer 
daegon factor wear an kioine blokken on 
dan an turf; on dan mos io ze opbroken as 
ze wat dreugo was (bo: Nw), turf opbroken 
om zo op rimmen to drougen (Bu), de turf 
opbreken (Np, Nt, Sz) 5. (onoverg.) 
weggaan (Bu, Nbk) We zuflan mar wear es 
opbroken (Nbk), De vakaansicgangers bin 
opbreuken (Bu) 6. (onoverg.) na de 
bevruchting weer tochtig worden (van 
koeien; ook: van varkens (01-Ni)) As de 
koo nao dde woken wear opbrookt, is zo 
dus weer bols (01-NI), Hiy is mit zes 
waken opbreuken (Np, 01-Ni, Nbk), We 
bin mit die koa dna koor naor do bollo 
west, mar hi brckt iedare koor weer op, at 
zaf donkt cons con toer wooden om him 
kaff to kriegen (Op)  7. (onoverg.; ook 
onpers.) oprispingen hebben (Bu, Dho, 
DIa, El, Nbk, Np, Nw, 01-Ni, Ste, b: Im) 
Wat braokt de snort van vanmiddag miy 
nog op (01-NI), Et eten brekt ma (zo) op 
(Bu, Nw, Ste), Dc siepols broken me op 
(Db), ...de rodiozen... (Dia), Et hot me 
aorig opbreuken ik bob nogal wat 
oprispingen gehad (Np), Et zoer broktmiy 
op ik heb last van brandend maagzuur 
(Nbk) 8. (onoverg.) spijt van iets krijgen, 
ervoor boeten Et zal him (zoor) opbroken 
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hij zal ervoor moeten boeten, er behoorlijk 
spijt van krijgen (Op), Dat kan ft we! as 
(zoer) opbreken (b, Obk), Et is 'm raer 
opbreuken (Wol), Dat brekt him /1/Ilk op 
(Dho), Et is 'm lillik bij de neuze 
opbrcuken (DIa) 
opbrekcr de; -s ['obrt:kr} 1. koe die 
opbreekç z. opbreken, bet. 6 (verspr.) 
Zoe'n opbreker is even &acbtzg west, mar 
dan wodt at onderbreulcen (Ow) 
opbrengen at. ww.; overg.; het opbrocht 
[obrqj:] 1. grootbrengen, opvoeden (Dho, 
El, Nbk, Np, Nw) Dat kiend is goed 
opbrocht (El, Dho), Die is fesoenlik 
opbrocht (Nw), Die groteJonge moat bi 
ok flog opbrengen (Np) 2. (van gesohoten 
wild) naar de jager brengen: door de bond 
(Dfo, Np) Dc bond van de Jaeger brocbt de 
baczc op (Dfo) 3. gevangen nemen en 
opsluiten (Np, Nw) Gister hat de pc/isle 
lane opbrocht (Nw) 4. (bij verstoppertje, 
tikkertje e.d.) zoeken, tikken van de andere 
kinderen (Diz, Nbk, 01-Ni, Op, Wol) 1k 
moat at a/tied opbrengen wit over/opertien 
ik moet altijd beginnen (met het tikken van 
de anderen) (Wol), zo ook We doen 
tikkertien en Jow moe'n 'vi opbrengen 
(01-NI) en Ia moern opbrengen (Nbk) 5. 
aan opbrengst, geld opleveren Die eezpels 
brocbten can protte op, d'r zat hiel wat an 
de stangen (Obk), Zol dat spul nag wat 
opbrengen, a)' at verkopen wi/len? (Nbk), 
Meie /930 konnen Haarni on Maatien dan 
ok flunk de bare opbrengen (vo), Et kon 
wel as can mooie slaver opbrengen (b), 
HiY kay de kost met opbrengen (Diz), Die 
aktie her wethig opbrocht (Nbk), D'rjnoet 
hiel wat opbrocht wodden year 't anfe zels 
toe is voordat je zeIf geld gaat overhouden 
(Nbk) 6. aanleveren, aandragen ten ver-
koop (op een boeldag) (Bu, Nw, Ste) Hi 
brengt de boal op naor de oprocper(Nw), 
Et spul wodt opbrocht NY can hoc/goad 
(Ste), Die brengt at k/ama spul op (Bu) 7. 
een eind tegemoet brengen, naar een bep. 
punt brengen (Ow) Hid walk/dna ho ertias 
mossen de melkbussa een aende opbrengen 
mit de krofe of bonnekarre, omdat de 
melkwaegen lang met ovenl langes kwani 
(Ow) S. in staat zijn te doen, uitvoeren 
(van jets dat moeilijk, zwaar, vervelend is) 
(verspr.) 1k weal vial a'k dat wd/ 
opbrengen kan, al dat wark nog vandaege 

(Nbk), Dat brengen we wel even op 
(01-NI), Kuf' dat we! opbrengen, flog can 
keer naor bàn toe gaon wiels bij zo 
verve/end dee? (Nbk), Dat is mi teveule 
maans op om te brengen (Db), 't Ienigste 
wat bij opbrengen kan bij can ear zien 
ongelok is bebaegen (b), Hij brengt d'r 
met vu/c van op hij maakt er niet veel van, 
brengt er weinig van terecht (Op), Dc 
licfde, die begro opbrengen kan (.) (b), 
Kuf' de mood flog opbrengen? (Wol), Ic 
moo  'I mar opbrengen lainnen (Ma) 
opbrenger (Dfo, Diz, Op,  Pe-DbI, Ste, Sz, 
Wol) de; -s ['obreij(g)ç] 1. kind dat de 
anderen moet zoeken bij verstoppertj e 
(Diz, Op) 2. hetz. als anbrenger, z. aldaar, 
vgl. De opbrenger brengt at spal bij de 
oproeper (Sz) 
opbrengst Ook opbringst (Dfo, Ow) de; 
-en ['obrei]st/ ... brujst} 1. opbrengst, wat 
aan produkten wordt voortgebracht Dc 
mail bet van 'tfaor can s/ecbte opbrengst 
had (Obk), Do opbrengst van de ecipels is 
best, dit Jaor (El), El was can rieke 
opbrengst (Np), can gocie opbrengst (Nbk) 
2. wat aan produkten, aan bep. inspan-
ningen, akties enz. wordt verdiend Jouk 
maekte at mindere melkge/d year can pat 
goad dear de meerdere opbrengst van 
verkocbt yea (vo) 
opbringst z. opbrengst 
opbroezen (Nw) zw. ww.; onoverg.; 
broesde op, is opbroesd ['obm:zi2] 1. flunk 
tekeergaan tegen de ander bij verscbi/ van 
mienhie tegen mckere opbroezen (Nw) 
opbroonzen (Nbk) ['obrö: 5zi?] - opbron-
zen Mit de scbooninaek wodden de !aarn-
pen opbroonsd ie badden goo/dbroons en 
zi/verbroons (Nbk) 
opbrukcn ['obrylqj] - opgebruiken Die 
modesienen moeJ' opbruken (Nbk), ABe 
papier was opbruuid (Nbk) 
opbruuien (vo) zw. ww.; onoverg.; 
bruuide op, is opbruuid ['obiy:j] 1. gaan 
broeien Mar d'r kan ok we/ as wat 
opbniuien, dat wij gaosi morgan mar 
dao/ik an et thniennen (vo) 
opbulen (Obk, 01-Nl, Op) Ook oppulen 
(Sun-0t) zw. ww.; onoverg.; buulde op, is 
opbuuld ['oby1'opyIi] 1. bol, rond gaan 
staan (van stof, kieding) Die Jasse bault op 
(Obk) 
opbulken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; bulkte 
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op, hot opbulkt ['obAikj]] 1. oprispingen 
hebben, boeren laton (Nbk) 
ophuisteren (Nbk, bo: Bu) zw. ww.; 
onoverg.; buisterde op, is opbulsterd 
['obA1stp] 1. opbollen, bol gaan staan Zo 
gact et [do stof bijv.] hiciema ci 
opbuistcrcn (ho: Bu) 
ophurken z. opboercn 
opeenten ['opscnti] - opcenten D'r kwazn 
tien percent apcontcn bij et gekochte spill 
(01-Ni) 
opdaegen Oak opdagen (WH) onbep. w. 
[obde:g/ ... a: ... J 1. opdagen, vorschijnon 
Die kwam gister c/c opdaegen (Np), Zol 
hi)' nag can her opdaegen kommon? 
(Nbk) 
opdaenken (Bu) st. ww.; overg.; hot 
opdocht ['obd:ijkp] 1. bodenken Etican ok 
wat wezen wat hiy zeif opdocbt bet (Bu) 
opdaenkscl (Ld) et; -s [obd:i]ks1] 1. 
bodonksel iene die in de oor/og mit va/se 
opdacnksa/s apschudding onder do 
mcenskcn bracbt (Ld) 
opdagen z. opdaogcn 
opdaon (Ste) [obd: on] - godaan: met 
ontslag, in Ze het et war/c opdaon kregcn 
(Ste) 
opdat (b) ['obdat] - opdat (..) opdat wi 
nooit vergeten (b) 
opdelen z. opdie/en 
opdi'jen (Db, Ma, Nbk, Nw, Op, Sz) 
ww.; onoverg.; di'jde op, is opdijd ['obd ... J 
1. uitzotton, opzwollen (Db) Aj'grune aten 
can naacht mit waeter zetten, di5cn zo 
pracbtig op (Db) 2. grater warden, 
opgrooion (Db, Ma, Nw, Sz) Do Heine was 
good opth)'d (Ma), Oonze haast/caJfics 
dien good op (Db), Dat boompien wi/ 
good opth)'en (Sz) 3. gozondor warden 
(Nbk, Op) 
opdichten (Nw, Op) zw. ww.; overg., 
onoverg.; dichtto op, hot opdicht ['obdtxtii] 
1. laton horen, verteilen Jo kun ok dicbten 
en riemen, now Jan? Now, toe dan, dicht 
es op! (Nw), Hi)' hot hiel wat opdicbt heel 
wat vertold (Op) 
opdieleu (Db, Nbk) Oak opdelen (west.) - 
opdelen: verdelen eon reep sukc/ao in ion 
keer opdc/en (Spa), Ze dc/en a//cmao/e 
gehek op (Np), mit mekeer opdie/en (Db) 
opdienen ['obdT:i:] - opdienen Jo lain et 
eten we/ opdienen, want ze kommen d'r an 
(Spa), Wi//en jaw do eerappe/s opdienen? 

(Wofl; de mis doen (Nw, Wofl: Dat is con 
goeie pastoor, die kan do mis nag es 
opdienen (Nw); opzwelien (Db, Dfo, Nw, 
Pe-Dbi): Hij is d'r minnig an too, bij 
dient hie/emao/e op (Nw), Die aarm was 
noga/ wat opdiend (Dfo), Aj' boerejongcs 
macken wi//en, /aoj' de rezion en van to 
veuren maci opdienen (Db) 
opdiepen zw. ww.; overg.; diepte op, hot 
opdiept ['obdi:pijil 1. uit do diepto naar 
haven brengen Uut Zwattc Piet zion zak 
kuj' /ckkere peperncutcn opdiepen (Db) 2. 
opduikelen (Np, Op) I/c weet niet waor i/c 
et bebbe, mar i/c za/ at nag we] es 
opdiopcn (Op), Et stcu/an ooriezcr is wear 
opdiept(Np) 3. nit vroeger tijd naar voren 
brengen (Obk) De ca/dc man mag zo graeg 
verbac/en van vroeger opdiepen (Obk) 
opdirken (Diz, Nbk, Obk) ['obdirk] - 
opdirken: zich mooi maken, zich 
opsmukkon 
opdissen ['obdtsi] - opdisson Dat moons/ce 
dist a/tieten op aj' d'r kommen trakteort op 
koekjes etc. (hi), oak fig.: Thy diste eon 
maci vcrbacl op (Nbk) 
opdisseri'je (bi) do [obdisrija]  1. hot 
voortdurend koekjes e4. presenteren Wat 
is ? a/tieten eon opdisseri)'e daor (hi) 
opdoeken zw. ww.; overg., onoverg.; 
doekte op, hot (bet. 1, 2)/is opdoekt 
['obduka] 1. (overg.) opheffon Hebben die 
de zacko opdockt? (Op), Dc winke/ is 
opdockt (Np), eon voreniging opdoeken 
(Ma) 2. eon bep. hoile doek (vaak van 
jute) over do schepkorf met bijon 
bovostigen of onder do bijonkorf van eon 
yolk dat stork is geneigd om to gaan 
zwermen, oak toegopast i.v.m. hot vorvoer 
met do wagon of aanhangwagon (bs: Dfo, 
Obk, Op, Ow) Et is good cm eon opdockt 
va/k can posien op can koc/ p/ak dae/e to 
zetten, dan kan et eon betian bekommcn 
(bs) 3. woggaan (Db, Dhau, Dho, El, Mun, 
Nbk, Nw, Obk, 01-Ni, Op, Sz) 1k bin jo 
niet /anger neudig, hour, dock ie mar op 
(Nw), Laot die zeurpot mar opdooken 
(Obk) 
opdoen st. ww.; overg.; hot opdaon 
['obdü:n] 1. opsiaan, naar bovon vouwon, 
schuivon o.d. (verspr.) Jo moe'n do brooks-
piepen even opdoen opslaan (Np), Zij wo/ 
hour re/c opdoen on hij zien broekspiepen 
doe ze daanscn zo//en (Op), Jo moe'n ct 
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nem opdoen (Op, Np), S broek ten betien 
opdoen ophijsen (Sun-Ot) 2. opdienen, op 
tafel zetten (Db, El, Mun, Nbk) 3. ver-
werven, verkrijgen (ook: door te kopen) 
Waorhej' dat opdaon? (Dhau, Nbk), Waor 
bet bi5 die vrouwopdaon?(Nbk), Dehond 
bet con petries opdaon (Np), We hebben 
mit de Jieste ]open en we hebben hit] wat 
opdaon (El), We hebben niks opdaon niets 
gekocht, verkregen (bijv. door langs de 
deuren to gaan vragen) (Ma), kennis 
opdoen, ervaring opdoen 4. oplopen, onge-
wild krijgen con ziekte opdoen (Np), Huff 
kan daor we] wat opdoen eon ziekte oplo-
pen (Nbk), Ze her dat kiend op 'e boot 
opdaon, mar de naam van de vader weten 
ze met, zodoende wodt et we] een 
boerejong nuumdze is op do boot zwanger 
geraakt (Sz) 5. aansteken, aandoen (van hot 
licht) de]aampe opdoen (Np) 6. (wederk.) 
zich opdirken, zich opmaken (verspr.) Wat 
kim somrmje vrouwJuden beurreer opdoen 
(Obk), De doebter van N kan beus go 
opdoen, et Jiekt we] con voegelverschrikker 
(Db), Die her him ok aorij opdaon 
opgetut, versierd (Np) 7. opsteken, aan 
informatie krijgen Mit iene eon gesprek 
ho/en, dat mag ik graeg, daor doej' vaeke 
wat goeds van op (Mun), Waor bcj' dat 
opdaon? waar heb je dat gehoord? (Nbk), 
le kim we] wat opdoen, af' biff 't pad 
binnen heel wat niouws to weten komen als 
Jo overal komt (Bu) 
opdoffen (verspr.) ['obdofip, ook wel 
...dofrp] - opdoffen: versieren, (weer) mooi 
maken, (ook wederk.) zich opdirken, 
opsmukken We gui/en de kastboom 
dommiet weer opdoffen versieren (El), We 
nil/en dat ding even opdoffen (Ow), Wat 
is Mff mooi opdoft (Nt, Wol), We moe'n 
oons mar een betien opdoffen veur et feest 
(Obk), De vrou w]uden weren nogaf opdoft 
(El) 
opdoffer (Nbk) de; -s ['obdofç] 1. 
opdoffer, klap iene ten opdoffer geven 
(Nbk) 
opdonder do; -s ['obdondr]  1. harde klap, 
slag, stomp Hiff her 'in een beste opdonder 
verkocbt (Nbk, Np, Sz), Daen]c d'r mar 
onime, want eers kriej' ten opdonder van 
miff (Ste, Db), Hii kreeg een goeie 
opdonder (Sz, Zak je een opdonder 
geven? (Nbk, Np, Spa), Deur de va] 

hebben die appe]s ten beste opdonder had 
(Nt) 2. flinke tegenslag (Sz) A'k nog zoe'n 
opdonderkriege bin k weg, want ikbeb in 
gien tieden zothi tegensJag had (Sz) 
opdondcren (Bu, Nbk, Np, Ste) 
['obdondrv] - oplazeren, vertrekken Ie kan 
om miff we] opdonderen! (Bu, Np, Ste, 
Opdonderen, maek daj' de deure 
uutkomrnen! (Nbk) 
opdondcrtien (Wol) et; ...ties ['obdondçtin] 
1. kleine persoon 
opdooi z. opduj 
opdossen (Bu, Dhau, Dho, Diz, Ld, Nbk, 
Np, 01-NI, Ow) zw. ww.; overg., wederk.; 
doste op, hot opdost ['obd3sv]  I. (vaak 
wederk.) opmaken, mooi maken, versieren, 
opdirken, uitdossen Ic bin aorig opdost 
(Nbk), je vein- con feest opdossen (Ow), 
Wat her die hew opdost (Dhau, Ld), We 
zu]]en et even opdossen veur et feest (Ow) 
opdouwen (El, Obk) - opdouwen, 
voortbewegen door te duwen Ic moe'n miff 
mar even opdouwen (El) 
opdouwer (Dfo, Nbk, Obk) do; -s 
['obdoMf} 1. iemand die do ander 
voortduwt (Nbk), omhoog drukt e.d. (Nbk) 
2. stevige duw (Obk) iene ten opdouwer 
geven (Obk) 3. stevige aanmoediging, 
aansporing (Dfo) lent die niet best an de 
gang kommen kan, moet we] es cen 
opdouwcr hebben (Dfo) 
opdracbt do; -en; ...drachien ['obdraxt] 1. 
taak eon opdracbt kriegen, ...uutvoeren, 
Dam-  be'k glen opdracbt vein-  (Ste), in 
opdracht van 
opdracbtgevcr ['obdraxtxt:wT, ...vr] - 
opdra chtg ever 
opdraeven zw. ww.; onoverg.; draefde op, 
is opdraefd ['obdrs:bqi] 1. naar boven 
draven de beuve] opdraeven 2. dravende 
eon bep. richting nemen de dick opdraeven 
3. in iene opdraeven Jaoten iemand laten 
opdraven, laten komen om iets to doen: Ze 
hebben de doter opdraeven ]aoten, mar or 
was met ncuth (Nbk) 
opdregen at. ww.; overg.; is opdreugen 
['obdrt:gp] 1. opdragen, gelasten Et wodde 
him opdreugen om dat te Sen (Nbk) 2. bij 
hot dragon verworden zoals aangegeven 
(Obk) Die kieren dregen noppevig op 
worden ruw, pluizig in do was (Obk) 3. 
begraven (b, b: Im, Np) Die is vanmiddag 
opdreugen begraven (b: Im, Np) 4. aan- 
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bieden om te eren, in verb. als 1k droeg 
mien bock an lone op (Np) 
opdrcugcn (WS, verspr. OS) Ook 
opdrugen (verspr. OS), opdrogen (Spa) 
zw. ww.; overg., onoverg.; dreugde op, het 
opdreugd ['obdrA:gjj/ ... drygfl/ ... dro:g4J] I. 
(onoverg.) droog, droger worden Big' nat? 
Mar oven bij do kachol opdrougon! (Bu), 
Do Jaoste me/k in do panne is opdruugd 
verdroogd (Nbk), Etpad begintznooi op to 
drugon, dommiet kuwwo d'r weer boter 
over Jopen (Nbk); in het bijzonder, van 
koeien, varkens: geen melk meer geven: 
Eon natte motto hot biggen an do totto, eon 
dreugo motto daor bin do biggen bij wog, 
die moot opdrugon (Np, Dfo), As eon koc 
droog zot wodde, wodden zo we] es oon 
pan dagon len keor daas mu/ken, dan 
droogden zo v]ugger op (Spa) 2. (overg.) 
droog, droger doen worden Hi5 hot wat 
waeter op 'e grond va/en ]aoton, zol hiy et 
ok even weer opdrugon kunnon? (Nbk) 
opdrcuncn ['obdrX:;:] - opdreunen: in een 
dreun opzeggen We mossen vroegor al die 
plakken Joron, now, we konnon ze we] 
opdrounen (Nbk) 
opdri'jen zw. ww.; overg.; dri'jde op, het 
opdrijd ['obdr ... ] I.. opwaarts draaien Do 
broggo wodde opdriyd (Np) 2. met een 
zwaai een bep. richting nemen, een bep. 
richting ins!aan (Nw, p) Waor is do 
iesbaeno van Nijborkoop? Daor waor aj' 
opdriYon naor Jubboge? (Nw), Dan kon 'k 
et met Jacten dit pattien even op to drien 
(p) 3. in touw opdrion tot hoorntouw 
ineen draaien (Bu) 4. door aan te trekken 
of te draaien stevig vastbinden, aflcnellen, 
atbinden (Bu, Diz, Ste, Wol) Eon poto van 
con koo opdrion dooj' as d'r wat an die 
pote gobouren moot; It is eon monioro van 
vordo von dour de pote of to bienen. Dat 
wodt mit touw daon, an do aendon van dat 
touw zit daorom eon stokkion (Bu), Bi5 
eon praom komt d'r eon touwgien om do 
bovonfzope van otpeerd, dat wodt dan mit 
eon stokkion opdn5d (Di; Wol), Ophark-
sol woddon kotbosson van mao/ct, et wodde 
tot con bos maokt en opdnd dew ot stro 
zo]s (Ste) 5. het licht aandoen door de 
schake!aar om te draaien U) in 1k douwde 
do deure oupon en drijdo et Jocbt op Ci) 6. 
in d'r your opdriyon, d'r iono vow opdriyen 
Jaoton 

opdrieven at. ww.; overg., onoverg.; is/bet 
(bet. 2-4) opdreven ['obdri:bip] 1. (ono- 
verg.; van buien) aan komen drijven, op 
komen zetten (Nbk) D'r kan zomar eon 
buffe op /common drieven (Nbk) 2. (overg.) 
opjagen Jim moo'n mokoor niot zo 
opdrievon (Bu, Nbk) 3. (overg.) op over- 
dreven wijze doen stijgen de priezon 
opdriovon (Nbk) 4. (overg.) in een bep. 
richting doen gaan door er achteraan te 
drijvenDebonnon driovon ot wild op(Np), 
Do koobuders mossen do koen en opdriovon 
die naor on van do mark gongon (Op) 
opdringen at. ww.; overg., onoverg.; hot 
opdrongen ['obdrqj:] 1. (onoverg.) zich 
naar voren dringen Jo moe'n niot zo 
opdringon naar voren dringen, ook: 
proberen voor to dringen (Np), Do Russon 
drongen ok op kwamen verder opzetten 
(vo) 2. (overg.) dwingen aan te nemen lone 
wat opdringon (Np),je (an iono) opdringon 
opdringcr ['obdru)(g)] - opdringer 
opdringerig [ob'dru](g)ax] - opdringerig 
opdrinken at. ww.; overg.; het opdronken 
['obdrtkjj] 1. door te drinken tot zich 
nemen ffij baddo zoe'n dust, dat bi5 ? 
waetor in lone k/ok opdronk! (Op), Thee, 
M, niot koo]d woddon Jaoten hour, on 
waarm opdrinkon (v) 2. leegdrinken eon 
hiol glas opdrinkon (Nbk) 
opdroesen z. opdruson 
opdrogcn z. opdrougen 
opdrok ['obdrok] - opdnik: wat op iets 
gedrukt is, bijv. een afbeelding op eon 
kledingstuk, op eon prentbriefkaart 
opdrokken Ook opdrukken (WH) zw. 
ww.; overg.; drokte op, het opdrokt ['ob 
dro!cj]/ ... ] 1. opduwen, door te duwen 
voort- bewegen 1k kon baost niot in do 
wiond op kommon, dat ze mosson me 
opdrokken (Nbk), vandaar: Za'kjo oven 
opdrokken? (Dho, Spa, Nbk) en Jo moo'n 
mij mar even opdrokken (El), do auto 
opdrokken (Nbk, Ow, Ste) 2. (wederk.) 
zich op de buik liggend op de armen 
opdrukken (als gym- nastische oefening) 
(spor.) 
opdrokker Ook opdrukker (WH) do; -s; 
-tien ['obdrok1/ ...  ... ] 1. handeling van het 
opdrukken, opduwen Goof mi5 even eon 
opdrokker (Ow, Nbk), Hiy moet oven eon 
opdrokker hobbon (Spa, Np) 2. opduwboot 
(verspr.), ook we!: (hulp)motor aan do 
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acliterkant van boot (Nw) Dat opdrok-
kcrticn dou wdc do pracm dear do vaort 
(Wol), ccii opdrokkcr aacbter do vraacbt-
boot (El) 3. bemoedigend, stimulerend 
woord (Ste) Mccnskcn die in do put zitten, 
mocn wel es ccii opdrokkorticn bobben 
(Ste) 
opdrugen z. opdrcugcn 
opdrukken z. opdrokken 
opdrukker z. opdrokkcr 
opdrusen (Bu, Diz) Ook opdroesen (El) 
zw. ww.; onoverg.; druuste op, hot op-
druust ['obdiysVJ ... drusi} 1. opscheppen Ze 
droosten tegen mekeer op (El), HiJ dniust 
me daor toch ccii stok op! (Diz) 
opdui z. opduJ 
opduien z. opduJjcn 
opduj (OS, WS zuid. van de Lende, Np) 
Ook updui (WS noord. van de Lende, Diz, 
Pe-Dbl), opduui (Bu), opdooi (WIT) 
['obd&j/ ... drj/ ... dyj/ ... do:ojJ 	I. 	opdooi 
Vroeger haj' biy oons cen hoop 
zaandpaedcn die bij opduj slim min 
begaonber weren (Obk, Db), Mit opduJ is 
at vaokc ccii smenke  troop (Ld, Sz, El) 
opdujjen (Nbk, Nw) Ook opduien (Np) - 
opdooien 1k kan do doure niot cup en 
kricgcn, dat komt dew' et opduien (Np), Et 
is volop an 't opdujJcn, dat do zwaore 
auto's kim d'r wel gauw weer over (Nw) 
opdukelen (spor.) ['obdykj] - opduikelen: 
opsnorren, opvissen Waor hej' dat 
opdukeld? (Nbk) 
opduken St. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 3)/is (bet. 1,2) opdeuken ['obdykj]] 1. 
(onoverg.) boven water komen 2. 
(onoverg.) plotseling versehijnen of 
opnieuw verschijnen D'r deuk zomar 
unienend eon auto vent oons op in dc mist 
(Nbk), Nao twuntig jam- is hi)' weer 
opdcuken (Np)  3. (overg.) boven water 
brengen (door te duiken) (spor.) 
opdupen (Nbk, Np, Nt, 01-NI, Ste, b, 5: 
Obk, b: Im, p) zw. ww.; overg.; duupte op, 
het opduupt ['obdypip] 1. uit het water 
halen, vooral: water seheppen met een 
emmer, een blik enz. ct waetcr nut eon 
puthaokc opdupen (s: Obk), ccii emmer 
wacter opdup en (Np),  wacter uut de 
regenbak opdupcn (Nt), D'r wodde van 
silos opduupt: ccii acker, (...) ccii 
halfverga one rotte (..) (b) 
opduui z. opduJ 

opduvcl (Nbk, Np, Nw, Pe-Dbl, Spa) de; 
-s ['obdy:wj, ...v]} 1. opduvel, kiap (lett.) 
'kHeb ccii opduvel had (Spa), Za'kje ccii 
opduvcl gevcn? (Np) 
opduvelen ['obdy:wji7, ...vj4] - weggaan, 
oplazeren Willen Jim now opduvcicn of 
met? (Np),  Man, duvol toch op! (Nbk) 
opdwarrelen (spor.) ['obdwar]] - 
opdwarrelen opdwarrclend b/ad (Nbk) 
opdweilen ['obdwsjlv} - opdweilen 
opeisen ['opcjsç] - opeisen: van waar men 
recht op heeft Hi)' eistc zien geld op 
(Nbk); ook: de verantwoordelijkheid 
claimen (voor jets) (I) 
opera de; -'s ['o:pra]  I. opera: het 
bekende, gezongen toneelspel, ook: de 
uitvoering ervan Gaon Jim wel as naor do 
opera? (Nbk) 
operagebouw (spor.) et ['o:...J 1. 
operagebouw 
operameziek (spor.) de ['o:pçamsik} 1. 
operamuziek 
operaorkest (spor.) et; -en ['o:pçaQrksst] 
I. operaorkest 
operaveurstelling (spor.) ['o:...] - 
operavoorstelling 
operazanger ['o:...] - operazanger 
operette de; -s [o:p'çcto] 1. operette 
opeten St. ww.; overg.; het opeten ['oputJ 
I. opeten, opmaken door te eten 1k zol et 
mar lekkor opeten (Nbk), Ic zollen dat 
kiend opeten, zo lief is at (Nbk), Woes mar 
met bange, ,k cot Jo nict op (Nbk), 1k zal 
et tegen beug en meug opeten, al zak ok 
con woke op bcdde liggon (Ste), Hi)' et It 
over zion zat op hij eet het nog op, maar is 
eigenlijk verzadigd (Np),  As N et varkcn 
slaacht hadde on do borrel Jcrceg, dan zee 
hi) 'En daJ'm mar in gczondhicd opetcn 
mcugcn' (Np)  2. opmaken, doorbrengen Ic 
katz ot geld mar beter opeten as naor do 
bolastung brengen (Nw, Nbk), AJ' in do 
bijstaand kommen is met best, dan moej' 
ecrstjo huus opeten de waarde van je huis 
aan geld voor het levensonderhoud 
gebruiken (d.i. tot een bep. maximum en 
alvorens men een uitkering krijgt) (Nbk) * 
(schertsend:) Och eet mar op, et zal do 
kont wel vienen (Np) 
optietsen zw. ww.; onoverg.; fietste op, is 
opfietst ['opfits;] 1. met iemand fietsen 
KuJ' drckt met mit mi)' op/Jotsen? (vo) 
opflakkeren - opflakkeren 
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opflcuren zw. ww.; overg., onoverg.; 
fleurde op, het (bet. 1)/is opfleurd ['op 
flA:or] 1. (overg.) er fleuriger doen uit-
zien Mit con bloempion kuf' do ka cm or 
aorig op/Jew-en (Op), Eon rooiejurk /Jew-t 
jaw we] op (Ste) 2. (onoverg.) fleuriger 
worden, opkikkeren, opleven (ook: na 
ziekte) ThY fleurt weer aorig op (Spa), Do 
veoarts zoo: iaot die koe mar in It iaand, 
dan zal bij we] op/Jew-en (Op, Nbk) 
opflikken (verspr.) zw. ww.; overg.; flikte 
op, het opflikt ['opfltkjj] 1. herstellen, weer 
netj es maken, oplappen Th3' her do boo] 
aorig opfJikt heeft alles nieuw in de verf 
gezet e.d. (Nbk), Dat oo]de bokko kim we 
nog we] wat opflikken (Op),  Die oo!de 
brook mock nog mar een keor opflikken 
(Db), Jo flikken de boo] ok moo! op (Spa), 
Kuj' mien ooide scboenen flog wat 
opflikken, vreug do oo]do man an do 
seboemacker (Pe- Dbl) 
opflikkercn zw. ww.; overg., onoverg; 
flikkerde op. het (bet. 2)/is opflikkerd 
['opfltkr;] 1. (onoverg.) oplazeren, opdon-
deren Jo kim om miy we] op/Jikkeren! 
(Nbk) 2. oplappen, herstellen, verbeteren, 
(doen) opleven (verspr) We moe'n mar es 
zion of wi oons oo]de huus nog wat 
opfiikkeron kunnen (Db), 'k Hob die ooldo 
rietbrock weer even op/Jikkerd(Nt), Hi7 is 
nao zion ziekto weep aorig opflikkcrd 
(Bdie), We zulion 'm nog wat opflu]ciceren, 
zee do dokter (Mun, Pe-Dbl), We moo'n 
zion dat we do bond wat opflik]ceren (Ste), 
Eon paor daegen vourdat do man wograekte 
flikkcrde bij nog wat op (Np), TegCJ7- 
woddig ]cun zo oo]do bomen oplappen, nao 
eon peer jaor bin zo hie]omao]o opflikkerd 
(Nw), Et weer kan soms inienon wat 
opflikkeren (Obk) 3. (onoverg.) stork 
lichtend opvlammen Zo now on dan zagon 
wij et vuur flog weer ovenpios op/Jikkoren 
(Mutt) 
opflitsen (spor.) - opflitsen, aanflitsen () 
om to kieken of do rom]ochten ok opflitsen 
(v) 
opfloepen (Nbk, Npm v) ['opflupip] - 
aanflitsen Do straot]ocbten /Joepton op (v) 
opfokken zw. ww.; overg.; fokte op, het 
opfokt ['opfok] i. opfokken, ni. van vee, 
in het bijzonder van lammeren m.b.v. een 
flea Dat lammogion hebbon we mar mooi 
opfokt (Wol), Laomer howwc vrooger we! 

zo nile opfokt! (Ste), Eon ]aompien of 
geition dat verstoten is, macf' opfokken 
(Obk), Die toom biggen moef' opfokken, 
want do motto is doodgaon (Nbk, Dfo), 
Opfokken is aen]ik an do flesso of speune, 
as do motto gien zog hot of doodgaot 
(Nw), Vroeger fokton we do k]oino pieties 
op in eon kounstmoodor (El) 
opfokkertien (verspr.) et; ...ties 
['opfokçtin] 1. dier dat i.p.v. door de eigen 
moeder door de mens wordt grootgebracht 
(vaak m.b.v. melk in een zuigfles) 
Opfokkerties baf' biy biggen of ]aomer 
(Ste), Eon stikko]aom is or ]aom dat an do 
stikko staot, eon opfokkertien vaoke (Np) 
2. armzalig dier (dus: dat door de mens 
grootgebracht zou moeten worden) (Ste) 
opfokvoer - opfokvoer 
opfrissen zw. ww.; onoverg.; friste op, hot 
opfrist ['opfrtsr] 1. (overg.) fris maken 
door af to koelen, af to spoelen Do rogen 
fist do boo] aorig op (Nbk), Jo wat 
opfrissen, Dat fist op.F, or gebeugon 
opfrissen (spot.), konnis opfrisson 2. 
(onoverg.) door afkoeling en afspoeling 
fris worden Van rogen kan ot kicker 
opfrissen (Ste), Even ]ekkor ondor do 
douche, daor fris io hie]omao] van op 
(Nbk) 
opfroonseien (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
froonselde op, is opfroonseld ['opfro: sji] 
1. gekreukt, frommelig worden (vooral: 
doordat een opgeborgen laken, kleding, 
etc. niet mooi vlak in de kast is gelegd) 
opgaarsel z. opgoorsc] 
opgaastcn (El, Ma, Nbk, Nw, Ow, Ste) 
zw. ww.; overg.; gaastte op, bet opgaast 
['opxa:sti} 1. bijeenbrengen van garven 
(tot hokken) Nao 't mo]kon mosson we 
dies flog opgaaston (El), A wwo do gaarven 
bunnen baddon on de zunne was baost 
onder - dat gong om Zion zaod to 
ver]iozen - dan gaastton we zo op on dat 
gong dan ok flog veurzicbtig. (Nw) 
opgadderen (Obk, Ow) zw. ww.; overg.; 
gadderde op, het opgadderd ['opxadp] 1. 
in do kost opgaddoron inkomsten 
bijeenbrengen door diverse karweien, 
kleine klusjes e.d., de kost verdienen (Obk, 
Ow) 
opgaeren z. opgoren 
opgaersel z. opgeorse] 
opgaffclen (Bu, El, Ow) zw. ww.; overg.; 
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gaffelde op, het opgaffeld ['opxaf] 1. met 
een york stro e.d. opsehudden Vroeger 
gaffeldan zo at stro veur at we op ni. waar 
het vee op stal in lag (El, Ow) 
opgang (Ste) de ['opxaij] 1. het opgaan 
naar (een bep. toestand), vgl. Eerst braant 
de paoskeerze alliend, dan wodt dat vuw-
dewgeven an iederiene, zodat d'r Jocht in 
c/a karke komt: dat is de opgang naor or 
Iicht(Ste) 
opgaon st. ww.; onoverg.; scheidb.; is 
opgaon ['opx:ön} 1. rijzen, stijgen Dc 
ballon wol niet opgaon (Nbk), Die vlieger 
gaot niet op die vlieger wil niet omhoog, 
ook: dat plan gaat niet door, zo ook Dat 
ballegien gaotniet op, in vlammen opgaon, 
in rook opgaon- De segare is in wok 
opgaon (Wol), Al mien verwaacbtings bin 
in rook opgaon (01-NI), d'rgaon stemmen 
op, (..) on d'rgong zoe'n gejuich op (..) 
(b) 2. omhoog gaan 1k was an cit brogge 
toe, on doe gong hij krek op (Dfo), de 
trappe opgaon, een ladder opgaon: Aj' c/a 
ledder opgaon kuj' d'rmooi bi (Db), ook: 
een bep. riching inslaan, nemen, in Dot 
ging naor at noorden op (Spa) 3. omhoog 
gaan en daardoor zichtbaar worden Dc 
ma one gaot op, Dc zwine is vanm organ 
niet mooi opgaon, d'r kan we] as sander 
weer kommen (Obk), Veui- niks gaot de 
zurine op jets kan niet zonder betaling of 
tegenprestatie, D'r gong him een locht op 
er ging hem een licht op 4. verloren raken 
in een groter geheel en daardoor zijn 
herkerjbaarheid verliezen Et iene is in or 
acre opgaon: gezegd bijv. wanneer men 
zijn winst uit het ene bedrijf heeft aan-
gewend ten bate van het andere dat met 
verlies werkt (Ste), yerder in: in de massa 
opgaon 5. zich zodanig in iets verdiepen 
dat men voor jets anders nog nauwelijks 
belangstelling heeft, in d'r in opgaon, zo 
ook le lain d'r ok tevule in opgaon (Nbk), 
Ze zaden nib, zo gongen ze d'r in op (vo) 
6. het toneel betreden Ic nioe'n op 'e tied 
opgaon, daenk om je roBe! (Dho) 7. op 
jets gaan, zich aldaar gaan bevinden et 
teniel opgaon, de wag opgaon, dcstraote..., 
Ear hi5 et ies opging (1) (Db), AlIt 
daegen gong hij mit debeide op (b), (fig.) 
et verkeerde pad opgaon een slecht leven 
gaan leiden 8. op raken Alle eten is 
opgaon (Ld), Al mien geld is op de kennis 

opgaon (01-NI) 9. zich samen met iemand 
begeven naar, samen oplopen (Dho, El, Ld, 
Op, Ow, Mun) Hij is een aentien mit miy 
opgaon (Ld, Op),  1k viene dat altieden 
wear moob zo zundags mit menaander 
opgaon naor de karke (Mun) 10. (van 
lampen e.d.) gaan branden, aanflitsen Bij 
de buren gaot de laampe on (Np), War 
duurt at vanaovend lange veur de 
straotlanteerns opgaon (01-NI) 11. juist 
zijn, akseptabel -zijn Dat gaot niet op dat 
gaat niet gebeuren, zo zijn we niet 
getrouwd: Th3 wol wat geld van mi 
lienen, mar dat gaot niet op (Nw), Daor 
hebben we gian geld vein-, dat zai niet 
opgaon dat zal niet kunnen (Spa), Jowkun 
wel wat willan, mar c/it zal welniet opgaon 
(Sz), zo ook Dat gaot op dat gebeurt zeker 
(Nw): Aj' wat mit 'm stollen, dat gaot op 
beur! (Nw) 
opgaonde bn. ['opx5:ndo] 1. opkomend 
de opgaonde zwine, or opgaonde waetcr in 
een slims (Dfo), opgaonde maone was-
sende maan (Ste), een opgaonde dad een 
tijd van groei, ekonomische ontwik-
keling: Vlaknao een oorlog bej' vaeke ten 
opgaonde tied (Ste), Et is welmooiaj'wat 
in ean opgaonde tied zitten (Ow), Tot 
jannewaori be)' een ofgaonde tied, as de 
daegen lengan hej' weer een opgaonde tied 
d.i. het voorjaar (Nw, Ste) 2. opwaarts 
gericht, omhoog lopend opgaond boolt 
opschietend hout, kreupelhout (Dfo, Dhau, 
Obk), opgaond laand land dat omhoog 
loopt (Dfo, El), De krojepost is eon 
opgaonde plaanka naor de mestbulte 
(Pe-Dbl) 3. naar achteren doorlopend een 
opgaonde sloot naost hints (01-NI), ten 
huus mit at opgaonde laand (Ow), zo ook 
een opgaonde stroke laand bi buus (Bdie), 
een opgaond vaerwaeter(3die) 
opgaove (verspr.) Ook opgave (Dhau, Obk, 
01-NI, WH) de; -n ['opxo:w, ..vo/ 
...ga:wo, ..v] 1. zware task, kwelling 't Is 
eon opgaove om daor dew- to kommen 
(Np), Dat was eon biela opgaove (Spa, 
Bu), Die man hat daor eon zwaore opgaove 
(Np), Dat is veur mij ok eon opgaove een 
zwaar karwei, een moeilijke task (Ste) 2. 
hetgeen meegedeeld of vernield wordt 
opgaove argens van doen (Nbk) 3. in een 
nije opgaove in eon tiedsebrift ed.: een 
nieuw stuk, een nieuwe serie (Nw) 
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opgaren - opgeren 

opgaren z. opgeren 
opgave Z. opgaove 
opgebakken z. opbakken 
opgeblaozen (Dho, Diz, El, Nw, Obk, Spa, 
Sz, Ste, Wol) Ook oph/aezen (Ld, 01-NI) 
['opxobio:zI7/'ob ... ] - opgeblazen: gezwol-
len can opgeblaozen gezicht (Spa, Sz), een 
opgeblaozen gevuul (Diz, Obk, Sz, Ste): 
A'k brunt bonen act be'k va/ce can 
opgeblaozen geveu/ in de buuk (Sz), zo 
ook We vulen oons opblaozen d.i. met 
hinder van darmgassen (01-Ni, Ld), MY is 
zo dikke as ten opgeblaozen kikker (Nw), 
It bin ok can opgcblaozen kiidcer een 
eigenwijs iemand (El, Wol), 't Is net ten 
opgebiaozen biker, zo ia/Ic is biy (Dho) 
opgedirkt (Diz) bn.; attr. ['opxadirkt] 1. 
opgedirkt, opgesmukt (van een meisje:) 
Wat can opgedirkt ding is dat (Diz) 
opgeersei (Dhau, El, Obk, Ow) Ook 
opgaersel (Bdie, Np, Op, Pe-Dbl), 
opgaarsel (WH) et ['opxt:arsl/  ... xc:  ... / 
... xa: ... } 1. restje van verschillende soorten 
(bijv. aardappelen, appels, peren), van 
diverse exemplaren (grote en kleine, goede 
en slechte), bijeengeraapt zootje, restjes 
lappen, garen e.d., een restje koren met 
onkruid enz. Ic moe'n mar es kicken, af' 
nog wat mit dat opgeerselticn doen kunnen 
(Obk), Dat is mar een aonk  opgaarseltien 
wat aj' daor NY mckaar zocbt bebben d.i. 
in dit geval: bij eengeraapte aardappelen, 
appels, peren (Sz), Doe dat opgeersci mar 
appat, in een zak of kdrf(Ow), at leste 
opgaerselticn (Bdie, Pe-Dbl), D'r zit in 
dissc zak wat opgaersel, van alias wat dour 
mcka ore (Op) 
opgehaeld (Bu) bn. ['opxo...] 1. (van een 
ladder in een kous) opgehaald can 
opgebaeide ladder (Bu) 
opgekropt (b) bn.; attr. ['opxokroptj 1. 
steeds maar niet geuit, opgekropt 
opgekropte wrok (b) 
opgelakt z. oplakt 
opgelaotcn Ook opiaoten (Db) 
['op(xa)lo:oti] - opgelaten Ze bin d'r 
opgcla attn (Nbk), 1k vuulde me slim 
oplaoten doe 'Ic year de zael stan to zingen 
(Sz, Db) 
opgetd ['opxclt] - opgeld: bij verkoping 
D'ricomp a/tied opgeld biy (Ste), ...zoveule 
percent opgeld bi (Spa) 
opgelcgd Ook oplegd (bet. 1: Ow, Sz) bn., 

bw. ['opxolcxt/oplExt] 1. (bn.) opgelegd, 
niet massief maar van een laag fineer 
voorzien (verspr.) Et is niet massieI, 't is 
opgelcgd (Dho), ten opgelegde sekretaire 
(Nbk), ...kaaste (El, Np, Pe-Dbl), Die 
kaaste is opgelcgd (Nw), ten kaaste van 
opgelegd ieken voorzien van een laagje 
eikenhout (als fineer) (Spa), ...van oplegd 
iekcn (Ow, Sz), ...van opgclegd ickenhoolt 
(Ow), Is et can ia/can often opgelcgde?nl. 
met een dun laagje eikenhout (Ste), 't Is 
opgeiagd, mit goold (Bdie) 2. (bw.) 
schaatsend met één hand op de rug, waarin 
de tweede persoon zn hand heeft gelegd 
(en waarachter nog meer sehaatsers kunnen 
komen die degene die voor hen rijden op 
dezelfde manier kunnen vasthouden) (Sz) 
Dat ste/legion daor bi5 oons Icon opgelegd 
wel zo verrekt mooi rieden (Sz) 3. (bw.) 
zonder twijfel, zeker (Nbk, Ste) Zc 
komin en opgelagd a/Ic zundagsaovens 
(Nbk), Dat is al/a daegcn opgalegd 
dagelijks de vaste gewoonte (Ste) 
opgelocht z. oplocbt 
opgelucht z. oplocht 
opgcmaekt z. opmackt 
opgemicterd (Nw) bw. ['opxomitrt]  1. or 
vandoor, ingerukt En now opgemicterd! 
maak dat je wegkomt, weg wezen! (Nw) 
opgepapt (Ma, Ow, Pe- Dbl) Ook opgepept 
(Ow) bn.; attr. ['opxopapt/ ... pept} 1. door 
speciaal te voeden, vetmesten opgapapta 
biggen (Ma, Ow, Pe-Dbi): Mit onderinelk 
an dreuge mais kriaj' opgcpapta biggen 
(Ow), z. ook oppappen 
opgcpept Z. opgepapt 
opgeren (Dfo, Dho, Nbk, Pe-Dbl, bI) Ook 
opgaeren (Np, Ste), opgaren (WI]) zw. 
ww.; overg.; geerde op, het opgeerd ['op 
xI:QrçJ ... ge:a12] 1. verzamelen, bijeen-
brengen on bewaren Zc bin an 't aerappeis 
opgaren de gerooide aardappels bijeen- 
brengen (Dho), Vroeger mocbtcn do aanna 
meensken bi5 't roggcmijcn do aach tar- 
bleven aoren opgeren (Dfo), It kim al die 
ooide rommel niet opgeren, boevuul kriej' 
dan we] met (bl) 2. opruimen (Ste) Gacrie 
dat even op? (Ste) 3. verdienen, door to 
sparen geld bijeenbrengen (Pe-Dbl) 4. 
oplopen, opdoen: van een verkoudheid of 
een andere ziekte (Nbk) Hej' in ten 
verkeerd nussien zetan on wat opgecrd? 
(Nbk), Thy hot bier of daor wat opgeerd 
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opgeroemd - opgieten 

(Nbk), Hiy bet argons war opgoerd bijv. 
eon vorkoudhoid, ook inzako eon go-
slachtsziokto (Nbk) 
opgeroemd z. opgoruwnd 
opgeruunid Ook opruumd (bet. 2: Nt), 
opgeroemd (Wol) In.; attr. ['op(xo)r$mU 
...rihnt] 1. opgeruimd: vroiijk, blijmoedig 
eon opgaruwndo karol, on [doe] vortolde ze 
over opgoniumdere dingon Ci) 2. goruimd 
(Dhau, Nt) at opgoiuwndo spuJ do spulion, 
do rommol vorkregen door op to ruimen, 
bijv. do plantenroston e.d. nit eon sloot (Nt, 
Dhau) 
opgescheept z. opscheopt 
opgeschept (Ma, Np, 01-NI, vo) In.; prod. 
['opxaskcpt] 1. hot in finanoleol opzicht 
heel good hobbend, veelgold on goederon 
hobbond, in opgescbopt wezoir Opgoscbept 
was et nog lange niot biy do hoer, d'rmos 
mit overleg mit do pongo ommogaon 
wooden (vo), Jo kriagen glen bon-el moor, 
at is bier fiat opgoscbopt (01-Ni), Jo 
kriogan niat moor, at is bier met opsobopt 
(Np), Jim mionon mar dat et opgoschept is 
(Ma) 
opgcschcuten z. opscheuton 
opgesodemietcrd (Nbk, Nw) bw. 
['opxoso:odomitçt] I. er vandoor, ingerukt, 
wog wozen En now opgasodemieterd! 
(Nbk, Nw) 
opgcsokkehaand (01-Ni) bw. ['opxosDko 
ba:ntl 1. ingorukt, weg wozen En now 
opgosolckebaand! (01-Ni) 
opgcstikt (01-Ni, Ste) bn.; attr. ['opxo 
stikt] 1. voorzion van oen sierstoek eon 
opgestikta naod (Ste) 2. door stikken aan-
gobracht (01-Ni) eon wit ovathomd en 
zoe'n opgcstikta bof van vouran (01-NI) 
opgctogen Ook opteugen (b) [opxQto:gfl 
I ... tt:gjj] - opgotogen opgotogon reageron, 
Do kiondor waran opgotogon (Nbk) 
opgeven st. ww.; overg., onovorg.; hot op-
geven ['opxt:brp] 1. (ovorg.) aanmeldon, 
mododeiing doon van Jo vow eon roisien 
opgeven (Nw), Jo kiond your do schoole 
opgeven (Wol), Dat moaf opgoven your do 
balasting (Nbk), 1k bob ma opgeven as lid 
van dokorIbalvaroniging(Dho) 2. (overg.) 
ais informatio verstrokken, vortolion KuJ' 
me dat ok even opgeven boo 'k daor kom-
men moot? (Nbk), infonnaosios opgavon 
(01-NI), eon rode,, opgeven, eon adres 
opgeven, at vorkeord opgeven, He it wol 

good opgeven? gozegd bijv. van eon 
aangifte, eon besteliing, eon adros, eon 
toiofoonnummer (Nbk) 3. naar buiton, 
bovon (doon) komon (van vocht, kou, 
warmto) (Nbk) It Gaft nat op gozegd bijv. 
van eon wondjo wannoor dat vocht afgoeft 
(Nbk), AJ' dan die stianen vloaron bobbon, 
dat goft koold op (Nbk), blood opgavan 
d.i. in z'n mond krijgon (nit hot iichaam, 
via do keel) (Nbk), zo ook slioman 
opgaven (Nbk) 4. (onovorg.) in bogo 
opgovon over (iemand of jets) roomen 
(Nbk, Np, Spa) Hi5 gaf nogaf over bout 
op (Np, Nbk), argons hoga over opgeven 
(Nbk, Np, Spa): ffi gaPbogo op over zion 
gaito(Spa) 5. (ovorg.) als opdraoht goven 
om nit te voeron, in sominon opgeven, eon 
raodsal opgo von, (huus)wark opgeven 6. 
zich erbij noerioggon dat men oon bep. 
dooi niot beroikt en daarom z'n inspan- 
ningon stakon Wij wollon niat opgeven 
vow ? korwoi klaor was (Pe-Dbl), Dour- 
zettan! Jo moe'n nooit opgavon (Dho), low 
moo'n niot zo gauw opgavon, Jo! (Wol), 1k 
hab at mar opgeven mit die wodstriod, 
want ik kon at anda niat baolan (Dhau), 1k 
goof at op nI. van eon spollotje: ik goof me 
gewonnen (Nbk), do striad opgeven z'n 
inspanningon om eon bep. dooi to boroiken, 
stakon 7. (ovorg.) eraan goven, iaten varon 
AJ' ooldor wooden woof' soms vorsebil- 
lando dingon opgavan niot moor doon 
(Obk), Dc dokter hat zegd dat die man at 
rokon opgo von moot (Obk), do mood 
opgeven, allo hoop opgeven habbon, eon 
plan opgeven, Dokter hot him opgeven 
denkt dat hij niet moor zai horstoilon (Ma), 
Die bat et opgovon is ovorlodon (Nw) 8. 
aan do andor goven, in Goof op! goof dat 
nu aan mij (b, Nbk) 
opgevoerd (Spa) In.; attr. ['opxofu:artl 1. 
(van eon motor) opgevoerd, in kracht 
vergroot Do palisio hot do opgovoordo 
brommarin boslagnownon (Spa) 
opgewarmd z. opwaarmd 
opgezet z. opzotll 
opgieten ['opxi:ti] - opgieten: op iots 
gioten oven waator opgieten buy. op do 
koffie, op do aardappeion (Nw), k Hab 
krak at thoowaator opgouton (Nbk), Et 
koftiowa tar zal ilcgauw oven opgioton, dan 
is do kofflo zo klaor (Sz), do koffia op-
giaton or kokond water op schonkon 
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opglaanzcn - opgruuien 

(verspr.): Gao dekoffie mar opgieten, want 
at is al dikke koffietied (Pe-Dbl), de thee 
opgieten id. (Obk): De praoters kommen 
d'r an, if zal mar gauw cia thee opgieten 
(Obk), ...giet de thee es op (01-Ni) 
opglaanzen ['opxiâ:nzi} - opgianzen 'k 
WIl de stoelen opglaanzen (Nt), En doe we 
do kiender b/if inakeer hadden en 1k hour 
plannen veurlegde, doe bet effen zien dat 
at gezichte van oonze scboonzeune 
opglaansde (vo) 
opgooien zw. ww.; overg.; gooide op, hot 
opgooid ['opxo:oji] 1. omhoog gooien 
bossen zaod opgooien naar omhoog gooien 
voor verdere plaatsing (Ste), do ba/la 
opgooien, de dobbelstien opgooien, een 
ballegien opgooien (verspr.), argens een 
ballegien over opgooien (spot.) 2. kruis of 
munt gooien Mit voetballen gaon ze alt/ed 
een geldstok opgooien (Obk), Goed, 
zuwwe opgooien? Dat is or eerlikste, hen? 
(Mun) 3. toegooien (Dfo, Nbk) Goof mar 
op, it bin klaor om to vangen (Nbk) 4. 
opgooien bij kaarten: fe moe'n opgooien 
(El) 5. opdienen (Obk) Gao mar an taofel, 
dan goo/en we de eeipe/s op (Obk) 6. 
toevoegen van bijen aan eon ander yolk 
(bs: Obk) Zoën onbevrucbte moor zal de 
iemker votdoen on biif  een aander yolk 
opgooien (bs: Obk) We gooien etpeerd de 
zille op (Np) 
opgrabbelen (Nbk, Nt, 01-NI, Op, Ow) 
['op...] - opgrabbelen, bijeengrabbeiend 
oppakken peperneuten opgrabbelen (Ow), 
Dc zak mit eeipals scbaurde ma helemaole 
stokicend, dat doe kon 'A- ze allemaole weer 
opgrabbelen (01-NI) 
opgraeven z. opgreven 
opgraeving z. opgreving 
opgraven Z. opgreven 
opgraving z. opgreving 
opgreven (OS, Bu, Dho, Np, Nw, 01-NI, 
Op, ZW) Ook opgraeven (Diz, Mun, Nt, 
01-Ni, Well, opgraven (WH) st./zw. ww.; 
overg.; greuf op, het opgreuven ['opxrt:bzp 
/ ... gre:brpl ... gra:bip] I. gravend nit de 
grond haien, blootleggen We hebben b/el 
wat balstiander opgreven (Np), Ze bebben 
dat graf weer opgreuven (Bu), Ze 
vertrouwden at met, ze bebban hew [ni. 
haar iichaam] wear opgreuven (Dho), een 
1/ok opgreven (Nw), F. bet an 't opgreven 
west (Nbk) 

opgrcveri'je (Nbk, Np) do; -n 
[opgrt:wo'rtja, ...v...; z. -ije] 1. het 
opgraven 2. uitgeveend, uitgegraven stuk 
land (Np)  de opgraveriifen (Np) 
opgreving Ook opgraeving (Woi), 
opgraving (WH) ['opxrt:wtrj/ ... ] - 
opgraving (lett.): het 	opgraven, vgi. 
opgrevings doen (1), do piaats waar men 
opgraaft of opgravingen heeft verrieht 
opgribbelen (Mun, Np, Obk) zw. ww., 
overg., gribbeide op, het opgribbeld 
['opgnbi] 1. oppakken door bijeen to 
grabbeien Ze gribbelen de eeipels op (Np), 
Toe jonges, help as gauw even opgribb elan 
(Mun), War weren we d'r morgens vroeg 
b/if om de kestanjes op It schoeleplein op 
to gribbalen (Obk) 
opgriepen st. ww.; overg.; hot opgrepen 
['opxripqi] 1. opgrijpen Jonges, griap c/a 
rotzooi es op (Wol), Die mesienen kunnen 
pakkies huj opgriepen (01-Ni), ía woe'n 
even de buusdoek opgriepen (Dhau), Griep 
miif dat even op! (Ste), veux 't opgriepen in 
overvioed: Vroeger laggen de a/er in It 
veld veur It opgriepen (Dfo), De appels 
liggen daor yew 't opgriepen (Ld, Nt, Op), 
Et l/ekt we] dat et geld daor veur It 
opgriepen is nI. zo kwistig, royaai gaan ze 
ennee om, (Obk), Ze bebben or daor yew 
Ft opgriepen ze hebben gold in overvloed 
(Ste) 2. hoog grijpen (Spa) Naotrekken is 
naomelken, met all/en an de uders, mar ok 
boog opgriepen in at gier (Spa) 
opgruien z. opgruuien 
opgrujjen z. opgniufen 
opgrunen ['opxr:ii:] - opgroenen Et 
gruunt mooi op nao de regen (Np), Et 
laandgruunt op (Ste) 
opgruuien (OS, Bu, Dho, Nw) Ook 
opgrujjen (ZW, Dho, Dm1, Mun, Obk), 
opgruien (Np, 0p, Diz en west., ni. noord. 
van do Londe) zw. ww.; onoverg.; gruuide 
op, is opgruuid ['opx ... } 1. opgroeion, 
groter worden (van kinderen) J. was eon 
boarejongien, on gruuide op bi 't vee en Ft 
boeralaand (j), 'k Heb him zion opgruien 
(Np), Die k/en der gruuien veurbeeldig op 
(El), Ft Is eon wonder, hoe die kleine 
biggies opgruuien (Db), As kiender in tt 
opgruuien binnen, moet dFr  goad op past 
wodden (Dhau, Dfo, Obk), Die kiender 
zitten nog in 't opgruuien (Ow), Do kiender 
A-un wool mit mekaander opgru/jen 



opbaal - ophaeliezertien 

(Pe-Dbi), Mit mien buunneisien bin 'k 
opgruid (Spa), Daor bin 'k mit opgnzuid 
dat is me met de paplepel ingegeven 
(Nbk), Aj'opgruiendekienderhebben bij' 
ok nog niet k/aor yew-  disse tied di.: ze 
leveren veal problemen op (Sz), de 
opgruuiendejeugd (Nbk), veur gaig on rad 
opgniuien (Ld) 
ophaal z. ophael 
ophaci (Bdie, Bu, Dho, Ld, Nw, Obk, 
01-NI, Ow, Pe-Db!, Sz, Wol) Oak op/wa! 
(Sz) de; -en ['ophe:l/ ... ha:l] 1. opgehaald 
deel in eon kledingstuk, vooral van een 
ladder cen ophae/ in de kouse (Bu, Bdie, 
Nw, 01-Ni, Ow, Pe-Dbl) 2. hetz. als 
Iichter, bet. 4 (Ld, Obk, Pe-Dbl, Sz), vgl. 
Dc opbaa/ is or Heine klinkien dat onder 
de grote dew-k/in/cc zft, dat dus de kim/cc 
onthoog wt (Sz) 
ophaelbrogge (Nw, Ste) Ook op/tao!-
brugge (Sz) ['op...] - klapbrug, vaibrug 
ophaeldienst (spar.) - ophaaldienst 
opbaeleu Oak ophaolen (WH), op/ialen 
(WH) zw. ww.; overg.; haelde op, hat 
ophae!d ['ophe:h/ ... ] 1. omhoog, naar 
boven halen de brogge opha c/en (Spa, 
Nbk, Op), HaeI et .zunncscbann even op 
(Wol), de neuze vew-iene opbaelen iemand 
minachten (Nbk, Np), oak de neuze argens 
veur opha cien iets als minderwaardig 
beschouwen (Nbk, Np), de schoolders 
opbae/en, Ic xnoo'n even die /edder in de 
kouse ophae/cn (Db, Ma, Nbk, Ow, Ste), 
een steek opbae/en een steak oprapen (El, 
Wol, 01-NI): Ikzai even de steek ophae/en 
dief' in 't breiwark va/en iaotcn bebben 
(Wol, 01-N!), Dc spitter mos een scbeppe 
mit een /ange stade hebben, omredcn bij 
de spitten vene van onder waeter opbacien 
mos (I), de dobber opbae/en (Nbk) 2. langs 
de genoemde p!aats, het genoemde punt 
gaan en daardoor omrij den (Nbk) 1k fletse 
a/tied over de Veneburen naor Ooster-
woo/de toe, eers in oe'k Maickinge hic/en dal 
opbae/en (Nbk) 3. brengen naar waar men 
woont, naar waar men voar het work 
verblijft enz. de flets opbae/en (01-N!), 
Die vesite moe 'n we ophac/en, want die 
.tietsen nietmeer (Obk), As d'r vroegcr een 
nije knecht ofmeidkwarn, mos de boor de 
kncchte- ofde meidekaaste opbaeien op 'e 
boerewaegen (Obk), de koenen opbae/en 
met name am ze te melken (Np, Spa, Ste, 

Nbk), 1k bob natte benen ophae/d, ik trapte 
in do geute (Nt), de kost opbae/en de kost 
verdienen: met name buitenshuis (Ow) 4. 
iets of iemand afha!en (bij personen oak: 
teneinde samen ergens naar toe te gaan) de 
kiender van scboe/e opbae/en (Dhau), Hae/ 
ie mij even op? (Ma), MY zo/ hew dam 
we] opbae/en, dan badden ze gien reis-
kosten (vo), As wi5 vroeger naor een feest 
gongen, wodden we dew- de jonges van 
baus ophae/d (Dfo) 5. inzame!end rond-
gaan D. moet a/tied et donatew-sge/d 
opbae/on veur de Koepeibos (Obk), oo/d 
pepier opbaeien d.i. meestal aflialen !angs 
de huizen; de opbrengst komt ten goede 
aan do school of een vereniging (verspr., 
Ma) 6. nit de herinnering to voorschijn 
roepen, uit hat verleden weer tot leven 
brengen (El, Nw, 01-NI, j) ooide verhae/en 
opha c/en (El), oo/de berinneringen 
opbaeien (01-Ni), Now /crek wi//en zo et 
ooide weer ophaeien (j) 7. hager maken, 
omhoog brengen, met name van een 
bouwwerk (Nbk) Ic moe'n nag war grand 
onder dat ho/dc doen, dat bae/t et war op 
(Nbk) S. openhalen, (doen) scheuren (Obk) 
Aj' over stieke/draod stappen, kzj' de 
kieren maidce/ik ophac/en (Obk) 9. or wear 
bovenop komen Thy moet weer een hie] 
aende ophae/en hij moat nag flunk aan-
sterken (na ziekte, een medisehe ingreep) 
(Dhau), MY bet et van do dood opbae/d hij 
heeft hat gered, maar hij was bijna 
gestarven (Bu, Mun, Nw, Wol), zo oak 
Hi mos et van de dood ophae/en, zo 
minnig as NY was (Bdie, Obk, Ow, 
Pe- Db!) 10. verbeteren (van een prestatie 
e.d.) (spar.) Kuf' dat ciefer nag opbae/en? 

(Nbk), je kennis war opbaelen opfrissen 
(Nbk) 11. gezonder, frisser doen !ijken 
(Np) Die kiew- bae/tje war op (Np) 12. 
moeite doen am de juiste toon te treffen, 
uitha!en naar de goede toon, vooral bij do 
inzet van een lied (Db, Dfo, Ld, Ow) Ic 
mo&n die toon niot zo opbae/en hi)' 't 
inzetten van dat /ietien (Db), Onder It 
zingen bae/en we nog even goed op (IA) 
13. in je batte argens an opbae/en (Diz, 
Nbk), verder in Daor mack i/c me niet 
neer amine, et moet zien bat mar ophac/en 
hat moet maar komen zoals hat komt (Bu) 
opbaeiiezertien (Ow) at; ...ties ['op...] 1. 
hetz. als /icbter, bet. 4 Et opbaeiiezertien 
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ophakken - opheldering 

zit onder do hjopc (Ow) 
ophakkcn (Dfo, El, Ld, Mun, Obk, 01-Ni, 
Nt, Pe-Dbl, Spa) zw. ww.; overg.; hakte 
op, het ophakt ['op...] 1. met de zeis 
maaien van de hoeken of stroken gras die 
aan de kant zijn blijven staan en waar men 
niet met een maaimachine kan komen As 
do mesiene et rn/yen daon bad gongen zc 
mit de zondo de kaantcn opbalcken (Ld, 
Obk), Dc knecht mos de kaante opbalckcn 
(Dfo), de slootkaante ophakkcn (01-NI, 
Mun, Spa) 
ophalen z. ophaclen 
ophanen (Nbk) bn. [op'hà:i:] 1. ophanden 
ophang (Obk) de ['ophaij] I. hellend 
verloop (naar onihoog) In do ophang van 
de weg mo&n c/c peerden zwaor trekkcn 
(Obk) 
ophangen at. ww.; overg., onoverg.; het 
ophongen ['op...] I. (overg.) aan een hoger 
gelegen punt doen hangen even et wasgoed 
ophangen (Nbk), do jasse ophangen, car-
pels ophangen aan het hangijzer boven het 
vuur hangen (01-Ni) 2. ophangen (van de 
telefoon) Now, zuwwe dan mar ophangen? 
Morgen praoten we veerder (Nbk) 3. 
(overg.) doden door de strop Hij bet 'in 
opbongen hij heeft zich opgehangen (Nbk) 
4. (overg.) beschrijven, opdissen, in een 
groot verbacl ophangen (Ow), cen h/el 
verbacl ophangen (Nbk) 5. (overg.) vast-
pinnen, in verb. als Daormoej'me niet an 
ophangen je moet me niet vastpinnen op 
wat ik zeg, ik ben er niet geheel zeker van 
(Nbk) 
ophangpunt ['op...] - ophangpunt 
ophaolbrugge z. ophaclbrogge 
ophaolen z. ophaclen 
ophappen - ophappen Dc bond hapte et 
van c/c grand op (Nbk), Hap or mar op 
(Nbk), Hiy bapte or b/c/c stok in Len keer 
op (Nbk) 
opharken - opharken: harkend op een 
hoop brengen de gaastesteden opharken 
(Obk), or huf opharken (Dmi, Obk) 
opharkscl ['op...] - harksel 
ophebben z. onder bebben, bet. 10 (niet 
sateen geschreven) 
ophef de ['ophcf] 1. ophef Hiy maekt 
overal ccxi bult ophef van, bij maekt van 
eon v//ego cen ohThnt(Ld), Wat eon ophef 
vow zoe'n kleinigbeid (Dho), Om zoo'n 
klcinuiboid zol 1k mar n/ct zoveulo ophef 

macken (Op), Ze bebben d'r nogal wat 
ophef van maekt (Ste, Nbk), Dam- moej' 
aonlik n/ct zoe'n ophef over macken (Bu, 
Nbk, Ste, Np) 2. hefinrichting aan een 
trekker e.d. (Sz) do ophef alt achter eon 
trekker (Sz) 
opheffen ['ophcfip] - opheffen: optillen, 
vgl. As f/rn die taofcl even opheffen, dan 
kan ik de matte d'r onder scboevcn (Db), 
Dan mock dat cent even opheffen optillen 
(Nt, 01-NI); sluiten (van een zaak, een 
school e.d.) eon zaeke ophoffen (Nt), Ze 
bebben de Ni5berkoper schoelo opheven; 
be/ache//k! (Nbk) 
opheffing ['ophsfuj] - opheffing, sluiting 
(van een zaak, een school enz.) 
opheffingsuutverkoop ['op...] - ophef-
fingsuitverkoop 
opheinen (Diz, Nbk, Ow) zw. ww.; overg.; 
heinde op, het opheind ['op...] 1. 
opvangen, met tat tegemoet treden (vooral 
inzake iemand die een moeilijk humeur of 
karakter heeft) Ic moe'n fin wel wat 
opheinen (Nbk) 
ophekkelen (Obk) zw. ww.; overg.; 
hekkelde op, het ophekkeld ['op...] 1. 
schoonmaken en uitdiepen (van sloten; z. 
ook hekkelen) Bi5 de haast moo'n do 
anliggenden veur cen bcpaolde daotum de 
sloden opbekkelen (Obk) 
ophelderen zw. ww.; overg., onpers.; 
is/het (bet. 2) opheiderd ['opheidj;] 1. 
(onpers.) opklaren, helder worden (van het 
weer, de lucht) 't ifeldert weer wat op, d'r 
zat een dikke bu)Jean de loch  (Dfo, Dhau, 
Dho, Nbk, Op, Db), Dc locbt boldert op 
(Ste), Om middag benne kan It weer soms 
inienen wat ophelderen (Obk), £o 'a nao-
c/ag kan 't nog we/es wat ophelderen (Np), 
Et wou vandage mar niet opheldoren (Spa), 
't Is weer an 't opbelderen, 't zal weer be-
ginnen te vriezen (Dho) 2. (overg.) tot 
opheldering brengen 't Is me n/ct dude//k, 
ze moe'n me dat mar as ophelderen (Bu), 
Dat zackion ni/len we event/es opbolderen 
(Nt), Do polls/c moet et mar ophelderen 
(Dhau), Zo bebben die zacke opbelderd 
(Nbk), D'r was niet yule tied vetir neudig 
orn die inbraok op te helderen (Diz, Op) 
opheldering (Nbk, I) ['ophsldçuj] - ophel-
dering: verklaring, verduideiijking opbel-
do.ring geven (1), opheldoring vraogen 
(Nbk) 
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ophemelen - ophissen 

ophemelen zw. ww.; overg.; hemelde op, 
het ophemeld ['ophi:mjii] 1. ophemelen, 
uitbundig z'n waardering over jets 
uitspreken It slim ophemelen, Ze bebben 
hew-  aorij opbezneld (Nbk, Ste) 2. 
opbeuren, bemoedjgen (Obk) Die vrouwzit 
aor;j in de put die meugen we wel es 
ophemelen (Obk) 
ophemmelen Ook ophimnzelen (Bdie) zw. 
ww.; overg.; hemmelde op, het ophemmeld 
['ophemI1?J ... himjr] 1. vuiligheid, onge- 
reehtigheid van een oppervlak verwijderen 
met een doek Zak zels die krumrnen 
[kruimels] even ophemmelen?(Nbk), War 
bin jim an 't molten west! 1k zal 't gauw 
even ophemmelen (Sz), Do me/k is 
overkookt, ik al et even oph emma/en 
(Dhau), De katte bet in huus sobeten, dat 
moe'k eerst even ophemmelen (Diz) 2. 
opruimen, op orde brengen, bijeenharken 
van hooj 1k beb de boel am huus aorii 
opbemmeid (Np), et buj nag wat op-
hemmelen (Nbk) 3. restjes eten veror- 
beren (Nbk) Dc ere daegs bek et laeste 
viuttien eten even opbemmeld(Nbk) 4. in 
de aenden even ophemmelen de einden van 
de akker bijwerken, waar men ni. niet goed 
kon ploegen en moest keren bij het 
ploegen (Dfo), zo ook de akker ophem- 
melen de extra grond die bijeen lag op de 
wendakker over de rest van de akker 
brengen zodat het gelijkmatig was verdeeld 
(Ow) 5. (wederk.) zich wassen (Nbk) 1k 
mag mi5 cerst nag wel wat ophemmelen 
vent 'Ic votgao (Nbk) 6. hetz. als op-
vlechten (van paarden), z. aldaar (Ow) 
opheugen z. ophogen 
opheurder (Bdie, Dhau, Nw, Obk, Op, 
Ow, Spa, Ste) de; -s ['ophA:Qrdc] 1. degene 
die langs vaste adressen gaat om de 
bestelling te noteren (vooral voor een 
kruidenjer, een slager of een coöperatieve 
aankoopvereniging) Dc opbeurder kwarn 
bi5 de boeren langes oxn to hew-en  wat ze 
an veevoer bebben mossen (Obk) 
opheuren Ook op/wren (Spa) zw. ww.; 
overg., onoverg.; heurde op, het opheurd 
['op...] 1. (onoverg.) ervan opkijken Daor 
hew 1k van op, Dam-  zuj' van opheuren 
(Ma), (d'r) reer (van) opheuren het raar 
vinden als men het hoort (verspr.): Wat 
ni/len ze net opheuren dat wXj d'r an 
kommen (Obk) 2. noteren van bestellingen 

door langskomende winkeliers of verte-
genwoordigers (verspr.) Zoe'n iene komt 
opheuren wat as d'r neudig is (Ste), Een 
winkelier gong vroeger eerst zien klaanten 
bijlanges am op te hew-en  wat ze neuthi 
waeren (Op), L. kamtmaendagsbosscbop-
pen opheuren en aovens brengt hij ze nag 
(Bdie, Dhau), ...de bosseboppen opheu-
ren... (Wol), De winkelier moet elke woke 
mar weer opheuren wat d'r nodig is an 
bossehoppen (Bu), ff15 komt am de has-
schoppen op te hew-en (Dhau, El), De 
muldersknecht kwajn Yroeger to opheuren, 
dan vreug hiy waj' bebben mossen die 
weke (Dho), De pietereulieman komt to 
opheuren (Nw) 
ophevelen (Bdie, Dfo, Dhau, Nbk, Np, 
Obk, Sz) zw. ww.; overg.; hevelde op, het 
opheveld ['oph .... ] 1. met een hefboom of 
anderszins enigszins opheffen, in een ho-
gere stand doen komen Doe d'r mar even 
een pao/ onder, we n/len et even ophe-
ye/en (Dfo, Nbk), een boom eerst ophe-
velen en dan vatrallen (Obk), de auto 
opbeve/en (Bdie), Ic moe'n je wat ophe-
ye/en, dan drok ikje et kussen in de rogge 
zich omhoog trekken, duwen, met name 
aan de beddekwast (Nbk), iene oph eve/en 
uut de stoel (Np) 2. opmonteren van je-
inand die in de put zit (Nw) 3. opruien, 
opstoken (Nw) de bael opheve/en (Nw) 
ophiesten (Np)  zw. ww.; overg.; hieste op, 
het ophiest ['ophist] 1. doen haasten (Np) 
Ze hiesten him op (Np) 
ophiften (Np)  zw. ww.; overg.; hiftte op, 
hot ophift ['ophLftç] 1. hetz. als biTten. z. 
aldaar Za 'kje even aphiften (Np) 
ophijsen Ook ophijsteren (Ld, Mun, Op, 
Ow, Pe-Dbl), hijsteren (Diz) ['ophejsi 
/ ... hejstcvl ... } 1. ophijsen, optrekken de 
broek ophijsen, zo ook Jaw broekzakt of 
die maej' wat opbijsteren (Op), 'I Is een 
tact am de overal d'r over te bijsteren 
(Diz) 
ophiJstercn z. opbijsen 
ophimmelen z. ophemmelen 
ophissen Ook ophitsen (spor.) zw. ww.; 
overg.; histe op, het ophist ['ophtsi 
/ ... htts] t. vuriger maken door aanhitsen, 
feller doen zijn door aan te moedigen Af 
de bond f/ink kwaod bebben wi/len, 
mae/rn ophissen (Dfo), Aj'een bond gere-
geld ophissen, math ie n kwaad (Spa), As 
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ophitsen - opholen 

d'r eon peer jongen an 't vech ten binnen, 
staon d'r vacke goenen am bonne die at 
ophissen (Obk), Aj'ieno ophitsen, dan biy' 
drieveril (Np), vandaar Die moot wat 
opbist woddon (Ow), Ic fain ze wel wat 
ophissen ophitsen, opzetten (Nbk) 2. aan-
zetten tot lets, opstoken, opzetten (tegen 
anderen) Ze hissen mekeer op om ondeug-
de uut to baefen (Dfo), Jo moe'n je niot 
aided zo ophissen faoten dew-  die moon-
sken (Db), Laotjc n/ct zo opbisson dour 
die vent (Dho, Wol), Ze bebben die jonge 
ophist (Np), een paer meensken tegen 
mekeer ophissen (Np), In pfaets van de 
ruzie bi5 te leggon ging bij et vuurtien nag 
wat ophissen (Op) 
ophitsen Z. ophissen 
ophoepelen (Ma, El, Nbk, Np, Wol) 
['ophupj4] - ophoepelen Aj' zo vervelend 
binnen, kuj' we! opboepclen (Wol), Hoepol 
toch op. karol' (Ma), Ic moe'n gauw 
opboepe!cn! (El) 
ophoesten ['ophust] - ophoesten, lett.: 
rache!s ophoesten (Nbk, Spa), sliem 
ophoesten (Bu, Obk), fig.: geld (kunnen) 
uitgeven (B die, Bu, Obk): Die kan we! 
(aorig) wat ophoesten zit er warmpjes bij, 
kan, als het moot, fUnk wat geld uitgeven 
(Bu, Obk); een verhaal afsteken, ideeën 
spuien (Diz), verder in Dat kan Jo flog wel 
es ncr ophoesten, vader dat kan je zuur 
opbreken (Mun) en in Ic moo'n d'r mar 
wear togen ophoesten het aan kunnen, or 
tegenop kunnen (Dho) 
ophogen (WS, verspr. OS) Oak opheugen 
(El, Nbk en oost., Op) zw. ww.; overg.; 
hoogde op, hot ophoogd ['opho:gp/ ... ] 1. 
hoger maken, vooral door extra grond, 
steen e.d. aan te brengen et pad wat 
opbogen (Nbk), de twin opbogen (Nw), 
eon buusstoe ophogon (Dhau), Ze hebben 
at bouwtcrroin eerst opboogd (Pe- Dbl), 'k 
Bin drok mit de vaortswaf!en an 
opbeugen (Db) 
ophokken (Dhau, Ma, Ste) - ophokken: 
graan in hokken zetten (ter droging) do 
rogge ophokken (Ma, Ste) 
opholen at. ww.; overg., onoverg.; is/hot 
opholen ['opho:h] 1. (overg.) omhoog 
houden een zak oezpefs opholen (Np), Wi5' 
etkoppien even opbofcn7(Dho), Iemoo'n 
je baand opholen, dan !crioj' wat van mi 
(Bu), een string gaoren opholen, Jo fesoon 

opholen (Nbk), je staand opbofen z'n stand 
ophouden (Nbk), de scbijn opholen (Nbk), 
k Zol niot graeg wiDen da 'k mien haand 
opholen mos dat ik zou moeten bedelen 
(Nbk) 2. (onoverg.) stoppen, een einde 
nemen Ft is tied, ik moot opholen (Diz), 
Hoof op die hand to bissen stop met hot 
ophitsen van die hond (Bdie), Mit roup bij 
an do knecht: To mossen d'r mar mit op-
holen, ha'k docht' (b), Jo zoffon d'rja mit 
opholen? (b), Zebooft even opnl. met hot 
praten (v), Et goc!en bitl gauw op ). Do 
meziek bul op on de meensken vfocjjtten 
do tonte uut (j). We doen nag ion spit!-
legion, on dan ho!en we op (Ste), We 
buifen aenfik op k/end to wozen (v), Ft 
boo!t op van zachies rogenen (Nbk), Woes 
toch eon bet/on rustig on hoof op van 
diodo!en (Dhau, Nbk, Diz), 't Wodt noudig 
tied dat or es ophoo!t to rogenen (Db), 
Hoof mar op van fachen, sanders kommon 
we nooit k!aor (Diz), Hi5 wet van gien 
opholen gaat altijd maar door (Nbk, Nw), 
Now moej'm toch opholen, at is toch met 
waor! hot is haast niet te geloven wat jullie 
zeggen (b, Pe-Db!), Die boor Wil opholen 
z'n bedrijf beëindigen (Nbk, Nt), Daor 
boo!t de weg op, daor lain we niot veorder 
(Nbk), Daor booft de buurt op eindigt, d.i. 
ook: tot en met dat huis golden de buren-
plichten van do desbetreffende buurt 
(Dho), Mit eon bundor of twioje, v/ore hal 
or wel op het was niet meer dan (Np), Dan 
hooft aifos op dat is hot verder onmogelijk, 
dan valt or niets meer to bedenken (aig., 
Nbk) 3. iemand bezighouden zodanig dat 
hij wordt belemmerd verder to gaan, door 
to werken enz. Now mooj'm miy niot zo 
fango opholen, want ik zof vroeg thuus-
kommen (Obk), 1k za! Jo niot ]anger 
opholen, morgen praoten we weer voorder 
(Nbk), Ze hobbon mij daor aorig opbofon 
(Dho), Do tied bet me wat opholen ik ben 
nogal verlaat (Nbk), Dat hooft nogal op 
kost nogal veel tijd (Nbk) 4. (overg.) 
tegenhouden, beletten voort to gaan, o.m. 
van vee: met name inzake paarden en 
koeien, oak wel van personen (verspr.) It 
moo'n et peerd wat opholen, oorsgaotbi5 
to baddo do !eidse!s strakker houden om 
hem af to remmen (Nbk), Oonzo brune 
moeston zo we! es opholen, want biy ging 
nag wel gauw es op de loop (Db), WiDen 



ophooien - opjougen 

jow do koenen even opholen? (Dho), Jo 
moc'n bàn opholen Jo moot hem tegen- 
houden (Np), Wif wodden op et bospad 
dew- cen paer mannen opholen, die oons de 
weg vraogen wollon (Op), Do koc boolt do 
molk op last do melk niet schieten (Nbk), 
H kay zion brook n/ct oph olon, want zion 
gallings bin stokken (Db), Hif wodt zo 
macger dat b/f glen brook moor opholen 
kay (Op), Ikkan 'thaost met moor opholen 
ik moet beslist naar de wc. Nbk), et n/ct 
moor opholen kusnen inkontinent zijn 
(Nbk) 5. (wederk.) zich inlaten met Jo 
moe'n Jo met mit die meensken opholen 
(Nbk), Wat is die meld eon groto Mitso zo 
hoolt hour mit Jan on aileman op(Db), (4 
dat zion brunt him mit losse vrouwluden 
opholen bar (b) 6. (wederk.) zich ophou- 
den, zich bevinden iffy boolt 'm daor op 
(Np) 7. op jets houden, vooral: op hot 
hoofd houden Aj' b/f eon aandor in huus 
kommon, woof' dcpette n/ct opholen (aig., 
Obk) 
ophooien z. ophujjcn 
ophopen (Bu, Nbk, Nw) - ophopen: 
aangroeien (van work, problemen) Et wank 
hoopt him op die men/ore op, we moe'n 
eon keer deurzetten (Nw, Nbk), - ..boopt 
op... (Nw, Bu) 
ophoping - ophoping con ophoping van 
yolk (01-NI) 
ophoren z. opbewrn 
ophuften z. hi/len 
ophuien z. opbujjen 
opbujjen (OS, WS zuid. van de Lende) 
Ook op/mien (WS noord. van de Lende, 
ophooien (WH) zw. ww.; overg., onoverg.; 
hujde op, het ophujd ['op..]  1. bijeen- 
brengen van hooi, in zwelen en vervolgens 
in oppers brengen van het hooi, ook: een 
stuk land met hooi aldus bewerken Et is 
wool weer, me donkt we moosten or mar 
ophuien (01-Ni), Opbujjen: H vow-an, b/f 
do grOjopen on slootskaantcn langos (dat 
was et licbtste wark), dan do macgd, 
aachtcr hew-  do boor, dan Sietso en as 
bekkcsluter do arbo/der; die hadde et 
zwaorste paand (vo), Begin mar to op-
buffet, begin maar met het zweien (Ma), 
opperstatten ophuffon (Ow), We bebben 
daor nog con fluttien, dat moe'n we oven 
ophuffen (Np), We zulfen dat stokkien 
Jaand even ophuffen vandacge (Nt, Bdie) 

ophusselen (Dhau) ['ophtsj] - opschud-
den (weer bol maken door to schudden), 
vgi. ot stro in bexte ophussolen (Dhau) 
opienen Z. op/ens 
opiens Ook opienen (Op, b) [o'pi:s/..J:v:] 
- opeens, piotseling We zattcn nog mar 
kick op do Bets of opiens begon or weer to 
regenen (Op), Et begon op/ens to regenen 
(Bu) 
opinie do; -s [o:'pini] 1. opinie, mening do 
peblicko opinie (spor.), noffens do op/n/c 
(1) 
opinieblad (I) [...'p-..i - opinieblad 
opiniepeiling [..'p.] - opiniepeiling 
opium do ['o:pij3m, ..pijqi] 1. opium 
opiumhaandel (1) - opiumhandei 
opiumpiepe (Obk) - opiumpijp 
opiumwct (1) - opiumwet 
opjacht (Ma, v) bn. ['opjaxt] 1. opgejaagd 
eon bang on opjacbt dier (v), if/f was krok 
eon opjacbt stok wild hij deed erg zenuw-
achtig, paniekerig (Ma) 
opjaegen Ook opjagen (WH) onregelm. 
ww.; overg; jaegde/Jachtte op, hot op- 
jaegdopjacht ['opj ... } I. tot (te) grote haast 
aanzetten 1k doe dat nog wel, jaog me toch 
niot zo op (01-Ni), Jim moe'n mokeer n/et 
opjaegen (Nbk), Die is n/ct zo viogge 
moor, die wag wel wat opjacbt wodden 
(Dfo) 2. opzetten (tegen eon ander) (Ste) 
1k w/l 'in d'r n/ct tegen opjacgen (Ste) 3. 
drijven, verdrijven: van mensen, dieren, 
wild Do drievers moo'n ot wild opjagen 
(Spa), mit eon stok do haezo opjacgen rd. 
door op takken enz. to slaan, opdrijven 
(Ow), voegols opjaegenwegjagen (Bdie) 4. 
aanjagen, tot spoed aanzetten (bij het 
lopen) (Dho, Nbk) W/l /c do koenon even 
opjacgen? (Dho) 5. omhoog doen waaien 
(Dhau, Op)  Et blad wodt opjaegd dow- do 
wiend (Dhau), Dew- do badde wiend kay 
do snif 's winters opjacgen (Op) 6. 
opdrijven: van eon verkoopprijs (Nbk) Do 
priezen wo 'n zo do b/cIt/ed moor opjaogd 
(Nbk), As zc mit 'n laandvorkop/ng tegen 
mckee, opjaogon, dan gaot or d'r omme 
(Nit) 
opjagen z. opjacgen 
opjongen (Ow) zw. ww; onoverg.; jongde 
op, is opjongd ['opjo:] 1. van jongs at 
met elkaar opgroeien en daarmee aan 
elkaar wennen Do bond en do katte weren 
mit mekoor opjongd (Ow) 
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opjutten - opkikkeren 

opjuttcn ['opjAtl2] - opjutten do hoel even 
opjutten opstoken tot nizie (Bu), mekeor 
opJutten (Nbk), Laot Jo niet zo opJutten 
(Dhau), Jo moe'n ze wat opjutton tot spoed 
aanzetten (Np, Nw) 
opjutter (Bdie, El, Nbk, Obk, Ow) de 
[opjAtf] 1. flinke duw of Map iene eon 
opj utter goven, ... vorkopon (Nbk) 2. 
supporter (Bdie) As ik mitgaon was as 
opJutter(..) (Bdie) 
opkaarnen (Np, Ste) Ook naokarnen (Sz) 
zw. ww.; overg.; kaarnde op, het opkaarnd 
['op..] 1. de laatste stukjes boter door 
karnen verenigen We mossen op Ft !esto de 
hoel nog even opkaamen (Np), 't Leste 
wodde opkaarnd, dat mos lena kiute 
wodden (Ste) 
opkaemer (verspr.) Ook op/canter (WU) 
['opktm/ ... ] - opkamer, met name boven 
een kelder Do opkaemer was do (mooie) 
pronkkaemer (Db, Nbk, Obk, 01-NI, Spa, 
Sz, Woi), ni. in boerderijen van het 
kop-hais- romp-type (Obk), ook, athanke-
iijk van het type boerderij, gebruikt als 
siaapkamer (Pe-Dbi, Ste, Sz) Do your-
kaemer is can opkaemer, aJ' goad ide/con; 
dat wil zeggen, do kaemorvfoor is hoger as 
do aandere v!oeron, d'r zit eon ke!der onder 
(..) (j), Vroegor zatten d'r op etplak van 
do opkaemer vaeko bedstodon; doe die 
verdwonen wodde d'r vacke eon opkaemer 
van maekt (Bu) 
opkalken zw. ww.; overg.; kalkte op, het 
opkaikt ['op...] 1. van een iaag witkalk 
voorzien do kefder opkalkon de wanden 
van de keider van een laag witkalk 
voorzien (Ma), Die bet do hoe! aorig 
opka/kt (Dho) 2. snel en siordig, weinig 
doordacht opschrijven (spor.) Zak dat 
gauw even opka!kon?(Nbk) 
opkallefateren Ook op/cailiefateren (Nbk) 
['opkalofa:trW ... kaii ... ] - opkalefateren eon 
bulls opkal!efateron (Bdie), Hij  bet !ange 
ziek west, mar bij is toch aon 
opkal!ofatord (01-Ni), In 't ziekenhuus 
bebbon ze 'in toch mar aorig weer 
opkal!efaterd (Db), Van zoe'n !ekker 
koppien kofflo bin k wear ho!omao! 
opkal!efatord (Op), 'k Zal me wat 
opkallefatoren, want ik moot vanaovend 
naor eon lesion me opknappen, netjes 
aankleden/opmaken (Obk), Jo argens an 
opkallefateron jets tot voorbeeld nemen, 

zich eraan optrekken (Sz) 
opkalliefateren z. opka!Iefateren 
opkamer z. opkaomer 
opkammen (Nbk) ['op ... J - opkammen 
(van het haar), vooral in et ha or opkammen 
(Nbk) 
opkappen (Bu) zw. ww.; overg.; kapte op, 
het opkapt ['op...] 1. met hakkende 
bewegingen van de zeis eraf siaan (van 
gras), vgl. As et grös mijd was, b!eefd'r 
grds an dopao!tios staon, dat wodde mit de 
zonde opkapt (Bu) 
opkauwen (Nbk) ['op...] - opkauwen: kau-
wende opeten, ook (schertsend): opeten 1k 
zol ot mar opkauwen, a'kJow was (Nbk) 
opkeren - opkeren: tegenhouden Won!-
ion ze oven opkeren (Ste), Keer 'm oven 
opo, hoof th even an (Ste), de koenon 
opkeren (Obk), Et waeter wodt bi de stuw 
opkeerd (Ma, Nbk), Do .zeunen van de 
spuiebaozon A. of K. keerden dan de 
ba/cicies [ni. van de zweefmoien] even op, 
en zo !aeeg Jo dan eon mooi s!ingertien en 
dan gong etzofiJn(j) 
opkieken - opkijken A)' bier uut at raem 
kioken, kick io allied tegen die boom op 
(Nbk), vanje walk opkiekon (Spa, Nbk), 
Do scboe!emeoster bob ik allied bogo 
tougon opkekon (aig., Sz), niet op- of 
ommokioken (Nbk), S. kook wel eon betion 
vremd op, on was sum benijd... (J), 11,31 
zal raer opkieken as wi daor opiens your 
Zion daiwa staon! (Db, Dho, El, Nbk, Op), 
Die zullen rear opkieken hoe at dog, 
veraanderd is (ba, Obk), Wat zaf die 
opkiekon dat ik niie v!oorbedokldng bob 
(Dhau), Oons mom zal we! opkioken dat 1k 
now al thuus bin van de vergadering(Dfo), 
Daor za! bi5 van opkiekon (Diz, Ma, Np), 
argens roar van opkioken: Daor za! bij raor 
van opkiekon, go!oof dat! (Ste), ... vremd 
van opkiokon (Nbk), Now, daor kick ik 
van op dat had ik niet gedacht (Nbk), De 
kiendor keken a!!ogero verbeord op (Ow), 
Hij kikt veertien daogen in do wake op 
heeft een uitgestreken gezicht (Np), We 
bebben et zo drok, dat we kim niet 
opkieken (Sz) 
opkikken z. opkikkeren 
opkikker (spor.) - opkikker, stimulans 
Daor krie 'k me dan tocb eon opkikker van 
(v) 
opkikkeren Ook opkikken (bet. 1: 01-NI) 



opkikkertien - opknappen 

zw. ww.; overg., onoverg.; kikkerde op, 
is/hot opkikkerd ['opktkç ... ktlqj] 1. 
(doen) opleven Van een goad koppien 
koffie kLldcer it van op (Ste), 'k 2W je 
gauw can warm koppien koffie geven, dan 
ku]t weer wat opkiklceren (Spa), Dit 
bo,rc!tien zal je we! weer opklickercn 
(Wol), 1k was baost flauw, mar can paer 
borrels deden me aorig opkik/ceren (Op), 
We zu/Jen 'in wel even opkildccren, zodat 
bi5d'r weer even tegcn kan (Pe-Dbl), Nao 
dc griep duw-t at wel as wat !ange, vew-daj' 
wear goad opkikkcrcn (Ow), Hi5 is wear 
aorig opkikkerd (El, Ma, Nbk, Sz), Mit dit 
weer moef' we! as wat opkikt wodden 
(01-NI) 2. (wederk.) zich wassen, zich 
verfrissen (en zich daardoor prettiger gaan 
voelen) k Zal niij even wat opkikkercn 
(Db, Dfo), Van de douche bin 'k aorig 
opkikkerd (Spa) 
cpkikkerticn (Bu, Nbk, Obk, Ow, Ste, 
Wol) et; ...ties ['opkik1tin] 1. jets dat 
opkikkert, vooral: een kop koffie of eon 
borrel 
opklaanipen (Obk) ['opklã:mpip] - 
opklampen (met behulp van planken) As 
d'r can breuk in can ooldc spante zit, dan 
mocf'bim opklaampen een plank langs die 
breuk slaan ter versterking (Obk) 
opklaoren zw. ww.; overg., onoverg.; 
is/het (bet. 2) opklaord ['opklo:or] 1. 
(onoverg., ook onpers.) opklaren (inzake 
het weer, de lucht, jemands gelaatsuit-
drukking) Nao do buffo klaort at wear op 
(Nbk), Et wear klaort aorig op (Edie, El, 
Nbk), Do !ocbt is an at opk!aoren (Ste, Nt), 
...k!aort op (Bu), Et gczichicn van dat 
kiend kon inianen opklaoren (Spa) 2. 
(overg.) opknappen, voltoojen (Pe-Dbl) Ze 
klaorcn dat kerwci year de iniddag we! op 
(Pe-Dbl) 
opklaoring do; -s, -en ['opklo:oru)] 1. 
opklaring (van het weer) 
opklapbedde - opklapbed 
opkiappen zw. ww.; overg.; klapte op, het 
opklapt ['op...] i. door eon klappende 
beweging ineen doen zijn, door te klappen 
of to duwen in een hogere of achterwaartse 
stand brengen 't Bedde macf' mar 
opk!appan (Dho), can zitting in de auto 
opk!appcn (Ma), can vouwstoeltien 
opk!appen (Nbk) 
opklaptaofel (Np, Ste) - opklaptafel 

opklaptrappe (ba) do; -n; ...trappien 
['op...] 1. trap die men door opkiappen kan 
verkorten, moon kan doen zijn 
opklauteren z. opk!auwan 
opklauwen (Dhau, Ld, Obk, Sz, Nbk: bet. 
2) Ook opklauteren (bet. 1: Dhau, Ld, 
Nbk, ha) my. ww.; onoverg.; klauwde op, 
is opklauwd ['opklomtp, ...Mfl/ ... kloattpJ 
1. opklauteren Die mos dan overal tegcn 
de buzen opklauteren (ba), ook fig.: beter 
worden, herstellen, in: Hijk!auwt wear bJJ 
inooi biy de wal op (Dhau, Ld), 
...zacbicsan biy de wa!!e op (Sz) 2. 
opharken, bijeen harken (Nbk) Dat b!ad 
meuf' we! can betian opklauwen (Nbk) 
opklauwsel (El, Nt) et ['op...] 1. harksel 
(met name: hooi), z. ook opharksel 
opklemmen (Dfo) my. ww.; overg.; 
klemde op, hot opklemd ['op...] 1. korter 
maken van eon ketting (Dfo) de kinketting 
opklcmman (Dfo) 
opkleuren (Nbk, Spa, Ste) my. ww.; 
overg.; kleurde op, hot opkleurd ['op...] 1. 
het getekende (e.d.) van kleuren voorzien 
can tekcning opk!eurcn (Nbk, Spa), Wat 
hadde ze hear toch opkleurd make-up op 
haar gezicht aangebracht (Ste) 
opklimmen - opklimmen: naar boven 
klinirnen de barg opk!inzman (Nbk), 
Bruidss!uier klimt oak bij de muren op 
(PC- DbI), MY is wear bi5 de wal 
opk!ommen is good genezen, ook: heeft 
zich hersteld na die slag, is z'n inzinking to 
bovon (Nbk, Obk); in rang, graad 
opklimmen Jith bin aoni opklonzrnen, fm 
staon baost bovanan in de kompetisie 
(Nbk), Hij is aorig opklominen heeft eon 
veel hogere positie verworven (Nbk), is 
nogal voorujtgegaan in salaris (Nbk) 
opkloppen (Nbk) - opkloppen (van 
kussens, slagroom) 
opklopper (Ste) do; -s; -tien ['opklDpf] 1. 
plankjo met houten steel schuin erop, om 
tegen hot riot to kloppen (bij hot 
rietdekken) 
opkluven ['op...] - opkluiven 
opknabbelen - opknabbelon We bebbcn 
nag can peer !ekkcre neuties opknabbcld 
(Nbk) 
opknallcn - opknallen 
opknapbeurt (spor.) - opknapbourt 
opknappen my. ww., overg., onoverg.; 
knapte op, is/hot opknapt ['op...] 1. betor 



ophuapper - opkneupcn 

(doen) worden, (doen) genezen my !cnapt 
aorig on hij wordt flu duidelijk beter (Ste, 
Obk), Die kuiert al wear bitten, die is aorig  
an It opknappan (Obk), HI)' her him op-
brnpthij (bijv. die dokter) heefi hem beter 
gemaakt (Obk), Ft knapt wool wear op, 
ni5e wake kan hi)' weer an It wark (Nbk), 
As dat niet gauw opknapt mit oonze buw-
vrouw dan komt at fiat good ze is zo 
nvao,moedi (Sz), De angel moat d'r eerst 
viii, carder knapt at niet op ii. de kern 
van een gezwel, een puist (Sz) 2. opkale-
fateren, in kwaliteit (doen) verbetoren low 
Bets is zo smerij on roesterig, die moej' 
neudig es wat opknappen (Op), (van het 
Oost- Stellingwerver gemeentewapen, na 
een bewerking:) Ft knapte op, ci kraeg 
wear kleur (b), Fan oold boeraspullegien 
kim ze soms bid moo] oplcnap- pen (Nbk), 
can haemer opknappen (Ow), Ze bebben at 
aorig opknapt om butts netter aangelegd, 
do rommel verwijderd enz. (Nbk), Aj'iene 
as een keer mores leerd bebben, dan kan 
hi)' daor aorig van opknappcn eon beter 
karakter krijgen (Spa), Van zoe'n lekker 
koppien kofila bin 'k wear be]emaol 
opknapt ben ik me een stuk beter gaan 
voelen (Op), Ft wear Inapt aorig op (Nbk, 
Np), ... wil mar niet opknappen (Nbk) 3. 
(wederk.) wassen, nettere kleren aantrek-
ken Dc vrouwhudcn bebban hew- wat 
opknapt (Ma), 1k gao zo met, ik moat me 
eerst nog even opknappen (Diz, Ow, Spa, 
Wol), 1k zal me cc wat opknappen (Dho), 
Nao at etan gao 'kmc even opknappen (El) 
4. (overg.) verrichten, ten uitvoer brengen, 
kiaren As ik wat yaw-  die vrouw opknap, 
dam is ze daor we] erkcntdik yew (Sz), Dc 
pelisie moat at altied mar wear opknappan 
(Db), Dat zaekicn n/len we wel even 
opknappen, we zullen 'm mores Icran (Diz) 
5. (overg) opzadelen (Ma) Daor za'k him 
mit can mool kerwaigian opknappcn (Ma) 
6. (overg.) mores leren (Bdie, Nbk, Np, 
Ow, Wol) Ikgao d'rbenne, ik zal die vent 
we] as opknappen (Wol), 1k zal jow 
opkn app an, jongien! (Ow) 7. (overg) 
iemand lets wijs maken (Nbk) Hi)' betje 
wat opknapt (Nbk) 
opknapper (Bu, Dho, Nbk, 01-Nl, Op, 
Pe-Dbl, Sz, bet. 2: Ow) de; -s; -tien ['op 
knapj] 1. kledingstuk tussen werkkleren en 
zondags pak, kledingstuk waarin men zich 

wel elders kan vertonen maar dat nog niet 
tot de deftige, fraaiste kieding behoort Ft 
vieze spul wit on at opknappertian an! 
(Bu), Aj'naor de vergadering gaon, moat 
do oplazapper we] an (01-Nl, Pe-DbI), my 
[dat kledingstuk} kan now we] veur 
opknappar (Dho) 2. exemplaar dat nog de 
moeite van hot opknappen waard is (Ow) 
opknappersklercn (Bdie) my. ['opknaps 
klc;] 1. niet het netstepak (maar ook niet 
de gewone kleren of werkkleding) 
opknappertien (Bdie, Bu, Diz, El, Nbk, 
Np, Op,  Ow, Sz) et; .ties ['opknapçtin] 1. 
borrel, d.i. vooral: om zich prettiger to 
voelen na een zware klus 'kMoot mar even 
can opknappertien (bebben) (Bu, Sz), con 
opknappertien baelan (Ow) 
opknetteren (Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
knetterde op, het opknetterd ['opknctp7] 1. 
plotseling zeer opstandig, opvliegend doen, 
tekeergaan lane die Jalk is kan opknettaren 
(Dfo) 
opkneupen (OS, Bdie, Np, Op, Ste, Wol) 
Ook oplcnopen (Bdie, Dho, Diz, Nt, 01-NI, 
Spa, Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; 
kneupte op, het/is opkneupt ['op ... ] 1. 
(overg.) met één of meer knopen opbinden, 
hoger doen zijn door vast to binden Die 
bloeman die bin zo verwi)'d, die zal ik mar 
wat opkn open, want ze l%gan plat op do 
grond (Obk, Sz), zo ook We moe'n de 
sieraties opkneupcn do siererwtjes (Wol), 
'k Zal mien dreugbloemen mar even 
opkneupen aan eon touw vastgeknoopt 
ophangen (Dhau), As de doppen van  de 
brine bonen in de uvuzi vroeger gee] on  
dreuge waeren, wooden ze mit de stainman 
uut de grond trokkcn; die gongen we 
opknaupan om op 'a zoolder to bangen 
(Op), can bloampot wat opknaupan door to 
knopen hoger doen hangen (Nbk), Hi)' 
hadde at touw niet opkneupt an lout at mar 
los bongelan (Op), Ia moo 'n de lianda even 
opkneupen (Np), 'kHcb mien baor zo fang, 
'k wil or opkncupcn (Db), Faerdan mit 
lange statten, as die in 't twig leapea, dan 
knoopten ze do stat op, sanders raakte die 
vertiesd in do leidsals (Db, Dhau, Diz, Ma, 
Np, Obk, 01- NI, Op,  Sz), Ze kneupten een 
peardastat op om do gangen beter zian ta 
kunnan nI. om to kunnen Zion of bij hot 
lopen de benen recht achter elkaar kwamen 
(Ow), Dakoestatten wooden opkneuptd.i. 

-688- 



opknicpen - opkoinmem 

met een touw aan een horizontale lijn 
boven de mestgoot (Nbk, Ow, Ste, El), de 
broelc opkn open m.b.v. de knopen/banden 
vastmaken, dichtmaken (Ld, Nt, Nbk), zo 
ook Ic moe'n de bract opknopcn, want hij 
zaktje op de klompen (Diz), Die bebben 
ze de bokse ok aorig opkneupt fUnk de 
waarheid gezegd (Np), zo ook Ze mcugcn 
'm de broek at wet es opkneupcn (Ste) 2. 
(overg.) ophangen aan de strop ff15 bet 'm 
opkneupthij heeft hem, ni. de ander, op- 
gehangen, ook: hij heeft zich verhangen 
(Nbk) 3. (onoverg.) oprotten (Wol) le kin, 
opkneupen (Wol) 
oplcniepen (Spa) at. ww.; overg.; hat 
opknepen ['opknipi] 1. aflcnijpen, knij-
pend afbreken cc,, draod opkniepcn (Spa) 
opknippen - opknippen: met omhoog-
gaande bewegingen knippen (van het 
hoofdhaar), verder in Hij is wied opknot 
hij heeft lange benen (s) 
opknoffelcn z. opmoffelcn 
opknopcn z. opkneupen 
opkoemen z. opkommen 
opkoken zw. ww.; overg., onoverg.; 
kookte op, is/het opkookt ['op...] 1. aan de 
kook brengen of raken en evt. doen 
houden, vooral: zachtj es opnieuw koken of 
doen koken Bcpaolde gruunte moe)' eerst 
even opkoken on dan ]actor steven (Obk), 
Ic moe'n 't nag hvie menuten opkoken 
laoten (Ma), Die starnppot moot ecrst nog 
mar even weer opkoken (Dhau), Dc 
dreugekookte cerappels gingen ze mit wat 
nij waeter opkoken (Pe-Obi), Weis kook- 
ten we zoemerdag alle daegen op (Nt), 'k 
Zal et even opkoken, dan bedari} at nict 
(Ow, Dho), de was opkoken d.i. de gewone 
was in water aan de kook brengen (Bu, 
Diz, El, Wol) 2. schoon doen worden van 
sieraden c.d. (van edelmetaal) door te 
koken, met name in een mengsel van 
spiritus on water (Spa) Vroeger brocbten 
we zulveren sieraoden naor de goudsmid 
om ze to !aoten opkoken (Spa) 
opkominandcren z. opkonzmedcren 
opkommedcren (Bdie, El, Nbk, Np, Nt, 
Ow, Pe- Dbl, Spa) Ook ophommanderen 
(Bu, Dhau, Nt) zw. ww.; overg.; 
kommedeerde op, het opkornmedeerd 
['op...] 1. oproepen Hi5 woddc opkomme- 
deerd cm veur de reel, ter to versehienen 
(Pe-Dbl), We zullen 'm even opkomme- 

deren (Nt), 'k Xel even can peer man 
opkommedcren (Nbk), cen soldaot op-
konimederen (Bdie, Spa) 
opkommen Ook ophoemen (Sz) st. ww.; 
onoverg.; scheidb.; is opkommen ['opkoxp:/ 
...] 1. naar omhoog komen Pattie mcensken 
bebben d'r last van oat hear 't batwacter 
opkomt (Obk), de koppeling van de auto 
opkommen laotcn (Nt), Dc vloed komt op 
(Nbk), Th3 gong naor baton op 'e rooi of 
waor de kiewiet opkwarn on hij vim ccxi 
nussien mit viere (Obk) 2. oprijzen en to 
voorschijn komen: van de zon, de maan It 
bebbe dezunnczien opkommen (Wol), een 
optam- monde maone (Sz, Nbk) 3. 
overeind komen (vanuit een liggende 
positie) (Nbk, b) Bi5 zwaor kalven on 
mclkziekte dan kun zc soms met opkom-
men, dan bin ze kruuslam (Nbk), (inzake 
wild dat bij de jacht uit de schuilplaats 
komt:) En as dA' dan al wat opkomt, dan 
scbiet ie d'r vaeks nog onder langes ok (b) 
4. opstaan (Bdie, Dho, El, Pe-Dbl, Spa, 
Sz) .'t Is al locbt.zk as we opkommen (El), 
It kan met opkoemen (Bdie) 5. zich naar 
boven begeven Hoc macf '  bier toch ooit 
die barg opkommen? (Nbk) 6. op het 
toneelkomen om zn rol to spelen J. spcuit 
we! mit in dit stoIc, mar bi5 moot ailienig 
mar in et dadde bcdricf opkommen (Op), 
Hij komt op een autoped op: angeistok en 
ecr vcisgerei dam-  an vaastebunnen (b) 7. 
in de gedachten, het gevoel ontstaan Hoe 
kim zokte gedaacbten bi5 fe opkommen 
(Nbk), We mdugcn wel graeg es in 
scbiemerao vend zitten on dan kommen 
seins pjderbaande miemeraosies over vroe-
ger wear bi5 je op (Op), Dat hij zien beit 
op 't batte ti-apt ha,, was niet ions in him 
opkommen (b) 8. zich (gaan) voordoen, 
ontstaan Dat is met zomar inienend 
opkommen, dat plan, daor bet iene zeten to 
staten! (Nbk), Dat plan is hat-e opkom-
men (Ma), opkommende bcufdzecrte (Dmi) 
9. ingang vinden Et gebruuk am 'vader' te 
zeggen is bier v!alc veur de oar!og 
opkommen (Nbk) 10. gaan groeien en 
daarbij uit de grond komen Dat grds komt 
vanze!s op (Nbk), Dc lelics kommen now 
wear op (Nbk), Dc eerpe!s bin an It 
opkommen toe (Ow) Et b!oemzaod is 
aflemaol good opkommen (Ld), Mit de 
eide et laand even ovcrkrabben am wat 

IM 



opkomst - opkrabbelen 

Jocht (zuinstof) in do grand to laiegen; dat 
doden ze wel as de grond slim stief was 
v/ak year et opkommen van rogge of 
pa oteerapp c/s (Ow) 11. vooruitkomen, 
vooruitgaan (fig.) Die zacko van N is nao 
do oorlog haddo opkommen heeft een 
snelle vooruitgang meegemaakt (Op),  Die 
voroning is aorig opkommen do Jaestc tied 
(Ow), Die ploeg is do leste tied aorig 
opkommen (Wol), Dat bedrief is aori 
opkommen (Np), Be tied van opkommen 
be/Then we had van vooruitgang, van 
ekonomisehe groei e.d. (Dho), zo ook eon 
opkoznmendo tied (Nbk), Hiy is an 
opko em en (Bdie), Bra ebton is nao do 
ooriog hadde opkommen (Op), Zoo'n 
beidepiek is wit de be/dc opkommen on bet 
niks /eerd(Wol) 12. zich naar jets begeven 
ethiem opkommen, (..) dat hi5 bet waeter 
opkommen is (v), (ter aansporing:) Kom 
op pak aan, vooruit, laten we aan de slag 
gaan, ook geroepen als aanmoediging bij 
o.m. korf- en voetbal, Kom op jong, we 
gaon d'r benne (Wol), Kom op, we gaon 
naorbuten (Spa), (bij ruzie, om iemand uit 
te dagen om te slaan:) Kom mar op, aj' 
durvon val maar aan, als je durft (Dfo, 
Nbk), zo ook Laot ze mar opkommen, ik 
stao zo we! (Db), (geroepen bij spelletjes 
zoals verstoppertje:) Kom mar op begin de 
anderen maar te zoeken (Nbk, Obk), 
argens vow opkommen, vow iene 
opkommen: As et moot, za 'Ic wel bij et 
bostuar vow- je opkommen (Nbk), Aj' 
veuniut willen, moej' vow jezels opkom-
men (Pe-Dbl, Db), Zwaor wark, dat yew-  
1. allienil  opkwam, now de knocbt vat was 
zich als nit te voeren werk voordeed (vo), 
Now, daorkwam do biole buusboling tegen 
op(vo) 13. uitkomen, uitspelen: bij kaarten 
(Dho, Ma) 1k moot opkommen! (Ma), Jo 
moo 'ii opkommen mit do nitenvrouw (Dho) 
14. onder de wapenen komen, in militaire 
dienst komen (Dfo, Dhau, Diz, Nt, Obk, 
Ow, j) Th3i moot as soldaot opkommen 
(Diz), In do mobelesaosie hot mien 
schoonbeit ok opkommen moeten (Db), J. 
moot opkommen vow do dienst (Dhau), 1k 
mos year mien nummor opkommen (Nt), 
Vroeger mossen de soldaoten zo now en 
dan es opkommen year berbalingsoo-
feningen (Obk) 15. aangedraaid, opge-
stoken worden (van verlichting) Do laampe 

komt op het licht opsteken of aandraaien 
(Ow, Nbk), Wat duurt or vanaovend lange 
veur do straot!anteerns opkommen (Op) 
opkomst de ['opkomst] 1. het opkomen do 
opkomst van do maone (Nbk) 2. de 
handeling waarbij men het toneel opkomt 
(om z'n rol te spelen, het woord te voeren 
enz.) 3. vooruitgang (fig.) de opkomst van 
Appe!scbo as toeristecontrum (Nbk), eon 
bedriefstakke in opkomst (Nbk) 4. begin, 
eerste aanzet Do Schrioversronto was in die 
tied nag in opkomst 5. rente (Nbk) do 
opkomst van je kapitaa! rente (Nbk) 6. 
(my.) inkomsten (Nbk) Do opkomsten dr 
van weren niet zo bogo (Nbk) 7. de mate 
waarin men opkomt, de aantallen waarin 
men zich begeeft naar Do opkomsten bin 
de !aeste jaoren we] good mit do 
uutvoerings (El), eon grate opkomst veel 
mensen die komen (Bu) 8. het in militaire 
dienst, het onder de wapenen komen 
opkomstplicht - opkomstplicht 
opkooksel (Nbk) et ['op...] 1. vocht, 
schuim door het koken ontstaan Et eton 
begint to broozen, d'r ontstaot opkooksel 
(Nbk) 
opkopen - opkopen 
opkoper - opkoper 
opkoppcn (Dfo) zw. ww.; overg.; kopte 
op, het opkopt ['opkopip] 1. de gemaakte 
boter in een botterkop opmaken, d.i. o.a. 
met motiefjes versieren (als merkteken) 
opkoten (Ow) zw. ww.; overg.; kootte op, 
het opkoot ['opko:otv] 1. korter maken of 
hoger zetten door een schakel weg te 
nemen of over te slaan, in een volgende 
stand plaatsen Eon stelp!oog kuj' opkoten 
(Ow) 
opkotten (Bdie, El, Np, Nt, Pe-DbI, Spa, 
Ste, Wol) ['op...] - opkorten: korter maken 
(Nt, Ste), vgl. Vroegor baj' eon haoke an 
eon ketton, daor koj' dan do ketten tiedelik 
mit opkotten (Ste), do star opkotten 
opbinden (Nt); afnemen in omvang (van 
geld, een voorraad) (Bdie, El, Np, Pe-Dbl, 
Spa, Wol) Et gold zal we! baddo opkotten 
op raken (El), Et hui kot haddo op (Wol), 
Die kwikot okbad op, boor! (Spa) 
opkrabbelen Ook opkrabben (bet. 1: Db) 
zw. ww.; overg., onoverg.; krabbelde op, 
is/het (bet. 2, 3) opkrabbeld ['op...] 1. 
(onoverg.) met moeite overeind komen 
(van de grond) (spor.) 2. (onoverg.) met 
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opkrabben - opkwikken 

moeite omhoog klauteren, met name in 
tegen de waf opkrabbe]ezr. lett., maar 
vooral fig.: er weer bovenop kornen, vooral 
inzake ziekte Hij krabbelt mooi tegen do 
wa] op (El), H1J hat ziek west, mar bi5 
krabbe]t a] wear wat op (Nw) 3. (overg.) 
snel, slordig opschrijven 1k hal, at gauw 
even opkrabbeld (Nbk) 
opkrabben (Bdie, Op) zw. ww.; overg.; 
krabde/krabbede op, het opkrabbed 
['opkrabxp] 1. opharken, door te harken 
bijeenbrengen en opnemen eau haarke om 
buj op to krabben (Bdie), de statten 
opkrabben (Op)  2. z. opicrabbelen 
opkrabsel (Bdie) et ['opkrapsfl 1. hetz. als 
opbarkse], z. aldaar 
opkraminen (Dho, Sz) onbep. w. 
['opkraip:] 1. aantrekken en beter 
vastzetten met (en. meer) krainmen zodat 
de draad strakker staat, bijv. inzake 
prikkeldraad We zu]]en even do draod 
opkrainmen, hiy is war slop (Dho) 
opkraomcn (verspr. WS, Db, Dhau, El) 
zw. ww., onoverg.; is opkraomd ['op...] I. 
opkrassen Af' van die lacte praoters in 
buus bebben, bif' we] as b]iede dat ze 
gauw opt-a omen (Op), le kim om mij we] 
opkra omen, ik zie je lie vet gaon as 
kommen (Op), 1k moet now mar es 
opkraomen opstappen (El) 
opkrassen Ook opkrossen (Bdie, No, El, 
Ste) ['opkrasv/ ... kros] - opkrassen Jo kim 
om mij (we]) opkrassen (Bu, Nbk, Np), 
Zie maggen om mij we! op]crossen (B die) 
opkriegen st. ww.; overg.; het opkregen 
['opkrig] t. van de grond rapen, oppakken 
Wi] Ic Ft even opkriegen? 0, b, Nbk) 2. 
opgedragen krijgen eenjonge die van de 
meester strafriege]s opkregen bar (b) 
opkrikken ['opkrtlqj] - opkrikken (lett. en 
fig.) een waegen opkrikken (Db, Oho, Diz, 
Ld, Pe-Dbl, Spa, Sz), hYj zit zo in de 
nederk]its, we metigen bàn we] een betien 
opkrikken (Nbk) 
opkrimpen - opkrimpen: door krimpen 
kleiner worden Mit druag wear kim de 
p]aanken we! opkrimpen (Dhau, Db), As 
boo]t opdreugt, dam gaot et opkrimpen 
(No, El), As grös in de natte opgnijd is en 
at wodt dan mijd dan dreugt at moor in as 
gewoon grös en dan krimpt et aorli  op 
(Bu), A)' eon s!akke zoolt op 'a buud 
gocien, ]crimptbi at qo (No), Bikoo]de 

dankrimpt debuud op(El). Himoetnaor 
do masseur, want zien spieren bin 
opkrompen (Np), Bij eon veerge moat Ft 
zeta] nao It ka]ven war opkrimpen (Ow), 
Hiy krimpt be]emao] op wordt ouder en 
kleiner (Ste), (bij vergelijking:) Mit at 
fietsen lcrimptme dejurkbe]emao] op gaat 
krap zitten, sehuif't omhoog (01-NI), (in 
overg. gebruik:) Et wagenwie] moat even 
naor de smid, thy moat de hoepe] op-
krimpen doen opkrimpen (Spa) 
opkroepen - opkruipen: naar boven 
kruipen do we] opkroepen 
opkrojcn (Db, Nbk, Ow, Spa, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; krooide op, is opkrooid 
['op ... J 1. opwaarts kruien (Nbk) do dong 
de dongbu]to oplcrojen (Nbk) 2. opkrassen 
Now bef bier a] do bide middag west, 
gaoj' now niet es opkrojen! (Db), le kim 
om miy opkrojen (Sz), (schertsend) Och, 
krooi now gauw op hoe denk je het, ga 
tech wag (Spa) 
opkroppcn zw. ww.; overg., onoverg.; 
kropte op, het opkropt ['opkropip] I. 
(overg.) kroppen, in de hop bergen (s) 
Hoo]teksters kroppen do ekke]s on (s) 2. 
(overg.) inhouden, niet uiten Hiy utert Fm 
met, hiy kropt a]]es op (Np, Wol), Die bet 
at a]Jemao] b,y him ze]s opt-opt (Bu) 3. 
(onoverg.) oprispen (Db, Dfo, Nbk, b) AJ' 
teveule eten bebben, dan kan Ft  eten je go 
opkroppen (Db), (fig.:) Ft Kan bàn wel as 
reer opkroppen hij kan er wel eens last 
mee krijgen (doordat men hem gaat 
dwarbomen, door tegenmaatregelen, door 
met de politie in aanraking te komen enz.) 
(Nbk, b) 
opkrossen z. opkrassen 
opkrullen - opkrullen: deb]attieskrulien 
op, at baor opkrzd]en, De snot begint him 
op te kru]]en (Nbk) 
opkrummelen (Db) zw. ww.; onoverg.; 
krummelde op, is opkrummeld ['opkrAmJ} 
1. aan de beterende hand zijn 17 kim an 
zien k]eur we] zien oat I wear aorig 
opkrwnme]t (Db) 
opkuieren - opkuieren de dick opkuieren 
opkwikken (No, Dhau, Obk) zw. ww.; 
overg.; kwikte op, het opkwikt ['opkwtk] 
1. zich in fraaie kleding steken, zich 
optutten, kleding versieren Die maegies 
meugen hew graog opkwikken (Obk), Eon 
jut kuf moo] opkwikken nut eon 
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oplaaien - opleg 

roeseltien on eon strikkien (Dfo) 
oplaaien (Nbk, j) ['opla:j] - oplaaien: van 
vuur: t geweldige vuur dat hoge tegen do 
lochs oplaaide (j), ook fig.: plotseling en 
tel opleven van eon strijd, razie 
oplabiebes z. oplawiebes 
opladen z. oplaeden 
oplaeden Ook opladen (WH) - (jets) 
opladen As we et huusraod eerst oplaeden, 
dan kun we zien hoeveul ruumte d'r nog 
veer do aandere spullen overblift (Op), 
dong oplaeden d.i. veelal om hot naar het 
land to brengen (Nbk), Hij het do waegen 
to hoge oplaeden (Pe-Dbl), ook: opladen 
van eon accu e.d. batterijen oplaeden (Np), 
or scheerapperaot oplaeden (Nbk) 
oplaeder (Dho, Nbk) de; -s ['ople:dr] 1. 
degene die oplaadt (Dho) 2. toestel 
waarmee men eon accu oplaadt (Nbk) 
oplaene (Dhau) de; -n ['ople:no] 1. pad 
van de wog naar de boerderij 
oplaepen (Op, Ste, Sz) zw. ww.; overg.; 
laepte op, het oplaept ['ople:prp] 1. 
opdrinken (veelal: enigszins gulzig, en/of 
morsend (Ste), ook: langzaam genietend 
(Op)) Hij zit de kofi7e op to laepen (Ste), 
Eon good waarm koppien kofe kuj'seins 
zo Ickker oplaepen (Op) 2. oplepelen (Sz) 
al/es in ion keer oplaepen (Sz) 
oplakken - oplakken, opnieuw lakken Do 
fiefs wodde vroeger oplakt (Nbk), Die 
koepot is oplakt (Ow), Dat ouwe kasslen 
was 't river nog wel weerd om et mooi op 
to lakken (Sz) 
oplakt (Nbk) Ook opgelakt (Nbk) bn.; attr. 
['op(xo)lakt] 1. opgelakt (z. ook op/sicken) 
eon op/akte riots (Nbk) 
oplanger (Obk) de; -s ['oplatq(g)1] 1. 
verlengstuk van eon steigerpaal 
oplaoge (spor.) ['oplo:ga] - oplage (van 
boeken, platen enz.) de hiele oplaoge, eon 
kleine oplaoge 
oplaogeciefer (1) - oplagecijfer 
oplaoten st. ww.; overg.; het oplaoten 
['op...] 1. oplaten Op con room stok hand 
kuj' op n besten con drack oplaoten (Obk), 
Die kiender hebben daor Kiel wat be!onnen 
oplaoten (El) 2. z. opgelaoten 
oplappen zw. ww.; overg., onoverg.; lapte 
op, het oplapt ['oplaptp] 1. (overg.) door 
op to lappen verstellen Die brook is al 
vaeke oplapt, d'r zitten verscheidene lap-
pies op on in (Db), Die oo/de brook is 't 

oplappen niet meer weerd (El, Obk), Die 
ouwe schoenen moon we laoten oplappen 
(Spa) 2. (overg.) door op to lappen 
herstellen, ook gezegd van het sterker 
maken van bijenvolken door zo bij elkaar 
to doen: eon peer volken oplappen (bs: 
Dfo), eon oolde waegen oplappen (01-NI), 
Ze hebben et oolde varkenhokke weer 
oplapt (Dfo), Dat is oplapt dat is niet echt, 
het is opgemaakt (E1) 3. (overg) doen 
genezen (verspr.) Ze hebben m in It 
ziekenhuus aorig weer oplapt (Ma, Ow) 4. 
(onoverg.; van paarden) flunk, hard lopen 
(Dfo, El) Die peerden lappen aorig op, die 
kun harre lopes hard lopen (Dfo), ..Jappen 
good op (El) 5. (overg.; ook wederk.) 
(zich) opmaken, (zich) in nettere kleren 
steken, (zich) opdirken (Db, Dfo) Dat 
meenske hadde hour aorig oplapt (Dfo), 
Veur die teneelrolle mos ik sorig oplapt 
wodden om eon oold moons to lieken (Db) 
oplapperi'jgien (Wol) et; oplapperi'jgies 
[oplapl'ejxin] 1. kledingstuk dat (to) vaak 
is versteld Die brook is niet moor to 
macken, et wodt eon oplapperijgien(Wol) 
oplapt (v) bn.; attr. ['oplapt] 1. 
opgekalefaterd, hersteld door op to lappen 
eon oplapt vrouwludefetsien (v) 
oplawaai z. oplewaaier 
oplawaaier z. oplewaaier 
oplawieber z. oplawiebes 
oplawiebes (Bu, Dhau, Dho, Diz, Ld, Nbk, 
Np, 01-NI, bl) Ook oplewiebes (Nbk), 
oplawieber (Dho, Nbk), oplabiebes (Np), 
oplebiebes (Np) de; -en ['oplawibos 
/...low.../...br/'oplabibas/...lob...] 1. opla-
waai, klap k Heb him dan toch eon 
oplawiebes geven! (Nbk, Np), ... verkocht.! 
(Nbk, Np) 
oplazeren ['opla:zri] - oplazeren Jo kun 
om mij oplazeren (Np, Spa), ... veur mien 
pat oplazeren (Sz), Ik wil glen gedoente 
moor mit Jo hebben, lazer op (Obk) Now 
mmoej' oplazeren (Bdie), Lazer toch op 
(Nbk)  
oplebiebes z. oplawiebes 
opleg (verspr.) de ['oplex] 1. oplegsel, 
belegsel, finer Mit opleg kuj't we! mooi 
laiegen (Nt), eon laogien opleg (Db), Do 
meubels van vroeger wodden mit opleg 
van finer ofwarkt (Obk), Tegenworrig 
ziej' in eon be/oboe! huzen al/emaole 
waandbek/eding waorvan je daenken dat et 



oplegd - opleven 

boo]t of mare is, mar in warke/ikbied is et 
mar op/ag (Op) 
oplegd z. opgelegd 
opleggen zw. ww.; overg., onoverg.; legde 
op, het oplegd ['op ... ] 1. (overg.) op jets 
leggen We /wbben ccxi h/cia boeke oplegd 
vandaege veenspecie verspreid (over de 
grond) bij het baggeren (El), etnek/ear van 
de zi/le even op/eggen (Ow) 2. bij het 
schaatsen de hand op de rug leggen, terwijl 
degene die achter die persoon schaatst, die 
hand vasthoudt de baand opleggen (Bdie), 
MY is goad stevxj, hiy moat mar opieggen 
(Dho), W;' we] even op/eggen, dan gao 'k 
mit (Nbk), MY ianga tocbten moat de 
veurste nader opleggen en zo de twiede 
vow c/a c/ac/dc en gao zo mar dear (Obk), 
Leg mar op! (Np), Zuwwe even opleggen 
in cell lange sliert schaatsen (op de 
genoemde wijze) (Np) 3. (overg.) 
verplichten tot, opdragen Dat moej' ii fiat 
op/eggen (Bdie), Ze kim me we] van a//es 
op/eggen, mar of it et doe is punt twee 
(Sz), lane can ho eta opleggen (Ow), 
be/astingen opieggen (spor.) 4. (overg.) 
voorzjen van een dun laagje hout, fineer, 
ook wel inzake staal, bladgoud BY deurtien 
van 't dressoir is mit dat divine soul oplegd 
(Wol), Et is oplegd, dan zit d'r linear 
ommebenne (Nbk), Dat is gian ic/can, dat 
Is oplegd (Ma, 01-NI), Dat taofaltien is 
oplegd (Bdie, Np), Bat is ten op/egde 
kaasta (Dhau, Ma, Bdie), Be bie/e wodt 
ni5i stao/ oplegd dear de smid (Np), Et 
opleggen van staoi op gereedschoppen was 
vroager et gebeim van de smid (Obk), een 
scboffe/ opleggen (Ow), bee/den die mit 
b/adgooid oplagd binnen (01-NI), Vroeger 
kreej' een peerd van Sundark/aos dat mit 
b/adgoo/d op/agd was (Sz) 
oplegger (Ow, Ste) de; -s; -tien ['op...] 1. 
spadeachtige schep met stok van ong. 38 
cm (het houten blad had ongeveet dezelfde 
lengte) (Ow) Mit at lvrfgreven weren ze as 
ark neuthi  eerst can goeie s/agkroje, ten 
turfstikkar en can op/eggger om de turf op 
de kroje to /eggen, dan kwarntnen d'r /2 
tot /6 turven op 'a kroje (Ow), Op/eggers 
mossen an de onder/caant can batten rond 
Jopen, dan /euten de turven war hater /os 
(Ow) 2. hetz. als dragpiaete, z. aldaar (Ste) 
opleggoold (Db, Dho, Diz, Pe-Dbl) et 
['op...] 1. dun bladgoud (ter bekleding) Et 

was can mooie Baste mit op/eggoo/d 
(Dho), ía badden vroeger goo/den oonic-
zers, mar ok we] mit aen dun /aogicn 
op/aggoo/d (Diz) 
opleiden - opleiden, onderrichten As can 
jonge van de tecbniscbe sob oa/e komt, 
moat ten baos 'm tocb nogbaostbe/emao/a 
op/eiden (Op), year een beroep op/a/den 
(Sz, Wol), veur can yak opleiden (Bdie) 
opleider ['oplcjdç] - opleider: persoon die 
onderricht 
opleiding de; -s, -en ['oplsjduj] 1. oplei-
ding can wctenscboppe/i/ce op/aiding (I), 
can nije op/aiding volgen gaon (Nbk) 2. 
instelling ter opleiding een op/tiding year 
k/eutaronderwiezeressen (Nbk) 
opleidingscentrum (1) - opleidingscentrum 
opleidingskosten (I) [ ... kastv] - oplei-
dingskosten 
opleidingspergrainme (1) - oplei-
dingsprogramma 
opleidingsschoele (ko) - opleidingsschool 
een op/eidingsschoa/e year zende/ingen 
(ko) 
opleidingstied (I) .. opleidingstijd 
oplepelen zw. ww.; overg.; lepelde op, bet 
oplepeld ['op...] 1. met een lepel opeten 
(verspr.) ía moe'n de soep mar gauw even 
op/apa/çn, sanders wodt et koo/d (Op, 
Obk) 2. opscheppen van pap of ander eten 
(Dhau, Diz) le kim miy nog we] war 
op/ape/en, et smaakt mij zo /ekker (Dhau) 
3. aan één stuk door opsommen, opzeggen, 
achter elkaar uitspreken MY mos et 
a//amao/e effen op/ape/an war bi5 daon 
badde(Obk),Za'ketgauweven op/epa/en? 
viug achter elkaar oplezen wat er staat, het 
in z'n geheel opsommen (mondeling) 
(Nbk), MY kende dat vassien zo goad, bx 
kon et zo we] op/ape/tn (El), MY Jep a/dc 
mar op hij ging maar door met op te 
noemen, met te vertellen (Nw), Lepa/ now 
mar as op vertel het nu maar eens, laat het 
nu maar eens horen (Np), Hiy kan at ct 
mooi op/ape/en opzeggen, opdissen (Wol) 
opletten ['opleti] - opletten Aj' goad 
op/etten dan kuj' van bieruut de toren van 
Stien wick zien staon (Op), ía moe'n 
evanpics goad opletten aj' overstikkcn 
moeten (Obk), ía moe'n goad opletten on 
uut/ciekcn, want at is dnok bij de wag 
(Nw) 
opleven - opleven: opileuren, weer tot 
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opleveren - oplochten 

nieuw leven komen In at vaurjaor beg/nt 
a/Its wear op te leven an kriaj' zels ok 
overal wear mear zh, in (Op), Ia konnen or 
zuver an de boar zion dat /zij wear 
oploafde (vo) 
opleveren - opleveren: van werk dat men 
in opdracht aannam, heeft voltooid en ter 
afronding aflevert, bespreekt, toont (vooral 
inzake bouwwerken) Do annemer moat 
vaur 1 novom bar opleveren (Nbk), Do 
timmerman moat do huzen mit meie 
opleveren (Np), Dat kerwei moot op tie 
vaastosto/da tied op/overd wodden (Dfo), 
Ze bebben at zo kocbt: mit ten macmd 
opleveren het gekochte overdragen (Dho), 
We moe'n at /aand schone opleveren d.i. 
bij verkoop: zonder dat er flog te oogsten 
gewas op staat (Ste), con koc opleveren 
overdragen na verkoop (Bu), Ia moe'n 
netties war/c opleveren (El); opbrengen, als 
opbrengst geven Hat at nog war op/evard? 
(Nbk), De oogst bet van 'tjaor Mel war 
op/evard (Ru), Ft zaodkan van 'tjaor goad 
wat op/avaren (Diz), Ft lavert ni/cs op 
brengt niets op, er valt niets aan te 
verdienen (Nbk); tot resultaat hebben, 
veroorzaken: Dat tan wal es geveer 
opleveren (Nbk) 
oplevering ['op...] - oplevering 
opleveringsdaotum ['op...] - opleverings-
datum 
opievcringstennien ['op...] - opleverings-
termien 
opleving ['oplt:wuj, ...vuj] - opleving (...) 
en nao die aarrnoedije tied van om 1900 
benne was d'r wear spraoke van can flinka 
op/eying in dissa streken (vo) 
uplewaaier (Nbk, Np, Nw, Ste) Ook 
oplawaaier (Bdie, Bu, Diz, Ld, Nbk, Np, 
Op, Spa, Ste), oplawaai (01-NI, j) 
['oplowa:jç/ ... law ... ..oplawa:j] - oplawaai, 
klap MY gal' me tocb con oplawaai 
(01-NI), A]' niat votgaon zak ja ten 
op/awn] verkopen (01-NI) 
opiewiebes z. op/a wiebes 
oplezen ['op...] - oplezen: met luide stem 
lezen Die porsoon kon at a/tied mooi 
op/ezan (Dfo) 
oplicliten zw. ww.; overg.; Iiehtte op, het 
oplicht ['opItxti] 1. optillen, enigszins 
opheffen Wi' de kaaste even vaur miy 
oplichtan, dan za/ it de matte d'r ondar 
schoevan (Dhau), Zuwwe die ba//ce even 

op/icbten? (Nbk), Kuf' die tonne ok even 
op/icb tan, dan za/ ik d'r can peer stienen 
onder laggen (Dfo), Ft peerd moat zion 
pote op/icbten (Sz, Np), aen ti),pien van do 
s/uier op/icbten (Spa), H31 her zion 
daupcee/ op/icbt z. onder daupcee/ (DIa); 
in het bijzonder in toepassing op het eggen 
(Dfo, Ow), vgl. De /icbtketten is om de 
aide sebone te ho/an van kwae/c en aandere 
rotzooi die hijmitnamt; de tide wodda mit 
eon ketten op/icbt, ears s/eepte a//as op 
ba/ten (Dfo), A]' zaod /icbt eiden wi//on, 
moej' de aide op/icbten mit tie /icbtketten 
(Ow) 2. door ploegen omhoogbrengen (van 
de aardappelen) (Ld) do eerappe/s op/kb-
ten (Ld) 3. bedriegen, de ander geld of 
goederen afnemen door listig te opereren 
iena oplicbten (Nbk), de zaake op/icbten 
(Ow), Ia /ezan op It beden baost a//a 
daegen in de fraanta dat mcensken an de 
top bz grote ondememings do boo/ 
op/ichtan (Obk) * Riemen en dicbten, ie 
zo//an It gat d'r van op/icbten (Ma), ...d'r 
bij. (Dho, Ld), Hij kan riaman en 
dicbten, ie zo//en et gat d'r your op/icbten 
(El, Np, Ow, Bu), Hij tan riemen en 
dicbten, ie zo//en do patte d'r year 
op/icbten (01-NI, Sun-0t), Mit riemen en 
dicbten kuj'tgat op/ichten (Dfo), ...kuj'de 
poaperd year op/icbtan (Dhau) 
oplicbter ['opltxtç] - oplichter Die/care/is 
een li//ike op/icbter (Np) 
opllchteri'je (Nbk) [ophx1'tj] - oplichte-
nj 
opllehtersbende (spor.) ['op...] - 
oplichtersbende 
opliebting (spon.) ['op...] - oplichtenij een 
geva/ van op/icbting (I) 
oplieren (verspr.) - oplieren (met behulp 
van een her): Aj' ean zwaore boom op 'e 
waegen /aedan, moej'him op/iaran (Obk), 
de bujkappa oplieren (El, Ow), Ft 
biantwark wodde op/ierd (Np), Dc kepotte 
auto wodda op/lard (Wol), Do zakken 
wodden vroeger out at schi), op/iard (Diz, 
Ma), oplieren mit aen /iera (Bdie) 
oplocht (verspr.) Ook opgelocht (Bu, Dho, 
El), opgelucht (Bdie, Ld, Sz) ['op(xo)loxt 
I ... L&xt] - opgelucht Hiy was aorig oplocht 
(Nbk), N. bac/de oplocht aosem (Np) 
oploebten Ook opluchten (WH) zw. ww.; 
overg., onoveng.; Iochtte op, is/het (bet. 3) 
oplocht ['oploxtl2/ ... lAxtv] 1. (onoverg.) 
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minder donker worden, liohter worden, 
helderder worden Dat die boom your It 
buus oficapt is, is ci zuver van oplocbt 
(Ld), Ai' de liendeboom opsnuuicn, kan 't 
d'r biclemaol van oplochien in buas (Ow), 
D'r is eon nif roam in koemen, daor zal It 
aorig van oplocbten (Sz), Van cen 
kwassicn varve on ni5 bebang zal et aorig 
oplochten (Pe-Dbl), Van niy bebang kan 
do kacmer zo oplochten (Dhau), Dan 
lochiten A. zion ogies op werden ineens 
levendiger, vrolijker (b), Dc zee kan mooi 
oplocbten (Wol), at opJocbten van ci 
noorderlocht (Bdie) 2. (onoverg.; van het 
weer) opklaren Et locbt wear op, ci wodt 
weer wat loch tiger, bcldcrder (Np, Ma, 
Nbk), ía kun It zien oplocbten, et wodt 
doulcics we] weer dreuge (Obk), Et wear 
knapt wear wat op, et begint wat op to 
luchten (Nt, Spa), Dc bale is over, et Jocbt 
a] weer op (Ow, Diz), El locbt wear mooi 
op nao de buffe (Bdie), ...aorig op... (Ma) 
3. een gevoel van opluchting geven, een 
bevrijdend gevoel geven, ten gevoel van 
ontspanning geven Mit 't beard hi do 
dampo, en et ]ocbt wear wat op en men 
krijgt een wat mimer gevoel in de 
luchtwegen (Dhau), Daor ]ocbt ie weer 
bielendal van op (Bu), Jo lain d'r van 
oplocbtcn, aj' as mit aandere meenskan 
praoten (Obk), Die meenskcn zullen d'r 
we] van oplochten as ze heusen oat bear 
vern,iste zeuntion wear vunnen is (Op), Et 
bet me aorig oplocht (Nt), Dat her 'm best 
op]ocbt(Ste), 1k bin d'r(aorig) van oplocbt 
(Bdie, El, Ma), Daor bin 'k van oplocbt, 
daj'me oat verteldbebben (Nw), Aj'nodz 
naor 't busien moeten on ie bin niet in de 
gelegenbeid, kan 't aorig oplucbten aj' ci 
dan eindelik kwiet binnen (Ld, Spa), Dat 
Jocbt op nI. als men een vol gevoel heeft 
en overgeeft of wanneer men z'n boosheid 
afreageert (Ow), zo ook 1k beb n do 
waorbied zegd, now, oat locbt op! (Np, 
Wol), Aj' iene een Map gavven of 
uutfoeterd bebben dan is oat do weg niet, 
mar at locbt we! op (Nbk), Eon boer 
]aoten, daor kan do bool ecbt van 
op!ocbten (Wol), Et zal d'r (aorig) van 
op!ocbten as the vent votgaot minder 
spanningen geven, het zal er ten stuk 
prettiger, aangenamer door worden (El, 
Obk, Nbk), Daor zal at we! wat van 

op]ocbten beter, aangenamer door worden 
(Dho) 
oplochtige z. oploebting 
oplochting Ook opiochlMge U) oplocksige 
(Ste), opluc/sting (WH, elders. spot.) [op 
loxtu)($/ ... yQ/ ... lAxtuJj - opluchting, 
verlichting Et was vow- do bide baurt eon 
op!ocbting oat die meensken votgongcn, 
wantze maekten mit iederienc ruzic (Obk), 
Dat was een bide oplocbting your bàn 
(Bu, Nbk, Np, El), mit eon zocbt van 
opfocbting U) 
oplochtinge z. op]ocbting 
oploegen (ZW, Bu, Db, Dfo, Diz, El, Ld, 
Nbk, Np, Op, Ow, Sz, Wol, bo: Nw, bs: 
Obk) zw. ww.; overg.; loegde op, het/is 
oploegd ['oplu:g] 1. opstapelen, in het 
bijzonder van turf (in een sehuur, op een 
wagen, op een hoop buiten) en van hout, 
vaak zodanig dat de wind er makkelijk 
door kan waaien, nI om te drogen Dcbie]e 
boa] is ommeva]an, we moe'n a!]cs opni5 
op!ocgen (Dfo), Do boo]tbult wodde 
op]o.egd(Np), braandboo]t oploegen (Ow), 
De 10550 turf wodde op]oegd (Wol), We 
moo 52 die tar/bait nog oploegen (Np), We 
moe'n oat book nog oploegen (Np), een 
scbio mit turf oploegen (Ow), We babben 
eon gocie klaarnpc boo]t op]oegd ziitcn 
(Diz), Do klaampe turf die we lack 
opioegd badden, vu] opiens in mekacra 
(Nbk, Op), In de oorlog moest ik de 
spitten oploegen (Sz), Soms twie en ok wel 
drie bujvakkcn, waor at win tervocr zoos 
buj en roggestro on baevcr in op!oegd 
wodde your de whiter, soms an do nofle 
toe voHj), Stienen kuj'op]oegen, Yew sier 
(Ste) 2. plaatsen van bijenkorven op de 
(vaak speciale) wagen (bs: Obk) 
oploeken (Ste) zw. ww.; onoverg.; loekte 
op, is oploekt ['opluk} 1. zich fitter gaan 
voelen, ook: aansterken, beter worden bij 
ziekte, ook: beter, frisser gaan groeien: van 
planten, van weiland Mo do koffle look ik 
wel a wat op (Ste), Veurige wake was bij 
nog zick, mar hi) is al weer aorig op!oekt 
(Ste), Die p]aante is aorig oploekt fraaier 
geworden (Ste), Et ]aand tan inienen 
oploeken (St a) 
oploop de; oplopen; oplopien ['oplo:p] 1. 
oploop, samenscholing Et was con bide 
oploop daore (Nbk), Wat een oploop van 
vol]c(Ste) 2. kruiplank tegen een mesthoop 
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(Ste) eon op/oop tegen do mesbu/te (Ste) 
oplopen I bn. ['opIo:p] - opgelopen Ft 
oge was aor% op/open (Nbk) 
oplopen II st. ww.; overg., onoverg.; is 
(bet. 1-4, 6-9)/het (bet. 5-9) oplopen 
['op...] I. (onoverg.) naar boven lopen do 
trappo op/open, .L1i9 is zeker do beuvel 
op/open (Nbk) 2. (onoverg.) toenemen in 
graad, intensiteit Do koorts is op/open 
(Nbk), Do temperoturen /open op (Nbk) 3. 
(onoverg.) toenemen in aantal, waarde, 
prijs, kosten In oons hand ]opt et tal 
war/co/ozon mit de dag op (Obk), Dat 
bedrag /opt gauw op (Eu), A/mit a//opt It 
nogal war op wordt het nogal duur (Diz), 
't Lopt a/Jemao/e weer op het wordt 
allemaal duurder (El), Do rekening bij do 
veoarts /opt gauw eon betien op (Ld), Jo 
moe'n drekt beta oJen ic moo'n et met 
op/open /aoten het verschuldigde bedrag 
maar niet steeds groter laten warden (Np), 
Do priezen /open (mar) op (Bu, Obk), 
...bin barro op/open (Dfo), ...goed op/open 
(Dhau), ...doen met aanders as op/open 
(Ma, Spa), Ft Jopt aorig op mit 
bosscboppen doen het wordt nogal een 
groot bedrag als je alles bij elkaar optelt 
(verspr., Ow), Do onkosten /open te hoge 
op (Ow), Do koers van de do/Jar is 
op/open (Op), Do biggen bin wat op/open 
zijn meer waard geworden (Ow) 4. (ono-
verg.; vooral van een lichaamsdeel, eon 
plek op hot liehaam) opzwellen De aarm is 
'm nogal war op/open (Nbk), Debaand/opt 
aorig op (Ma), Do vingor is me op/open 
(Ste), Aj' een stik van eon biye kriogen, 
kay etsoms aorig op/open (Nbk, Obk), A)' 
steulcen binnen dour eon bije kuj' daor et 
besto k/oosterba/sem op doen; It is van-
daego- do- dag niot moor te A&iegen, mar et 
bit/p ommerae/c. Ft /opt met op - et wodt 
dus met dikko - op etp/ak daor a)' stan/con 
binnen, ie konnen et ok opje smoren om et 
sti/ckon tegen te gaon (bs: Obk), Do /ocht 
is op/open zet op, wordt vol (Nbk) 5. 
(onoverg.; van de bodem) langzaam beget 
worden Dat /aand /opt naor aachteren toe 
eon hie/ aende op, et is daor vu/e bogor 
(Dfo), Dat hand /op schuin op (Nt), Die 
weg /opt eon betien (schuin) op (Diz, Ld), 
Ft /opt d'r war op (Nbk), Die twin bebben 
ze mooi op/open /aoten (Np)  6. (onoverg.) 
in een bep. richting lopen, opgaan He)' wo/ 

es vaeker zoe'n /ang stok in de wiend 
op/open moeten? (Nbk), Ic moe'n niot 
zomar et biom van eon sander op/open 
(Nbk), Buun'rouw was d'r raozend v/ogge 
bij doe et kiend do wog op/eup (Db) 7. 
(onoverg.) met iemand meelopen Zuwwe 
tegere op/open? (Bu), Wig' mit op/open? 
(Nbk), Loop mar eon stokkien mit mij op! 
(Ow, Obk), We /cupen mit mo/caere op 
(Bdie) S. (overg.) door langs de huizen te 
gaan of anderszins veel mensen te vragen, 
verkrijgen Ze bebben aong geld op/open 
mit de ko//ekto (Nbk), D'r woddo geld 
op/open deur et bie/e hand om do stackers 
te steunen (vo), zo ook De ko//ekto het 
aorig op/open (Diz) 9. (overg.) krijgen 
zonder het (bewust) te willen Die hot gion 
kere/ op/open (Ld), Mit /cupicnstikjcen kit)' 
eon nat pa/c op/open (Spa), con zie/cte 
op/open (Bu, Nbk, Nt, 0p, Spa, Wol), 
Woes veurzichtik, ie kim daor we/ war 
op/open bijv. luizen, vlooien, eon 
besmettelijke ziekte (Op,  Spa, Wol), 
koo/de op/open (Obk, Wol), eon I.7inlce 
verko/enhied op/open, griep op/open, eon 
b/essure op/open (Op) 
oplopend [op'lo:pipt] - oplopend: snel 
driftig Th3 is gauw oplopend (Ma, Nbk, 
Obk, Ste), .. .s/im oplopend (Nbk), eon 
op/opende kere/ (Dfo) 
oplorken (Nbk) Oak oplurken (Ld) zw. 
ww.; overg.; lorkte op, het oplorkt ['op...] 
1. lurkend opdrinken Sommigen /urken do 
koflie op (Ld) 
oplorpen (Nbk) Ook oplurpen (Ow) zw. 
ww.; overg.; Iarpte op, hot oplorpt ['op...] 
1. lurkend, slorpend opdrinken Hiy bet 
zien koffic /e/c/cer op/orpt (Nbk), do koffle 
op/wpen (Ow) 
oplosber (spar.) [op'Iozbç] - oplosbaar 
oploskoffie (spor.) - oploskoffie 
oplosmiddel ['op...] - oplosmiddel 
oplossen zw. ww.; overg., onoverg.; loste 
op, is/het oplost ['oplosi] 1. oplossen (in 
vloeistoffen) Do suker lost op in do borre/ 
(Wol), suker oplossen (Bu) 2. doen af-
nemen, vervluehtigen, uiteenvallen: van 
slijmvorming bij verkoudheid e.d. (Db, 
Dfo, Nbk) Waarmo moe war/ct goed bij 
oplossen van verko/enbied (Db), Gale 
suker lost do s/iomen op (Dfo) 3. tot een 
oplossing brengen Ft oplossen van die 
fomi/iokwestie was met zo ma/c/ce/i/c (Db), 
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We zulion zion dawn dat zae/aov zo 
gauw mcugelik oplossen kunnen (Np, 
01-NI), muui/ikbeden oplossen (spor.), con 
puzcl oplossen (Wol, El), ccv iaodsel 
oplossen (Ow), con misdaod oplossen 
(Ow), ccv nioord oplossen (Nbk, Ld, Wol) 
uplossige Z. oplossing 
oplossing Ook opiossige (Ste) de; -s, -en; 
oplossinkien ['opl3suj/ ... soya] 1. oplossing, 
opgeloste stof (in een andere vloeistot) ccv 
oplossing in waetcr (Nbk) 2. vloeistof 
waarin een andere stof is opgelost Lysol 
was con starkc oplossing (B die) 3. 
antwoord op een vraagstuk Do oplossing 
van depuzol staot nijc woke in do kraantc 
(Nbk) 4. middol om een probleem op to 
lossen 1k wect wel ccv bctcre oplossing 
(Nbk, Np), ccv gocie oplossing (Nbk), eon 
oplossing vienen (Db), flat zol ccv 
oplossing wczen kunncn (Nbk) 
oplossingsteken (1) - oplossingsteken, 
herstollingsteken 
opluehten z. oplocbtcn 
opluchting z. oplocbting 
opluien (spor.) ['oplj(d)i] - opluien 
oplurken z. oplorkcn 
oplurpen z. oploipcn 
oplussen (Bdie) zw. ww.; overg.; luste op, 
hot oplust [op...] 1. in zn geheel, in z'n 
total iteit lussen Datlustchij allcmaolc niet 
op(Bdie) 
oplusteren z. opluusteren 
oplutten (Nbk) ['oplAtii] - opdirken, ni. 
zich mooi maken, zich opsmukkon 
opluusteren (Dhau, El, Nbk, Np, Ow, Sz) 
Ook opluneren (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; luusterde op, hot opluusterd 
['op ... ] 1. (onoverg.) ophoren (van jets) 
Daor luustcr ik van op daar hoot ik van 
op, dat verbaast me (nu ik hot hoot) (Nbk), 
Daor he'k rcer van opluustcrd (Dhau, Obk, 
Sz, El) 2. (overg.) in con fccst opluusteren 
e.d. (Nbk) 
opluustcring ['oplystuj} - opluistering 
H7 hadde ccv stokkicn veurdreugcn tar 
opluustering (Ste), je op/uustcring macken 
(Bu) 
opm. - aficorting van opmarking 
opmaak z. opmack 
opmaarken z. opmarkcn 
opmaarking z. opmarking 
opmaek Ook opmaak (Spa) do ['opmc:kJ 
...] i. opschik, versioring Daor zit con boel 

opmaak op (Spa) 2. make-up (Nbk) Dat is 
allcmaol opmaak, NY dat mecvske (Nbk) 
3. lay-out (spor.) 4. middol ter vor-
steviging (van klodingstot) (Dho, Nbk), In 
&e niic lappe zit opmaek, dat is ccv sooft 
vcrstcviging van de stof; aj' dc stofwaskcn 
bcbbcn gaot et d'r uut en dan is de stof 
socpcl (Nbk) 
opmacken Ook opnusken (WH) zw. ww.; 
overg.; maekto op, hot opmaekt ['op...] 1. 
(wederk.) zich gereedmaken tot Et duurt 
nict zo lange vicar, we mcugen ooiis zo 
staorijan ok wel opmacken om vot to gaon 
(Nbk), Die koc maakt 'vi al mooi op staat 
klaar om to kalven (Nt, Spa) 2. samen-
stellen, opstellen, berekenen en op papier 
zotten En op et aende van etjaor wodde 
al/es naokckcn en ma ckten ze de bclaans 
op, zoas Fraans dat nuwnde (vo), ccv 
scbuldbekentcnis opmacken (Nbk), perces 
opmaekenproces vorbaal (b), Now macken 
we ccv vcrlang!icst op van al mar duurdcr 
dingen (b), Aj'zo veer bennc binnen, kuj'jc 
testcmcnt we! opmacken (Op), do rekening 
opmacken, do kas opmacken (Nbk) 3. 
intorproteren, konkluderen (uit iots) Wat 
moe'n wij bier uut opmacken? (Ob), Dat 
vien ic now we!, mar ik kay at d'r niet wit 
opmacken (Nbk), Zc zee et viet rccbtuut, 
mar iekonnen d'r uut opmacken datze dat 
gracg wol (Nbk), Maaticn schreef niooie 
brieven, ie konnen d'r percics wit op-
macken hoe et daor (..) gong (vo) 4. ten 
oindo gobruiken, vortoren at eten opmacken 
(El), We hoe van toch al/es vot in ien kecr 
niot op to macken, dan bcbben we morgen 
oknog wat(Nbk), Mack iceteven op?nl. 
bet restje in de pan onz. (Nbk), de boel 
opmacken bijv. wat er nog aan otonswaren 
overgebleven is van een feost, ook mimer: 
doorbrengen, gohoel verkwiston, ook 
schertsend, zo ongeveor het laatsto geld 
bostoden: Now jongcs, we gaon naor do 
wivkel om vi5e kleren en zo, we gaon de 
hoe! opmacken (Nbk, Ste) 5. (van sloton, 
greppols, kanton van vaarten o.d.) van 
plantonrosten, begroeiing, modder ont-
doen, de uitgozakte aarde weer op de juis-
te plaats brengen Bij do haast macken do 
boeren do grôopc op (0th), Et is zo boog 
waeter, we zullen de grô),pcn mar even 
opmacken (Ld, Np, Dfo), In beg hand 
moej' de gruppen gocd opmacken (Pe- 
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Dbl), Wemoe'n de sloden flog op- macken 
(Np, Obk, Nbk), Die sloot is mooi kaant, 
die is mooi opmaekt (Wol), Dc wetering 
aft diebte, die moet opmaekt wodden (Nt, 
Ma) 6. (van een pad, een zandweg) 
egaliseren, bijwerken (Ma) WiY moe'n de 
menning opmacken (Ma) 7. de juiste vorm 
geven (aan oppers) Etbuj wodde optiemd 
en in buiten brocbt, mar dan mossen ac de 
oppers nog opmacken (Dfo) 8. in 
gereedheid brengen (van bedden) 1k zal et 
bedde gauw even opmacken (Nbk), Maek 
ic de bedden nog even op? (Nbk) 9. (van 
weefsel) glad en stijf doen zijn, zn vorm 
geven De floddermusse was op- maektmit 
stiesel (Ow), D'r bin met vile meensken 
die een plooimusse opmacken kunnen 
(Nbk), Mar ooldc N. mossan wij vroegcr 
de mussen hermebrengen, en die mos ze 
dan opmacken (Obk) 10. de lay-out doen 
(1) 11. schoonmaken en verfraaien, 
versieren, smaakvol inrichten: om goed 
voor de dag te komen, om bewonderd te 
kunnen worden, om een keuring e.d. te 
ondergaan It Feerd moet (mooi) opmaekt 
wodden year de keuring uitgedost, 
opgetuigd (Np, Ow, Spa, Diz), (.) ccii 
peerd opmacken, mit rosies in de maencn; 
de star wodt war uuttrokken on belcn4t (El, 
Nw, Bu), Dc buxen weren an 't opmacken 
mit de ereboge year et feest van etpeer dat 
25 jaor trouwd was (Obk), de straote 
opmaeken year et feest reinigen en 
versieren (Pe-Dbi), J. on G. gaon mor-
gen op 'e sjeze naor 't gemeentebuus to 
trouwen; vanaovend gaon we de sjeze 
mooi opmacken (Op), Dc versierde wae-
gens bin mooi opmaekt (Nw), Ze her hear 
aorij opmaekt heeft zich in fraaie kleding 
gestoken (cm gezien te kunnen worden) 
(Nbk), een bloemcmaande kuf' mooi 
opmacken (Wol), de kastboom opmacken 
(Np), Die lat et haor geregeld opmacken 
(aig., Dho), Ikheb de taart al baicken, maar 
ik moot hem nog opmaken versieren (Diz, 
Ste, 01-Ni, Sz) 12. make-up aanbrengen, 
ook: schminken Ze bet bear aorig opmaekt 
(Nbk), ...mooi opmaekt (Ma), ft gczicbt 
opmacken (Nw), Ze gaon bear opmacken 
year een teneelstokkien schniinken (El), 
War badden ze bear toeb opmackt op een 
bijzondere wijze geschminkt (Ste, Nbk) * 
D'r bin vrouwluden die kim beter geld 

opmacken as bedden (Ld) 
opmacker Ook opnzaker (WH) de; -s; 
-tien ['op...] 1. verkwister Da's een 
opmaeker, zejacbt de boel d'r dear (Bu, 
Nw) 2. iemand die delay- out verzorgt (1) 
opmackersbocl (Dhau, Spa) Ook opma-
kershoel (Spa) de ['op...] 1. toestand, 
gelegenheid waar je alles maar op kunt 
maken Ic kriegcn nict meer, 't is bier gien 
opmaekersboel (Dhau, Spa) 
opmaekt (Nbk, 1) Ook opgemaekt (Nbk, 1) 
['op(x)me:kt] - opgemaakt: met make-up 
getooid een op(ge)maekt gezicbt (Nbk), 
ecn op(ge)maektmaegicn (Nbk); verder in 
opgemaekte pagina's (1); Die komt op een 
opgemaekt bedde z'n bedje ligt gespreid 
(fig.) (Nit) 
opmaelen (Nbk, Np) - opmalen (van 
water) Vleden wake inossen ac in de 
poolder opmaelen (Np) 
opmaken z. opmacken 
opmakcr z. opmaeker 
opmakcrsboel z. opmaekersboel 
opmaot (1) - opmaat (inzake muziek) 
opmarkciik (Nbk, Obk, Ste) Ook 
opmerkeiik (WH) [op'markok/ ... mer...] - 
opmerkelijk: eigenaardig, merkwaardig 
Opmarkelik stifle was et op 'e weg; dat 
kwan, dear 't voetballen (Obk, Nbk), Et 
weer is tot now toe prima, dat is we] 
opmerkelik year de tied van etjaor (Sz) 
opmarken Ook opnsaarken (Dho), opmer-
ken (WH, 01-NI) ['opmarkj]/ ... ma:r ... / 
... msr ... } - opmerken: bemerken 1k bebbe 
dat wel opmaarkt, bear (Nw), Ze marken 
niks op war d'r om hear benne gebeurt 
(Obk); éón of meer opmerkingen maken, 
iets vinden (Bu, Nbk, Ow) Die bet altied 
wat op to mwken,  Otis met good (Bu, Ow) 
opmarking Ook opmaarking (Dho, Nw, 
Pe-Dbi), opmerking (WH) de; -s, -en; 
opmarkinkien ['op...] 1. gedachte die men 
nit, bemerking, aanmerking Et was mar een 
rere opmarking (Ow), Dc opmarking sleug 
nargens op (Ld), 1k van dat een goeic 
opmarking van je (01-Ni), HiY maekte 
nogal es een opmarking (Nw, Ma), con 
opmarking geven maken (Obk), ffcj' nog 
meer op- on anmarkings? (Nbk) 
opmarkiem (Nit, Np, Ste) [op'marksqi] - 
opmerkzaam Die moet d'r opmarkzem op 
maekt wodden (Nbk) 
opmeppen (El) zw. ww.; onoverg.; mepte 
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opmerkelik - opuenten 

op, het opmept ['opmspip] 1. hard werken 
(van lichamelijke arbeid) Hi7j wept aon 
op, bij bet do aevensoersoboenen an (El) 
opnierketik z, opmarkelik 
opinerken z. opmarken 
opmerking z. oprnarldng 
opxnesjeren (Nbk) ['op...] - opmarchcren, 
inrukken, weggaan Jo kim am mi 
opxnesjeren! (Nbk) 
opmesselen z. opmetse.lcn 
opmeten st./onregeim. ww.; overg.; het 
opmeten ['op...] 1. de maat of de maten 
opnemen, nameten Wil Ye me do maot even 
opmeten 7 (Nbk), H.zmetmo do hoof even 
op (Nw), wait opmeten dat uutvoord is 
(Ow), Do hoer gal opmeten hoeveule cer-
pels as we opzocht hebben (Db), Vroeger 
mossen ze de i'ene opmeten (Np), Hij hot 
do kuifbult opmeten hoe n groat stok 
plestiek d'r over was (Ld), Th3 mat et 
laand op (Ste), Ft kedaster moot kommen 
to opmeten (Dfo), MY kon do hoe) we) 
opmeten ni.: met zulke grote passen loopt 
hij (Dho), zo oak Die gal zeker de weg 
opmeten zie hem eons met grote passen 
lopen (Np) en Die met de weg ok op (Np) 
2. met grote passen lopen (Dhau, El, Nbk) 
Die is ok weer an et opmeten loopt met 
grate passen (Nbk), Dat peerd dat met op 
id. (El) 
opuietselen (verspr.) Oak opmesseten (Bu, 
lidie, El, Np) ['op...] - opmetselen Do 
mute ow do karke moe'n go opni5 
opmotselen (Obk), Ze mossen do mute 
nogal boge opmetselen (Pc- Dbl), mit Hem 
opmotse)en (Ste) 
opnienten (Sz) zw./onregelm, ww.; overg.; 
meutte op, het opmeut/opmeuten 
['opnn:ti7] I. opwachten en tegenhouden 
(Sz) Hij bet 'in opmeut(en) (Sz) 
opmi'jcn(Bdiek El, Ma, 01-NI, Spa, Ste) 
zw. ww.; overg.; mi'jde op, het opmijd 
['op...] 1. maaien (vaak: van cen hellend 
viak, een sloot e.d.) do slootskaant 
opmiyen (8db, 01-Ni), do sloot opmi5on 
(Ma, Ste), de kaanten opmien (El), Ben 
stole wal woof' oprni5en, ten gewoon 
wallegien woof' uutmi5en (Spa), Twee 
buiers konnen daags ion mad opmi9en 
(Spa), or Jaand opmijen (Ste) 
opmieteren (Nbk, Nw, Wol) ['op...] - 
opmieteren, opdonderen Mieter op! (Nw), 
Jo kim opmieteren (Wa!, Nbk) 

opmoffelen (verspr., bet. 1: Spa) Ook 
opknoffelen (bet. 2: Spa) zw. ww.; overg.; 
moffelde op, het opmoffeld ['opmofj4 
i...knofj4] 1. opkaiefateren, opknappen 
van een fiets, een werktuig enz., vooral: 
door van een nieuwe laklaag to voorzien, 
door van moffellak to voorzien, door te 
moffelen (El, Nbk, Nt, Nw, Spa) As eon 
fiats opmoffeld wodde, dan wodde hi)' 
opni) )akt en kwazn in do moufelo vend 
(Nw), Ze bob/ion do fiats weer aorig  
opmoffeld; da 'a baost op dezeide meniere 
as daf' eon auto opspuiten (Nbk), jezeif 
mooi opmoffoien opmaken, uitdossen (Spa) 
2. langzaam of met kleine stukjes, pen- 
zeiend opeten (verspr.) Die smerigejongen 
he/i/ion do koekies maci allemaole op-
moffeld (Dfo), Th5 hot et prakkien gauw 
opmoffeld (El), Ooldo beppe tan nag zo 
lokker hour broggion opmoffelen (1¼- Dbl, 
Dhau), Die kan lekker do hoof opmoffolen! 
(Diz), eon spekkossien opmoffolen erg 
langzaam opeten on daarbij !angdurig 
kauwen (Obk), zo staodigan opmoffelen 
(Spa) 
opinonsteren z. opinoonsteren 
opnionteren ['opmontp] - opmonteren 
Hi)' is ok aorig opmonterd (Nbk), We 
he/i/ion 'm aorig opmonterd(Nbk), Hi)' zit 
in do nodorklitse, we znoo'n 'in eon betien 
opmontoren (Wa!) 
opnioonstertn (Np, Ow, Ste) Ook opmon-
fleren (Edie, Db, Sz) - opmaken, feestlijk 
ulidossen Dat peerd is mool opmoonsterd! 
Mit vietbies in do maenen (Ste), Vour do 
touring van poerden woof' ze good 
opmonsteren (Db), at peerd war opmon- 
steren (Bdie); oak inzake personen, vgl. 
Now, now, die her him ok aorig 
opznoonsterd die persoon heeft zich nogal 
uitgedost, zich opval!end net of feestelijk 
gekteed (Np), verder in Hi)' zag d'r lange 
tied heel sleoht nut, tech is hi)' do leste 
woken wear war opmonsterd is or beter nit 
gaan zion (in lichamelijk opzicht) (Ste, Sz) 
opnaenie (1) de; -s, -ii ['opn:m] 1. 
opname: fob, geiuidsopname, t.v.- beeld, 
fllmbeeld c.d. 
opnaemcstudio (I) ['op ...J - opnamestudio 
opnemen st. ww.; overg.; hot opneumen 
['op...] 1. optillen, oprapen Doe nam et 
tie/no jongion et bloempien op (ba), We 
zn/len dat kiewietseigien even opnemen, 



opnemer - opni'jcn 

vein-dat aanderen d'r mit vandeur gaon 
(Obk), H15 bet et van de grond opneumen 
(Nbk), Neem die bool even opje d.i. van 
de vloer, van do grond (Np), de matte 
opnemen opnemen, oppakkon (Spa), D'r is 
me een stock valen, die mock even op-
nemen (Np). K miende dat d'r eon 
kwattien op 'e grond lag, mar doe bi5 It 
opnarn was 't een gulden (Op, Ld), een 
zwad grös opnemen (Ow), Neem dat es 
even op (Ma), con bock opnemen, de 
penne opnemen (1), de waopens opnemen 
(1), de tillefoon opnemen, een kiend opne-
men nit bed halen en laten plassen (Nbk) 
2. met een doek, dwell e.d. van de grond 
nemen, vegen (Nbk, Np) Dat goetien meuf' 
wel even mit ten natte dock opnemen 
(Nbk) 3. opeten (Dfo, .Ste) Die koeko 
zuwwe drekt mar opnemen opeten (Ste), 
Koenen nemen peers slocht op, omreden ot 
berkauwers binnen; peerden nemen or we] 
op (Dfo) 4. in or vein- lone opnemen het 
voor iemand opnemen my nemp et vein-  
me op (Ste), zo ook et argens vein-
opnemen (Nbk) on or togen ione opnemen 
ieniand (gaan) bestrijden (Nw) 5. in zich 
opnemen, zich good bowust worden, 
intorpreteron Hi5 nam et vein- oernst op 
(Obk), .. .nemt dies veur eemst op (Nbk); 
Och, aj'm kennon bej' d'r weinig last van, 
it nemen T mar half op, 't is vaeke 
bezieden de waorbeid Je last het maar half 
tot jo doordringen (Nw), etboge opnemen 
hot uiterst serious nemen en or boos om 
zijn (Nbk) 6. nauwkeurig onderzoeken, 
good waarnemen 1k zal dat huus es goal 
opnemen veurikd'ropinscbrieve, want 1k 
daenke dat et zwaor an onderboold toe is 
(Op), Zo ongem urken weg nan 1k dat 
vremde maegion Cs op (v), de toestaand 
opnemen in ogensehouw nemen, aard en 
omvang van de situatie vaststollen (Ow), 
Die nemt de bool ok aorig op bekijkt 
nieuwsgierig, kontroleert de zaak stork 
(nogatief gezegd) (Bu) 7 op film, eon 
geluidsband enz. vastleggon eon film 
opnemen, een lietien opnemen, eon 
meziekgroepien opnemen, eon platte 
opnemen 8- de stand, grootte, waarde, 
invontaris bepalen, nagaan en noteren, 
kontroleren de temp ore/nw-  opn em en 
(Nbk), Ze bebben do boel opneumen nl. als 
kontrole voor do belastingaangifto (Nbk), 

de boedel opnemen do invontaris opmaken 
na eon overlij den (Spa), de meterstaand 
opnemen (Np, Nw, Ste, Nbk), Hi5komtde 
meter opnemen do moterstand noteren 
(Nbk, Np, Wol), de gasmeter opnemen 
(Sz) 9. opmeten (b) 10. vaststellon en 
opschrijven, aantekonen We n/len even do 
tied opnemen hoe lange bi5 d'r over dot 
(Nbk), Hi5 nemp et eerst op in It kladboek 
(Ste) 11. vragen on onthouden of noteren 
wat men aan konsumpties wenst to 
bestellen (Ma, Nbk, Np, Spa, Ste) Do 
kastelein nemt do vertering op (Ma, Spa, 
Np), Hi3i kwam eerst rand to opnemen ni. 
bij eon bruiloft o4. (Ste) 12. van een bank, 
eon girorokening nemen e.d. We zullen 
daor wat geld veur opnemen (Dho), gold 
van de baank opnemcn (Ma, Nbk), bi5 do 
bank geld opn em en (Spa), My moot 
bypotheek opn em on (Ste) 13. benutten van 
wat men aan vrije tijd to good heoft een 
halve dag opnemen, vekaansie opnemen, 
een sn;operdag opn em en 14. als 
konsumptio nuttigon, gobruiken (1Db, Diz, 
Ma, Ow) We zuflen even iene opnemen 
een borrol bestollen on drinkon (Ma, Ow), 
zo ook Even waacbten, 1k moot mien 
vertering nag opnemen (Db), Ic kun nag 
we! eon borreltien van mi opnemen (Diz) 
15. plaatsen in een krant, book enz. Doe 
nan ok die kraante wark van him op (bi) 
16. voor opname naar het ziekenhuis, een 
inrichting e.d. gaan Hij is gisteraovend 
mien end opneumen (Nbk), ...in et 
ziekenbuus opneumen (Obk) 17. deel van 
een bop. kring, eon verzamoling enz. doen 
uitmakon MY wodde good dour do groep 
opneumen (Nbk), Ze nammen 'in good in 
etgroepien op (Nbk), Dat woordmoe'n we 
ok in et woordeboek opnemen (Nbk) iS. 
absorberon Ja, zoe'n spoonze nemt de 
smerigte good op (Nbk) 
opncmer do; -s ['opnLmr] 1. degone die 
opnoemt 2. hetz. als weller, z. aldaar (Ow) 
opneumen z. opnumen 
opneuren Z. opnuren 
opnl'j Ook opni'jens (Sz) [op'n..J...'ncj;s] 
- opnieuw Lao 'we mar opni5 beginnen 
(Bdie, Nbk), Dat moef' mar even opni 
doen (Np), As de brand uut de piepe is, 
macf' 'm opni5ens anpiepen (Sz) 
opni'jen (Nw, Ste) ['op...] - opnaaien: 
door eon opnaaisel korter maken (Ste): ten 

- 
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opui'jens - oppas 

rok kotter macken dour ¶m op to nijen 
(Ste); op lets naaien (Bu): eon p/action 
opnijen (Bu) 
opui'jens z. opnii 
opni'jsel (verspr.) et; -s; -tien [op...} 1. 
opnaaisel, plooi, omslag dat in een 
kledingstuk vast is genaaid (om dat korter 
of minder wijd te maken) Aj' d'r ten 
opnijsel in doen dan wodt bi weer wat 
kotter (8db, Ste, Spa, Nbk), As vroeger do 
onderrok onder dejurk weg kwazn, mos d'r 
eon opni5sol in (Obk), As do mouwen van 
ten boezeroen to fang woren, wodde d'r ok 
eon opnijsel hi daon (Obk), Die brook is 
me to wied, leg me d'r even con 
opniscltien in (Wol), Zak daor even eon 
opni5sel in znaeken (Np), Now nioe'n do 
fin-ken weer langer, now moot ot opnijsel 
itt weer wit (Pc- Dbl) 2. versiering die op 
een jurk is genaaid (Bu, s: oost.) 
opnoemen z. opnumcn 
opnunien (OS, ZW, Np, Nt, Nw, Op, Sz) 
Ook opnoemen (Diz, Np, 01-Ni, Op, 
Pc- Dbl, Sb, Spa, Ste, Wol), opneunzen 
(Nt) ['op.../...} - opnoemen, opsommen 
Now moej'mar even opnuven waj'hebben 
wY/en opsonunen (Np), 1k kan zoje zoniar 
opnwnen (Ow) 
opnuren (Bdic, El, Obk, Ow) Ook 
opneuren (Diz) zw. ww.; onoverg.; nuurde 
op, bet opnuurd [op...] 1. hetz. ats nuren, 
z. aldaar Die koe nuurt a/ mooi op staat 
voor hot kalven (Diz, El, Obk, Ow), Do 
koe beg/nt moci op te nuren (El) 
opoc (IJho, Mun, Spa, Wol) de; -s; -gien 
['o:puJ 1. grootmoeder (beppe is 
gebruikelijker) 2. in opoc op bezoek 
hebben ongesteld zijn, menstrueren (Spa), 
opoe over hebben id. (Oho) 
opofferen ['op ... J - opofferen (fig.): zich 
geheel inzetten ten gunste van jets of 
iernand anders Zij bet hear hielemsol year 
hour co/den opofferd (Nbk), Wij offerer, 
oons vow dat goeie doe) on (Db), As iene 
met good is en it gaon daor elke dag even 
benne, dan offer ie je daor aorig vow op 
(Nw), H15 het 'in helemaole opofferd an 
dat gezin (Sz, 1k zal me wel weer 
opofferen ik zal hot wel weer doen, 1k zal 
het wel weer uitvoeren (als anderen zich er 
bhjkbaar niks aan gelegen laten liggen, bet 
niet doen) (Nbk, Wol) 
opoffcrige z. opoffering 

opoffering (Ma, Nbk) Ook opofferige 
(Ste) ['opofru/  ... fpp] - opoffering (ten 
koste van zichzelf) 't Was eon blob 
opoffering vow him (Ma) 
oponthoold ['opontho:lt] - oponthoud, 
vertraging: doordat men door een ander, 
iets anders wordt opgehouden I/c bob 
oponthoold had (Nbk, Bu), We bin wat 
laete, we bebben oponthoold kregen (Db), 
Watkregon we toch ten oponthoold (Ste), 

1k kreeg nogal wat oponthoold (Np) 
opp. - alkorting van oppervlaktc 
oppaffen (Dfo, Nw) - oprolcen (van 
rookartikelen) Die paft de ionc [sigaret of 
sigaar] nao do aandere op (Nw), Die man 
pall nogaf wat tebaic on (Dfo) 
oppakkcn zw. ww.; overg., onoverg.; 
pakte op. het (bet. 1-4)/is oppakt ['opak11} 
1. (overg.) opnemen, oprapen Pat ie ml)' 
do nsa/do even op (5th), do draod weer 
oppakken d.i. bij breien (Ste), cok fig. 
(Nbk, Ste) 2. (overg.) bijeenbrengen en 
opbergen, opruimen 1/c heb do boel even 
oppakt opgertzimd (Nw), Et peerdegerei 
moot nog even oppakt wodden (Nbk), Et 
bid is good we pa/den et op (Diz), We 
meugen et rim ok wel a oppafcken (Ste), 
Oppakkon die boel en drekt in do scbw-e 
nI. hier: het hooi (Spa) 3. (overg.) in 
hechtenis nemen Op It Jaest be/then to die 
vent toch een her oppakt, now, dat wodde 
tied (Nbk) 4. (overg.) verder gaan met, 
gebruik maken van eon idee, een voorstel 
(Nbk) Do gemiente bet die kwestie now 
toch oppakt (Nbk) 5. (onoverg.) oplazeren, 
opdonderen (Nbk) Pal op1 lazer op (Nbk) 
oppappen (verspr.) zw. ww.; overg.; papte 
op, hot oppapt ['opayip] 1. snel vetmesten, 
dik, vet maken (door speciaal te voeden) 
Bigger die mit viefwekon vein- de verkoop 
k]aor mossen vroegcr, gingen ze oppappen 
mit me/k on baevemiael (Dhau), biggen 
oppappen mit ondermelk en dreuge mais 
(Ow), 't Varken hot to min tetten, d'r moot 
eon biggien oppapt wodden (Db), Die moot 
wat oppapt wodden (Ste), As de biggen 
oppapt binnen, wi//en to Iseter vaoke 
tegenvalon (Dfo), Ze katz ten bill ok we) 
oppappen (Nt), (bij vergelijking:) DII 
maegere kere/tien komt een hole maond 
NJ cons op vekaansic, die zullen we as 
funk oppappen gaon (Op) 
oppas de; -sen (bet. 2) ['opasl 1. het 
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oppascentraolc - opper 

uitoefenen van oppassing (op kinderen, bij 
afwezigheid van de ouders) Dat kiend 
krieJ' oppas mit het op dat kind passen al 
geen gemakkelijke zaak worden (Nt, Ow), 
zo ook As ze beginnen to ]open, !crieJ' 
oppas mit do kiender (El), Mit dat stel 
kriegen ze factor oppas (Np), Et kan 
gebeuren daj' et mit do oppas nag drok 
kriegen ( Sz), Jim badden oppas, now? 
oppassing door een baby-sit (Nbk), zo ook 
We moe'n oppas hebben Id. (flu), 1k kay 
vanaovend gien oppas kriegen (Sz), We 
kwinon vanaovend niet kommen, we beb-
ben gien oppas bij do k/wider Id. (El) 2. 
baby-sit We kim nag n/ct vat, do oppas 
moot nag kommon (Nbk) 
oppascentraole (spor.) - oppascentrale 
oppassen zw. ww.; overg., onoverg.; paste 
op, het oppast ['opasi7] 1. (onoverg.) acht 
geven op wat men doet, zich good 
gedragen Good oppassen, een betien kalm 
an bij eon eergedraagje goed en woes een 
beetje rustig bij eon ander (Nbk), Vrocger 
zodon do ooldcrs nag wel cs tegen de 
kiender as zo votgongen: oppassen en net-
ties mit twie woorden praoten (Obk), Pas 
op on hael niks uut (Ow) 2. (onoverg.) 
uitkijken, voorzichtig zijn DaormoeJ'mit 
oppassen (Nbk), le moo 57 oppassen, ie lath 
Jo 0mm crack scbrajnmcn an die stiekels 
(Np), Daor woof' vein- oppassen voor 
uitkijken (flu), Et is oppassen bow- af' mit 
do auto votgaon (Ste), Dan zak mar wat 
oppassen daf' xvij n/ct toveule in de wege 
lopen (b), As ze met oppassen komt bij 
nag cen keer in eon gesticht (Nbk), Et is 
tegenwoordignogal oppassen mit dcjeugd, 
dat ze nict an de drugs raeken (Ld), Pas 
mar op, douk bit die hand Jo (Nbk) 3. 
(onoverg.) op het huis passen, de huiselijke 
plichten waarnemen tijdens iemands 
afwezigheid, op de kinderen passen e.d. 
We moe'n iene hebben om op to passen 
(Ste), We moe'n vanaovend oppassen 
(Nw), Komt N h/er vanaovend to op-
passen? (Nbk), AJ' eon niie hand bebben, 
bef' d'r eerst oppassen mit (Ste), Zo kr%t 
oppassen mit do kfoine fonge now hij 
bcginttelopen(Bdie, Bu, Nbk, Dhau), Tot 
zofange badden wij/ d'r dan eon bult 
oppassen mit (Ow) 4. (overg.) letten op, 
toezicht houden op (Ow), vgl. (van 
knobbclziekte, bij varkens) As ze good 

oppast wodden, dan bcf' dat n/ct (Ow) 
oppassend In., bw.; -or, -at [o'pasit] 1. 
oppassend Et is oppassend yolk (Ste), eon 
oppassende man (Nw), Hi7 gedrcegt bàn 
flunk oppassend de leste tied, beur (01-NI), 
Th) do oppassende on gezoten boerezeune, 
now zels boor! (b) 
oppasser de; -5; -tien ['opasçJ 1. oppasser, 
persoon die ergens oppast, in een museum, 
dierentuin, als baby-sit enz. Wemoe'n eon 
oppasser veur do kionder hebben, we 
moe'n vanaovend vat (flu, Ste, Db), eon 
stifle oppasser een onbezoldigde fiinktio- 
naris die erop moet toezien dat er niet 
wordt gestroopt (verspr.): Elke stille op- 
passer hot eon geweer (Obk), A. zat mit or 
streupen good in de piepzaic doe de stifle 
oppassers him zo kot aachter de brook 
zatten (Ow) 
oppenent (I) [opa'nent] - opponent 
oppennen ['opE:] - oppennen: haastig met 
de pen opschrijven 
oppeperen (flu) zw. ww.; overg.; peperde 
op, het oppeperd ['opt:pT;] 1. aandikken, 
extra spannend, interessant maken (van een 
verhaal, een vertelde gebeurtenis enz.) Dat 
vorbael hef' wel wat oppeperd (Bu) 
oppeppen (spor.) [opspxp] - oppeppen 
oppepper (spor.) ['opepr} - oppepper: iets 
waarvan men oppept 
opper I (Bu, Dho, Np, Ow, Ste) do; -s 
['opr} 1. opper(wachtmeester) bij de politie 
(Bu, Np), bij de marechaussee (Ow, Ste) 2. 
opperman (Dho) 11i7 is opper bij dat wark 
(Dho) 
upper II (Bu, Dfo, Dho, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Pe-Db!, Ste, Sz, Wo!) do; -s ['opç (Nbk, 
Nw, Ste, Sz), opç (flu, Nw, Nbk)] I. elke 
der grote hopen waarin men hot hooi 
plaatst voordat het van het land wordt 
gehaa!d (flu, Dfo, Dho, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Pe-Dbl, Ste) Vroeger woddo at buf in 
zwillcn barkt on dan optiemd, in oppers, on 
die mossen dan mooi opmaokt wodden 
(Bu, Dfo), We hebben et buf in do opper: 
twee, dr/c oppers hef' eon voor huf; op eon 
bunder een stok of vie/lien (Ste), do opper 
opmaekon met do york mooi rond maken 
(Nbk, Ste), Teugen regon baf' allemaole 
kleine opperties en as et weer mooi was, 
baj'grote oppers die opmaakt woddon (Sz), 
Et huf wodt n/ct moer an do opper zet n!.: 
het wordt nu op andere wijze geoogst (Nt); 
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opper- - opperhuj 

ook van kleinere omvang (verkL, Pt- Dbl): 
We maekten vroeger k/dna opperties; twee 
stokkcn d'r onder, dan koj' ze wcgdregen 
(Pe-Dbl) 2. hooiopper, elk der kleine 
hopen hooi gernaakt in het schudden (z. 
ook oppertien) (Dho, Np) Miyd gnus ligt 
eerst in 't zwad, dan wodt et kcer4 dan 
scbudded, on dan wodt or bujd en in 
oppers zet (Np) 3. grote hoop anderszins 
(flu, Np, Wol), in 1k had eon hide opper 
wasgoedJ.zen (Wol, flu), can opper b/ad 
(Np) 
opper- [op] - opper-: voorvoegsel in 
afleidingen als opperaarm, opperbevel, 
opperbeve/bebber, ze zijn niet alit in dit 
woordenboek opgenomen 
opperaarm (Wol) - opperarm 
opperausic Ook euperaosie (Nbk, Np) de; 
-S [op'o:s 1K:...] 1. handeling, verriohting 
Dat is ccv hick opperaosie veel werk, ten 
zware kius (Ste, Nbk), 't Is ten opperaosie 
van wonder on geweld ten erg zwaar, 
moeilijk karwei (Sic) 2. chirurgische 
ingreep, operatic ten opperaosie ondergaon 
(Nbk), ...uutvoeren (Nbk), eon swa ore 
app era osie ten ingrijpende operatic, 
waartegenover ? Is mar ten kleine 
opperaosie en ,..een ilebte opperaosie 3. 
samenflangende krijgshandelingen (1) 
opperaosieassistent (1) - operatieassistent 
opperaosiebroedcr (1) - operatiebroeder 
opperaosickaemcr (spor.) - operatiekamer 
opperaosicpesjent (1) - operatiepatiënt 
opperaosietaofcl (1) - operatietafei 
opperaosiezuster (1) - operatiezuster 
opperbest (Dho, Nbk, Nw) [opç'best] - 
opperbest in apperbeste stemming (Nw), 
ffi3' verznaekte him opperbest (Nbk) 
opperbevel (spot.) - opperbevel 
opperbeveihebber (spot.) de; -s ['opç ... j I. 
opperbeveihebber len van cit Ingelse 
app erbevelhebbers stelde ccv uutgebrcid 
plan op (ye) 
opperdepop ['opdapop] - opperdepop, 
veelal gezegd tegen kinderen of ook wel 
tegen een huisdier als dat wat lekker 
smaakt, op is:) 't Was opperdepop (Nbk), 
Beppe bet gien snupies meet, et is now 
opperdepop (Db), As 't bottien keg was aj' 
vroegcr de kiender voerden, dan dee- ci- ic 
van 'opperdepop' (Obk), Mag ik nag war 
bebben? [met als antwoord:] Nee, or is 
opperdepop (Wol) * Opperdepop on de 

mark was op/Et macglen kwam miy 
tegcn/'k Vruug et macglen hoe facto or 
was/Et was can kwat year negen (Nbk) 
opperdoes (Op) ['opçdus] 	opperdoes 
(bep. soort aardappel) 
opperen I (Nbk, Sit) [pp7] - opperen, 
het werk van can oppenxnan vernichten Hi 
was daor te opperen (Ste) 
opperen II (verspr. WS noord. van de 
Londe, Nbk, Ow, Pe-Dbl, Ste, vo) [opp, 
ook op...; z. opper II] - opperen: hooi tot 
oppers, hooioppertjes bij eenbrengen (flu, 
Nbk, Np, Ow, Pc-DbI, Spa, Ste, Wol): Ze 
weren an It opperen (Np), Oonze va/k bin 
an It opperen, dan komt or buj in thkke 
oppers (Ow), We moe'n opperen (Pe-Dbl, 
Spa, Ste), We opperen mit cia tiempao!e 
(Wol); het opmaken van zulke oppers (ye): 
Hiy paicte de tiempaol wit beide haven 
good vaaste, reap 'Vat!' en dan was et de 
keunst om zoveula meugclik huj op de bait 
to kriegen, want dan baj' winder war/c wit 
or rondieggen van de bait, at opperen (v o); 
hooioppers maken (Nbk, Ni, 01-NI, Sz): Et 
weer wil niet, we gaon mar opperen (Nt, 
01-Ni), Gaon Jim dew- mit opperen? Dan 
gao 1k dear mit zwiilen, de Jucbt is ni/cs 
nict mooi (Sz) 
oppereren Ook eupereren (Nbk, Npk Op, 
Spa) zw. ww.; overg., onoveng.; 
oppereerde, het oppereerd [opç't: rcI: .. 
1. (onoverg.) aan hat werk zijn, to werk 
gaan Th)f  oppereert daor on daor is aan het 
werk (Nw, Ste), Die vent oppereert daor 
vaekc am de dew-c (Dfo), Dc sutelp/oeg 
oppereert op 'e Foebtel (Np) 2. (overg.) 
opereren in rnedische zin Wa/ice do/cter zal 
him oppereren?(Nbk), Hiiseapereerdan 
de bliendedarm (Nbk), ...an de aambeicn 
(Spa), Bt zal we] op oppereren angaon er 
zal wet ecu operatic mocten worden nit-
gevoerd (Dho), Th) hot hum an 't been 
oppereren (Spa), (grapje vooral bekend nit 
het nabunige De Kuunder (Ov.), waarin 
men zinspeelt op het mannelijk lid:) Hi5 is 
an de Langeille oppereerd 
oppergod (1Db) ['oppt} - oppergod 
opperheufd (1Db, Obk) ['op...} - 
opperhoofd 
opperbool z. opperbuj 
opperhui z. opperbuJ 
opperhuj (OS, WS zuid. van de Londe) 
Ook opperbai (WS noord. van de Londe), 
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opperhuud - oppervlaktemaot(e) 

opper/soni (WH) et ['op..., op...; voor var. 
z. opper II en bu,'] 1. hooi uit een opper 
(bet. 1) of dat in zo'n oppor staat Opperhuj 
mos goad deurdrougd wezon, oar or in do 
schuro kwani (Db), Opperhuj was Jos huj 
war in oppors staon had (El), Opperbuf 
moj' uut mokoor strijon (Ow), We bebben 
nag eon boo! opperbuj (Nbk) 
opperhuud (Sz) ['opç ... ] - opperhuid (van 
het lichaam) 
opperknecht (Oho) ['opr  ... J - opperknecht 
Hi5 is opporknocbt wodden (Dho) 
oppermachtig - oppermachtig * Geld is 
oppormacbtig (Dhau) 
opperman - opperman (bij metselen, 
straatmaken) Do opperman is bij de 
timmorman: bij brongt stionen an, maekt 
specie klaor, moot grondwark doon on zo 
wat henna (Nbk), Do opperman maekto do 
specie an (Nw) 
opperopmaeken (Bu, Op) onbep. w. 
['op..., op...; z. opper llJ 1. afworken, mooi 
rond maken van een opper II (bet. 1) Nao 
at tiemen begon at opperopmaokon (Op) 
opperrabbijn (Nt, Obk) ['opi  ... ] - opper-
rabbijn 
opperrecliter (spor.) ['opt..] - opper-
rechter, (met hoofdletter:) God 
opperstat (Bu, Dfo, El, Ld, Nbk, Nw, Ow, 
vo) do; -ten; -tion ['opstat., opt...; voor 
var. z. opperll] 1. elk der slierten hooi die 
zijn blijven liggen bij hot maken van eon 
opper II (bet. 1), nl. als gevolg van hot 
demon, vgl. Biy othuj optiomon blevon do 
opperstatten liggen, die mossen bijhujd 
wooden (Ld), In vrooger tieden mos it do 
opporstatten azthujjen (Dfo), opporstatten 
ophujjen (Ow), do opperstatton bij inekoer 
klauwon (Nbk), Opporstatton aitharkon mos 
ie doon as ethuj bi5melcaandor tiomd was, 
dan bloofd'rbieren daor watliggen (Nw) 
opperstattehuj (vo) et ['oprstalalt&j] 1. 
hooi dat in shorten, plukken op het land 
ligt doordat het als rest is bhijvon liggen bij 
hot (lemon, bij het maken van een opper II, 
bet. 1 Doe gongon de boor, S. on dobujjer 
nag effon bij de oppors langos, om do 
oppers mit at opporstattebuj do musse op 
to zotten zoas Siotse zoo (vo) 
opperstattehujjen (vo) onbep. w. ['opj ... J 
1. bijeenbrengon van hooi dat in oppor-
statten is blijvon liggen, z. opperstatH. on 
do macgd mossen opporstattobujjen (vo) 

opperstee (Nbk) de; ...stenen; -stegien 
['op..., op...] 1. plaats van do opporll, bet. 
1 Soms bleat do opperstee war roog on dan 
mossen we et nog even bij do opperbujjon 
(Nbk) 
oppertien (verspr.) et; ...ties ['opçtin, ook 
op...; z. opper II] 1. hooiopper As at buj 
niet dour on dour dreugo was kwarn at 
eerst in app ortias (Db), do opportios 
oinmezotten; do groton zot Jo niet amino, 
die bin al klaor (Bdio, El, Ld, Ma, Bu), Do 
woerbericbten bin slecbt, we moe'n ot buj 
mar an oppertios zetten (Diz), Aj' do 
opportios ommezotton dreugen ze good 
deur (Wol) 2. kloine hoop (gras, blad, 
hooi) (Dho, Nbk, Np) eon oppertion bfad 
(Np), eon opportien buf hooiopper (Nbk), 
Hi5 bet daornog eon opportion grus liggen 
nog eon hoopjo gras (Dho) 
oppertiesmaeken (Nw) onbep. w. 
['opçtis..., 'op...] 1. maken van hooioppers 
We moe'n nag benne to oppertiosmaekon 
(Nw) 
oppertieszetten (€1, Ow) onbep. w. 
['oprtisct] I. maken van hooioppers We 
bobben vandaego an 't oppertioszctton west 
(El) 
opperviak ['opçflak] - oppervlakte: 
grootte, afmetingen van eon stuk land, eon 
gebied Et Tjoulcomeer is eenhiel oppervlak 
(Obk), 't Is eon hial oppervlak waj' mijon 
macton, buurman (Wol), et opporvlak van 
een d.riohoek (Op) 
oppervlakkig (spor.) [opr'flakx] - 
oppervlakkig: niet grondig, niet diepgaand 
Die tillcvisiopergrammes van vanda age- 
do- dag bin baost allomaole lioko opper-
vlakkig (spor), MY is nogal opporvlakldg 
hij graaft niet diep (spor.) 
oppervlakkighied Voor -hoid z. -hied de 
[opç'flabxhit] 1. opporvlakkigheid, gobrek 
aan diepgang Et is vandaogo-de-dag ion 
on al app orvlalckighiod op 'e tiiovisie 
(Nbk) 
oppervlakte ['oprflakto] - oppervlakte: 
grootte, afinetingen van een stuk land, eon 
gebied Die iesbaono hot nogal oon hiole 
oppervlakto (Ow), Et was nag con biolo 
oppervlakte (Nbk), Die hiele app orvbalcto 
ston blaank (Np), van oppervlakte mars eon 
groot stuk land, een flunk veld met mais 
(Obk) 
oppervlaktemaot(e) (1, bo: Nw) - 
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oppervlaktestniktuur - oppoken 

oppen'laktemaat En as opperviaktcniaoten 
haj' affienig mar eon mad, hen? (be: Nw) 
oppervlaktestruktuur j 'opç ... ) - opper-
vtaktestruktuur (als taalkundig begrip) 
oppervlakteteznperetuur (spor.) ['opt...] - 
oppervlaktetemperatuur 
oppervkktcwacter (I) ['opj...] - opper-
viaktewater 
opperwaacktmcester (1, Obk) Ook 
oppenvachimeester (verspr.) ['oprwa:xt...] 
- opperwaehtmeester 
opperwachtmcester Z. opperwaacht-
meester 
Opperwezen (Db, Np) ['opfwt:14] - 
Opperwezen, God 
oppesaant (1) [opo'sA:nt] - opposant 
oppesisie (opa'sisi} - oppositie: tegenstand 
oppesisie voeren (spot.), In c/c opposisic 
wezon (spor.), oppositiepartij Hij zit in c/c 
oppesisie behoort tot die partij(en) die 
oppositie voeren (spot.) 
oppesisiehaank (spot.) - oppositiebank 
oppesisieperti'j (1) - oppositiepartij 
oppcukelen z. oppoken 
oppeuzelen ['opa:zi} - oppeuzelen Et 
wodt weer borer mit 'in, want hiy bet zion 
eten aorig oppeaze/d (Wol), Hiy bet et 
fe/c/cot oppcuzefd (Ma), Dat Ic/tine kiend 
pouzelt ok af eon p/ak/clen bolle op 
(01-Ni), lekkeraepeneuties oppeuzelen L'ij 
do tiffevisie (Np, Obk) 
oppietsen (Ld) zw. ww.; overg.; pietste op, 
hot oppietst ['opits4] 1. aanjagen, op doen 
schieten (van eon paard) Die boor zat cC 
peerd a/tied op to pietsen dat lily badder 
mos (Ld) 
oppikken zw. ww.; overg.; pikte op, het 
oppikt ['optkjj] it. van de grond, do bodem 
enz. pikken Do kiepen hebben a/fe voor 
oppikt (Np) 2. aantxeffen en meenemen 
Mit do auto lick lieu: daor oppikt (Np), 
Zak je daor oppikken? (Nbk) 3. horen, 
vernemen (vaak: en daar z'n voordeei moe 
do en) Af' good overal fuusteren, dan kuf' 
zo now on dan nog we] es wat oppikken 
(Nbk) 
oppimpeten (Nbk, Np, j) zw. ww; overg.; 
pimpelde op, hot oppimpeld ['optmpji] 1. 
alkoholisehe drank nuttigen Ze hebben d'r 
verseheidon oppimpcfd ze hebben heel wat 
Doff els gedronken (Np) 
)pplakken zw. ww.; overg.; plakte op, hot 
)ppiakt ['op...) 1. op jets piakken affiches 

opplaldcen (Ow), specnegc/tics opplakken 
(Nbk), postzegels opp/akken (Ow), bon-
non opplaklcen (Ma), foto's opp/akken (Bu, 
Nw) 2. hetz. ats haantienpfakkcn, z. atdaar, 
bet. I (Site), ook gezegd van het teilen van 
passerende fietsliehtjes (Ste) 
opploegen (ZW, Dhau, 0p, Spa, Wet) zw. 
ww.; overg.; pioegde op, hot opploegd 
['oplugj3) 1. opploegen: door ploegen jade 
hoogte brengen Aj' do voren to hoge 
opploegden in et inidden, kreej' con rifle 
(Ste), Eerst do cerappols oppfocgen, dan 
kuj' 2020 opzeuken (Bdie, Dhau, Op, Fe-
Dbl, Wol, Spa) 2. vote na vote in do 
richting van hot midden van do akker 
ploegen (Ste) Ft icnejaorploegde it de 
kaampe op, at acre jaor of (Ste) 
opploolen ['oplo:ji) - opploolen, in 
plooien brengen Nepiesmussen bin 
witketoenon matson duor lien gepfooido 
raantics op zatton; on do nc/c/ce ok, do 
strokeii woddon d'r nit was/con olhao/d en 
mit dunno ste/c/cbs op eon rekkien 
opp)ooid (Dfo) 
oppluzen (ba) zw. ww.; overg.; pluusde 
op, hot opptuusd ['op...] it. met kleine 
beetjes iekker opeten (inzake eon paard:) 
En dan p/uust or dat buj fe/c/cot op (ba) 
oppochen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; pooh-
to op, hot oppocht ['opoxj]] 1. pochen, 
opseheppen Pooh took met zo op (Nbk), Jo 
moe'n d'r mar good over oppochen (Nbk) 
oppocieren (Dhau) zw. ww.; overg.; poei-
erde op, hot oppocierd ['opujp3 1. make-
up aanbrengen Uter/ik van ze bout niot zo 
inool, datzepoeiordchour wat op! (Dhau) 
oppoel(i)etoeren Z. oppollietoeron 
oppoerletoeren z. oppoflictoeren 
oppoesten (lilian, Ld, Nbk) ['opustç] - 
opblazen ccii kiadde oppoosten (Ld) 
oppoetseu ['oputsQ] - oppoetsen (lett.), 
weer racer glimmend maker, door to 
poetsen 1k nag dat we) wat oppootsen, 
veurdat do vogue kont (Nbk), at koetstuug 
oppoetson (Np) 
oppokclen z. oppoken 
oppoken (verspr.) Ook oppoketen (Dfo, 
Nbk, Ow, Ste), oppeuketen (Ow) ['opo:k/ 

- oppoken We nc/len do 
kachol even (good) oppoken (verspr., Ow): 
Fook do kachef es op. Jo! (01-Ni), do 
kachof oppokelen (Dfo, Nbk, Ow, Ste), at 
vuur even oppoken (Bu, Db, Si, Nbk): 
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oppoletoeren - opraekelen 

Fook at vuur nog mat-  wat op, at is koold 
(Db), Mr bin alt/ad means/can die d'r 
aorighied an bebben om can ruzic wear op 
te poke/en op te rakelen (Ow) 
oppoletoeren z. oppollictoeren 
oppolitoeren z. oppollietocren 
oppolletoeren z. oppollietocren 
oppollietoeren (Np, Obk) Ook oppol-
letoeren (Bu, Nbk, Np), oppolitoeren (Db, 
Dhau, Ma, Nbk, Nt, 01-Ni, Wol), oppole-
toeren (El, Ow), oppoerletoeren (Bu), 
oppoelietoeren (s), oppoeletoeren (s) ['opo 
1itu:orr/ ... pola  ...  ... po:1i  ...  ... po:oio... 
... pu:or1otu:apJ'opuli ... / ... pu1a ... ] - oppoli-
toeren: opdirken As do vrouwluden vot-
gaozi, maugen ze hour graeg oppollie-
toeren (Obk), Veurdaj' votgaon polletoer 
icje wat op (Bu, Nbk) 
oppompen zw. ww.; overg.; pompte op, 
hot oppompt ['opompip] 1. naar omhoog 
pomp en wactar oppompen mit eon we//c 
(Nbk) 2. volpompen met lucht de baa,nd 
oppompen (Nbk, Np), de lets oppompen 
do banden van eon fiots volpompen met 
lucht Nbk), As con koe mcllczickte hot, 
kan hijnict staon en wodt ie tegenwoordig 
spuit; vroegerpomptcn ze ze op ni. de uier 
(Ow, Obk) 
opporken (verspr.) Ook opporren (Bu, 
Dho, Nbk, Nw, 01-Ni, Spa, Ste) ['oporlq)/ 
...pocl7, ook wel ...pori] - oppoken de 
kachel opporken (Bu, Spa), et vuur even 
opporken (Np), ook fig.: HIj porkte mien 
verstaand wat open leutme hadder war/con 
(b); ook: aanzetten tot harder werken 
(Nw): N. wolmi5 opporren, ikmosbadder 
(Nw) 
opporren z. opporken 
oppotten ['opoti] - oppotten: niet uitgeven 
(van geld), zeor zuinig zijn door to sparen 
geld oppotten (Nbk), Hij is an 't dubbelties 
oppotten (Spa); (van pianten:) in eon 
bloempot plaatsen (Diz): We inoe'n do 
blocmen vow do winter nog oppotten (Diz) 
opprevelen (Bu) zw. ww.; overg.; preveide 
op, hot oppreveid ['op...] 1. mompelend, 
prevelend opzeggen 
opprikken (spor.) ['op...] - opprikken 
opproemen (Nbk) ['oprüip:] - oppruimen: 
iangzaam opeten (zonder of met weinig 
drinken) 
oppronken (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
pronkte op, het oppronkt ['oproijlqj] 1. 

proberen nog mooier, fraaier gokleed to 
zijn, z'n huis nog mooier ingericht to 
hebben enz. dan de ander, in verb. ais 
tegen mekaander oppronken (Nbk, Np) 
opproppen (Nbk) zw. ww.; overg.; propte 
op, hot oppropt ['opropip] 1. opkroppen, 
niet uiton Hij bet at zels oppropt (Nit) 
oppulen z. opbulcn 
oppulsen (Pe-Dbi) zw. ww.; overg.; pulste 
op, hot oppuist ['opA1s] 1. de iaatsto 
stukjes boter door karnen verenigen 
opputten (Nbk) ['op...] - opputten waeter 
opputten (Nbk) 
opraapwaegen z. opraepwaegen 
oprachelen (El) ['op...] - rochoien en 
daarbij fluime opgeven Ikrachcl nog a/tied 
eon protte shaman op (El) 
opraegen (Bu, Db, Dfo, Ld, Ma, Ow, Ste) 
['oprc:gj]] - opsnoeien 'kZal die stiekclwal 
nog even opraegen wit do halvemaone 
(Db), Dos die over at laand bangt, nioaj' es 
even opraegen opsnoeien (Ste) 
opraekelen Ook opreukelen (Ma, Nbk, 
Nw), opraokeien (Bu, El, Nbk, Obk, Ste), 
oprokkelen (bet. 2: Bu), opraetelen (Ste), 
opruttelen (bet. 1: Ste), opreutelen (bet. 1: 
Bu, Obk, Wol), opreuselen (Sz), opreuren 
(bet. 1: Dho, Np, Nt, Sz), opruren (Bu, 
Nw) zw. ww.; overg.; raekelde op, het 
opraekeld 	['opr€:klW  ... rA:kli?J...ro:kji7 
/ ... rokln/ ... rc:tjvJ ... rAt ... /... rA:tjn/ ... rA:s ... Pop 
rA:orI?/ ... y:  ... ] 1. oprakeien, oppoken (van 
vuur, van eon kachel) We zullen et vuur 
even opraekelen (Nit, Obk, 01-Ni, Np, 
Nw, Wol), Die kachel mocj' van onderen 
es goad oprackelen (El, Np, Nw, Ste, Ld), 
(fig.:) De doebters rae/ce/dan et vuurtien ok 
nog wat op zaten do zaak nog wat op to 
stoken (Ow), Een reuriazer was cen pook 
ow do kacbel wat op to reuren (Sz) 2. nit 
do herinnoring oproepon, ook: teneinde of 
waardoor gemakkelijk niouwe tweedracht 
ontstaan, opstoken (Bu, Dhau, El, Nbk, 
Nw, Obk, Ste) ooldc verhaelen opraekelen 
(Obk), zo ook Dat hoej'now niet wear op 
to rae/ce/en or niet weer opnieuw over to 
beginnen (zodat hot gemakkolijk weer eon 
twistpunt wordt) (Nbk), Lao 'we dat mar 
n/at meer opraakclen id. (Ste), Allied al/es 
opraekelen bet ok gien zin (Ste) on do boo] 
oprackelan, cm do grootste ruzic to lcriegen 
(Dhau) 3. opstoken, ophitsen, tot oproer 
brengen (Nw) Die ruurt do b/ale boo] wat 
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opraupen - opreddensaende 

op (Nw) 
opraepen (Bu, Dhau, Nbk, Nw, Obk, Fe - 
DbI, Sic) Ook oprapen (WH) ['opre:pxpl 
• ..ra:pm] - oprapen: oppikken, komen aan 
(nieuwtjes, wetenswaardigheden) Zeraepen 
van alles op weten alledei nieuwtjes (die 
lang niet altijd waar zijn) (Ste), Waor her 
hiy dat toch opraept? opgepikt, gehoord, 
vernomen (Ste) 
opraepwacgen (Bu, flhau) Ook opraap-
wuegen (Bu) ['oprcp ... / ... } - opraapwagen 
opractelen z, opraekelen 
oprakken (fib, Ma, Nbk, Np, Nw, 01-NI, 
5th, Wol, b) zw. ww.; overg.; rakte op, het 
opraki ['oprakj)] 1. opruimen (in hot 
algemeen), oak opruimen en evt. 
schoonmaken van eon ronnnelige en evt. 
smerige ruimte (Db, Ma, Nbk, Np, Ste, 
Wol, b) MY bet de bide bool daor opraict 
(Ma), 1k beb or bele.rnaole opraict schoon-
geinaakt (Ste), Ku/fe spill niet es wat 
oprakken? (Nbk), Rth dat zels mar op, ik 
zal wiezer wezen (fib) 2. wegnemen van 
viezigheid, vuiligheid (Nbk, Nw, 01-Ni, 
Ste, b) D'r is rue krek con flutte melk over 
do emmer gaon, dat zak eerst mar es 
oprakken (Nbk), As de hand spi5t, moef' 
dat oprakken (Sic), bra okscl oprakken 
(Nw), 'k Zal even die boel oprakken (Nw), 
Jakices, now bet de katte in de boeke 
scheten, dat zak eerst mar es oprakken 
(01-NI) 
opraksei (Ow) et ['opraksjJ 1. restje dat 
opgeraapt, opgeruimd moot worden of dat 
opgeraapt is, bijv. hooi, aren op hot land 
Dat opraksel bleefcerst mar Jiggen (Ow) 
opranimaaien z. oprammeien 
opratnmeien (Bu) Oak opravnmaaien 
(flit, Nw) zw.ww.; overg., onoverg.; 
rammeide op, hot/is opranuneid ['opr ... ] 1. 
(onoverg.) oplazeren (Bu) Laot ze toch 
opramrneien! (Bu) 2. (overg.) opruimen 
(door to halcken, snoeien enz.) de stiekeis 
bij de draoden opraruru cien (Bu), de 
ka,mten oprammaaicn (Diz) 
opranken (El) ['op ... ] - opklimmen: van 
klimplanten Dc peulen ranken al mooi 
tegen do stokken op (El) 
oprattelen (Sz) zw. ww.; overg.; rattelde 
op, hot opratteld ['op ... 3 1. druk vertellen 
opraoketen z. opraeke!en 
oprapen z. opraepen 
oprecht (Nbk, Dho, Op, b) bn.; -ci, -si 

[op'rext] 1. rechtschapen, eerlijk oprechte 
meenskcn (b), eon opreehte kere! (Nbk), 
Th) is slim oprecbt (Dho) 2. welgemeend 
(Nbk, Op, b) et oprecbt mien en (b), 
oprccbt daa.nkber wezen (Nbk), We beta-
gen oonze oprccbte decineming (Op) 
oprechthied (1) - oprechtheid 
opreddelik (Man) bn.; -or, -St [op'rcdjok] 
1. opgeruimd, aangeharkt sin. It Was d'r 
hrel opreddelik cm do deure (Mun) 
opredden zw. ww.; overg.; redde/reddede 
op, hot opredded ['oprcdii] 1. opruimen, 
ordelijk maken, ontdoen van rommel, net- 
ter, mooier maken do hoe! opredden (Bu), 
1k bob dat kassien even knap oprodded 
(Obk), Jim maggen et rondoin haag we! as 
opredden (Ste), Ze redde bi5 butts nog wat 
op (p), de vloer opredden (Ste), de taofe! 
opredden (Wol, Nbk), (bij hot hooien:) do 
rommelnog opredden wat is blijven liggen 
bijeenharken on meenemen (Nbk), Et 
zinkgat moet ok even opred wooden moet 
worden geleegd on schoongeznaakt (flit), 
de titan opredden wieden, schoffelen e.d. 
(Ste), Dc waeter!ossing moet opredded 
wodden moot warden ontdaan van plan- 
tenresten enz. (Np), Ze hebben de hoe! 
opredded opgekn apt (Np), de kaanten 
opredden ni. do kanten van do akker, langs 
sloten, waar men nl. niet met do ploeg kan 
kornen bijwerken (s), zo oak do bouw 
opredden resten van hot vorige gewas 
wegnemen, bijwerken (Np) 2. vuiligheid 
wegnemen, viezigheid enz. weghalen, 
schoonmaken Even de bonne stront op-
redden, eon vies gcbals*.ien! (Nt), jezels 
opredden zich wassen on nette kitten 
aantrekken (Diz) 3. repareren (Ste), ver- 
stellen (van kleding) (Np) Do kiokke is 
good opredded (Sic), ThJ bet 'm good 
opredded (Sic), do voerdersbroek opredden 
(Np) 4. klaarspelen Jim bebben et op-
redded (•.); dat ha 'Ar niet dooM, ik badde 
him a! ofschreven (vo). Hi5 bet or toch 
mar wear opred klaargespeeld (Nbk, Wol), 
We konnen et kr& opredden d.i. in hot 
bijzonder: betalen (Ow), D!r is gien op- 
redden (meer) an hot is niet moor to doen 
(Nbk, Sit), MY bet wel ziek wes4 mar M5 
bet at wel weer opredden is wet weer 
genezen (Bu) 
opreddensacnde (vo) et ['opredI?ztnd] 1. 
gunstige afloop doordat men het toch nag 
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klaarspeelt Mar de nood was zo groot dat 
d'r your do boeren ok glen opreddensaende 
was (vo) 
opredderen (Dfo, Nbk, Np, Nw. Obk, b) 
zw. ww.; overg.; redderde op, bet 
opredderd ['opredw]  1. opruimen; ook: 
vuil, viezigheid opvegen, afvegen de boo] 
wat opredderen, 1k bebbe dat kasslen wat 
opredderd (Np), Veur do feestdaegen 
moe'n we ow buus do hoel eon bet/en 
opredderen (Obk), do legge nao et 
zaoddosken opredderen (Nbk) 2. verstellen 
(van kieding) do voerdersbroek opredderen 
(Np) 3. voor elkaar krijgen (Nw) HIj bat et 
wool opredderd (Nw) 
opredderig (Nbk) In., bw.; -er, -st 
['opredpx] 1. geneigd tot opruimen H/5 is 
aorig opredderig (Nbk) 
opredsel (01-NI, Spa) et; -5; -tien 
['opretsj] I. laatste restje hooi op bet land 
(dat men bijeenbrengt, haalt) We zullen 
vanmiddag at leste opredseitien buf van 
!aand baeien (01-NI), Et opredsel is vent 
'tpeerd (Spa) 
opreenfelen (Np) Ook oprimpelen (Bu, 
Nbk, Ste, Sz) zw. ww.; overg.; reenfelde 
op, het opreenfeld ['opri:fjçIJ ... rtmpj1] I. 
golvende plooien maken, golvende plooien 
aanbrengen (in kledingstot) Ze bebben de 
musse wool oproenfoid (Np), eon mouwe 
oprlmpelen (Nbk) 
opreizen (Nbk, El, Op)  zw. ww.;.onoverg.; 
reisde op, is opreisd ['op...] 1. samen met 
iemand reizen (Nbk), in verb. als mIt lone 
opreizen (Nbk) 2. vertrekken, oplazeren 
(El, Op) H15 Ann om m15 we] opreizen (El) 
oprekenen (El, Nbk, Np, Obk, Op) zw. 
ww.; overg.; rekende op, bet oprekend 
['op...] 1. optellen NY mekeer oprekenen 
(Nbk), Af' alias as oprekenen, hef' d'r met 
vile an (Ste), ...moe'n we flog b/cl wat 
beuren (Obk) 
oprekken zw. ww.; overg.; rekte op, het 
oprekt ['oprelq]] 1. wijder, langer maken 
door te rekken schoenen oprekken (Ste), 
Eon gebreide trui die wassen en drougd Is, 
woof' weer wat in model rekken, die moef' 
wat oprekken (Bu, Ste), laekens oprekken 
(Bu) 2. opreiken, aanreiken aan iemand die 
boger staat (Ste) Kuf' me even eon emmer 
waeteroprekken?gezegd bijv. door iemand 
die op een ladder staat (Ste),Rek me even 
eon emmer waetor op (Ste) 

opreukelen z. opraekelen 
opreunsteren z. opreusteron 
oprdur Z. oproer 
opreurder (Np) ['oprA:ardr} - opruier 
opreuren (Pe-Dbl) zw. ww.; overg.; 
reurde op, bet opreurd ['op...] 1. door 
roeren mengen Vroeger mos Ic do waal In 
do tonne wel es good opreuren (Pe- Dbl) 2. 
z. opraokelen 
opreurkri'jer z. oprocrkriyer 
opreuselen z. opraekelon 
opreusteren (Dfo, Diz, Np, Spa) Ook 
opreunsteren (Np), oproosteren (Dfo) zw. 
ww.; overg.; reusterde op, bet opreusterd 
['oprA:strvl'oprX:s ... / ... ro:a ... ] 1. oprakelen 
do kachel oprousteren oprakelen (Dfo, Ma, 
Np), et vuur opreusteron (Dfo, Spa) 2. 
roosteren (van brood e.d.) (Dfo) 
opreutelen z. opraekelen 
opri'jen (Ste) ['op...] - rijgen (van kralen 
aan een snoer e.d.) 
opricbten ['oprtxtii] - oprichten, opzetten, 
stiebten ...en dat we oonzo boero-
orgonisaosies weer vii) oprich ten kunnen 
on oonze cigen veunnannen k/aeon meugen 
(vo), verder in can staandbeold opriobten 
(1), eon gedaenkstien oprlchten (1) 
oprichter (Nbk, Np) ['oprlxtç] - opriebter 
oprichtlng (Nbk) de; -s, -en ['op...] 1. 
opriebting Dc oprichting van do 'StoRing-
warvor Scbrieversrontc' is in 't begin van 
do zeuvontigorjaoren west (Nbk), Van do 
opriebting ofbet bi cit bly west (Nbk) 
oprichtingsvergecrdering (1) - oprieb-
tingsvergadering Do oprichtingsvergeer-
dering van do 'Ste]]ingwarver Scbrievers-
ronte' was in Wolvege (Nbk) 
oprieden ['opridi7] - oprijden: naar boven 
rijden eon bargoprieden(4bk); in een bep. 
ricbting rijden a): Ze weron een stY 
yaortlen oproden d.i. her: al schaatsend 
een klein vaartje opgegaan waar het rustig 
was (j), et h/em oprleden (v); beginnen te 
rijden, sneller gaan rijden (met een auto, 
motor, bromfiets) Rio mar op, et Jocbt 
springt al op gruun (Nbk), le lain h/er we! 
oprieden, do weg Is bried on d'r is toch 
baost glen yerkeer (Nbk) 
opriegelen (Db, Diz, El, Nw, 01-Nl, Op, 
Ow, Spa, Ste) zw. ww.; overg.; riegelde 
op, bet opriegeld ['op...] 1. op een nj, hoop 
plaatsen (Ste), in turf opriegolen (Ste) 2. 
aan één stuk door vertellen (01-NI), op- 
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sommen (Diz, Nw, Op, Ow, Spa) H1J 
riegelde mar op, an lea stoIc dew (01-Ni), 
alles zomezr opriegelen kiwnen (Nw) 
opriclacne (verspr.) ['opriitna] - oprijlaan 
opricten (Bu) st. ww.; onoverg.; is opreten 
['op..] 1. seheuren, barsten Ft is opreten 
gebarsten, gezegd bijv. van con proppe-
schieter van vleerhout (Bu) 
opriezen (j) at. ww.; onoverg.; is oprezen 
['op...] 1. omhoog komen Doe zag bij de 
Hove gedaonte van zien mern opriezen in 
zion fantosie (,j) 
oprillen (Np, Nbk, Nw) zw. ww.; overg.; 
rude op, het oprild ['op...] 1. tot zwelen 
harken We moe'n et grus nog even oprillen 
(Np), Ft grös moot even oprild wodden: 
veur kuil of your do grosdrugerije (Nbk), 
Ft aiderleste huj nao or tiernen wodde ok 
wol wit do mesiene opn'ld (Nw) 2. in turf 
nilen op een nj stapelen om te dnogen 
(Nbk) 
oprimmen (Bu) zw. ww.; overg.; rimde 
op, het oprimd ['op...] 1. tot éón of meer 
rimmen stapelen, z. nth, bet. 2 turf 
oprimmen (Bu), zo ook plaggen oprinnmen 
(Bu) en (Voer)bicten woddon vroeger ok 
oprimd, die lcwainmen op staopels, con 
lange bulte (Bu) 
oprhnpelen z. opreenfelen 
opringen (Bu, Dfo, Ste) zw. ww.; overg.; 
ringde op, het opringd ['oprt:] 1. op een 
bep. wijze stapelen, voorai van turf, z. 
onder ring, vgl. zoden of turf oprungen 
(Ste), zoden opthigen (Bu) 
oprippereren (Nbk) onbep. w. en het 
oprippereerd ['op...] 1. herstellen Die oolde 
jasse mock even oprippereren (Nbk) 
oprit 3e; -ten; -tien ['opnit] 1. breed pad 
(evt. bestraat of betegeid) naar eon woning, 
veelal naar de garage bij een woning c.d. 
Zo ho/then biy do buren ten nije oprit 
Icregen (Pa- Ubi), Zet do auto zolango mar 
even bij oons op 'a oprit (Nbk) 
oprittelen (Ste) zw. ww.; overg.; ritteide 
op, het opritteid ['oprttjiJ 1. snel achter 
eikaar opsornxnen Hijrittelde dejaortallen 
zomar op (Ste) 
oproekelen (01-NI) ['op...] - oproehelen 
(lett.) Th3f rochelt do sliemon op (01-Ni) 
oproeien ['op...] - oproeien: tegen do 
stroom in, tegen do wind in, ook: eon eind 
roeien op (een meer, eon rivier enz.) tegen 
de groom oprocien (lett.), con aende at 

wear oproeien (Nbk) 
oproemen z. oprwnen 
oproeming z. oprwning 
oproep de; -en; -ien ['opmp] 1. oproep 
Th5 hot eon oproep your do diciist had 
(Diz), 1k moot bunnonkot naor at zieken-
huus, ikkan iedere dag eon oproep kriogen 
(Nbk, Op) 
oprocpbericht (1) - oproepbericht 
oprocpen ('oprup] - oproepen: geiasten 
to verschijnen Mien zewie is oproepon 
your do dienst (Dho, Diz), In tied van 
mobelisaosie konnen ze de mannen 
oproepen (Obk), Tusken an- on uutlotten 
baj' eon stilstaondnwnmer, die konnen flog 
weer opreupen wodden (Ow), AJ' in ten 
ziekenbuus liggen on at bief slim is, wodt 
do fern file soms wel opreupen laat men een 
dningende oproep uitgaan, zoekt men 
kontakt om de familie to doen komen 
(Nbk, Np, 5k), zo ook (wanneer in zo'n 
geval de zieke thuis ligt:) Dan moe'n de 
kiender opreupen wodden (Nbk, Np, Ste); 
afroepen bij een verkoping (Bu, Dfo, Sz): 
Mit eon boelgoed wodt de inboedel 
opreupen ow verkocht to wodden (WO), 
Do oproopor hot do Icon disies opreupen 
(Bu), Hij roept at buus op op fJOO, - (Sz); 
roepend noemen (Spa): Vroeger leup de 
nachtwaker mit eon nitel on reup de uren 
op (Spa); opwekken (Nbk): lederiene 
wodde opreupen om mit to doen (Nbk) 
oproeper (vcrspr.) de; -s ['oprupç] 1. 
degene die afroept op een boeldag e.d. Qo 
at boelgoed moot de oproeper at ofroepen 
(Ow, Np), Do oproeper priest do boel an 
(Bu), ...bet do kondisies ohieupen (Bu), 
Veur oat main an do buterkaante ston de 
oproeper op eon boerewaegen (vo) 
oproepertien (Oho) et ['oprupçtin] 1. hetz, 
als staobai, z. aidaar 
oproepkaorte (spot.) ['opt...] - oproep-
kaart 
oproepkracbt (spot.) - oproopkracht 
oproer Ook opreur (Diz, Op), opraur 
(Dfo) do, et; -en ['opru:or/ ... rA:or/ ... ry:ar] 
1. oproer: tegen hot openbaar gezag 1k 
dochte, dat lop nog uut op oproer (Sz), It 
Was aorig oproer (Ma), Mit can oproer 
wodden d'r we] as klappen uutdeeld (Obk), 
Ze bebben dr eon hele oprour van maekt 
(Diz, Zo now en dan brekt d'r in len of 
aander Iaand ten opreur vut (Op), De 
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oproor stikt de kop overal op (Ow), AIMs 
is in oproer (Spa), Hij stiet now aided 
oproor to macken (Ow) 2. (g. my.) 
uitschot, rapaije (Nw) 
oproerig (Nw, Ste, vo) [op'ru:orox] - op-
roerig Wat was hij oproerig (Ste), Ze 
woddon soms at baost wat oprocrig dat et 
zo lange duurde (vo), D'r hot ruzie west, ze 
bin oproeri (Nw) 
oproerkraaier z. oproerkrijor 
oproerkri'jer Ook oproerkraaier (Bu, 
Nbk, Ste, Wol), opruhrkri'jer (Dfo, Dhau), 
opreurkri'jer (Op, Pe-Dbl) ['op..., voor 
var. z. kriyon/ ... kra:jr/ ... } - oproerkraaier 
Troelstra wodde in november 1918 dour 
youl moonsken een oprcurkrfjor nuwnd 
(Op), Biy 't voetbalien bej' tegenworifg 
ailemaole opruiers on oproerknors (Np) 
oproezen (bs: Dfo, Ow) onbep. w. 
['opru:zi] 1. bep. geluid maken: door 
bijen, vgi. Aj' do korf of kaasto 
cup oninackon, macken do biycn een 
geiuud; et gaot bier om et oproezon; et is 
con betien cen iolkachtig geluud, mar et 
duurt meorstal niot zo lange (bs: Dfo, Ow) 
oproken ['opro:kjj] - oproken Doe do 
segare oprookt was (1.) (Np),  Veur 
vuventwintig gulden in de woke oproken, 
now, datis met niks (Nbk) 
oprokkelen z. opraekelen 
oprokken (Bdie, El, Np, Nbk) Ook 
opnthken (Ma, 01-Ni, Pe-Dbl, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; rokte op, is 	oprokt 
['oprokfl/ ... rAkp] 1. inrukken, verdwijnen 
Oprokkon, biy die voogelnussios weg! 
(Np), Ze haddon om mij we! eerder 
oprokicen kund(Np), Rok op Jo, mack daJ' 
votkonjmen (Nbk) 2. in een grote groep op 
komen zetten (Obk) Mit eon hicle koppel 
kwa.inmen ze oprokkon om die toertoeht te 
macken (Obk) 
oprolber (Ste) [op'roibr} - oproibaar Eon 
mootbaand was oprolber, die was we] es 50 
meter lang (Ste) 
oprolgoddel (spor.) ['op...] - oprolgordei 
oprollen Ook oprulen (Bu, Nbk, Np, ba) 
['op...] - oproilen: naar omhoog roiien de 
tonne do bouvo! oproion (Nbk); in een 
hop. richting roilen: Do ba!io roido do weg 
op (Nbk); moon rollen (tot een ml): een 
snoero oproilon (Ste), eon efraod... (Nbk), 
1k moot dat gaoren nog oprolben (Np), Et 
bontion ruu!de 'm noffoiik op (ba), ook bij 

vergeiijking gczegd van het niet wilhien 
snijden van brood omdat hot te vers is (El, 
Sz), vgi. Dat brood is vuus to vas, ot roit 
year et mos op (Sz, El); onschadehijk 
maken, uitschakeien, inrekenen (inzake 
hegereenheden, misdadigersbendes): Do 
bende die bier eon bool inbrouken hot, is 
toch oprold (Nbk) 
opromen (Np, Ma, Op,  Ow, Pe-Dbi, Spa) 
['oprô:ip:] - opromen We zuflen do meJk 
even opromen iaoten 1 aten romen (Ow, 
Np), Laot de moik mar eon posion staon, 
dan kay zo even opromen (Op),  Doe do 
boorinnon zels do bolter in oion kaarn 
nog kaarn den, mos do melk in grote 
keiders eerst oproomd wooden (Ow) 
oprommelen (Bu, Np, Woi) zw. ww.; 
overg.; rommelde op, het oprommeld 
['opromji] 1. opruimen, wegruimen en 
opbergen 1k bin wat an It oprommebon west 
(Np) 
oproosteren z. opreusteren 
oproppen (Np, Ste) zw. ww.; overg.; ropte 
op, het opropt ['oproprjl] 1. rooien (van 
aardappeien) eerpo!s oproppen (Np), Rop 
oven een maoltion eozpels op bijv. nieuwe 
aardappelen als het eigeniijk nog to vroeg 
is om te rooien (Ste) 
oprosselen (Nbk) Ook oprusselen (Bu, Db, 
N) zw. ww.; overg.; rosselde op, hot op-
rosseld ['oprosjW ... rAsJli]  1. opsehudden, 
dooreen schudden (Nbk, bi) et stro ondor 
de koonen oven oprosselen (Nbk), It Oo!de 
moons had Jiefzoerte, daorom had ze 't 
bedde al/lend mar eon betien opnisso!d 
terechtgelegd (hi) 2. oppoken (Bu, Db) do 
kacbeI even oprussobon (Db, Bu) 
oprotpremie (spor.) ['oprDt...J - oprot-
premie 
oprotten (Bu, Nw) ['oprot] - oprotten, 
oplazeren Ach, rot op! (Nw) 
opruien Ook oprujjen (Nw, Obk, Ste) 
['oprjI/ ... rAj1] - opruien: ophitsen, op-
stoken Ze bebbon daor aorii an It opruien 
west (Np),  Dat is lone die do boo! opruJt 
(Nw) 
opruier Ook oprujjer (Nw) do; -5; -tien 
['opncj/ ... rAj] 1. iemand die ophitst, 
oproerkraaier Die koreb is oen grote opruier 
(Np), Dat is eon echte opruier (Diz) 2. 
iemand die veel lawaai maakt (Spa) 
oprujjen z. opruien 
oprujjer z. opruier 
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oprukken z. oprokken 
oprulen z. oprollen 
op rumen Ook oproenten (Dfo, Diz, Nbk, 
Np, Obk, 01-NI, Op) zw. ww.; overg.; 
numde op, het opruumd ['opr9:/ ... rfiip:] 
1. ruim maken, ruimte doen ontstaan 
(onpers.) Zo dat ruwnt op now die 
mecnskcn vat binnen (Nbk), Et gut moot 
war opruumd woddon mimer geniaakt 
worden (Bu) 2. wegruimen, opbergen, op-
ruimen Jongien, roew Jo speulgoed es op! 
(Ld), We moo'n even do kaaste oprwnen 
(Ste), Wezullon nao et oten gauw do (safe] 
even oproemen (Obk), do v/icr/zig oprwnen 
(Ld) 3. uit do wag ruimen, wegdoen, 
vandaar ook: doden 1k wol do bocl wel es 
çprwnen [deels elders bergen, maar vooral: 
grotendeels wegdoen], mar do mannon kim 
nergens ofstand van doen d.i. wilien alias 
bewaren (Sz), Die koc is eon 1/odor, hi)' 
moot mar opruumd woddon (01-Ni), As do 
jongo katties opruwnd wodden, kan do 
co/do zo ]open to miauwen (Obk), (bier 
inzake vossen:) Dat (wig moot opruumd 
woddon (Nbk) 
oprumerig (Nbk) bn., bw.; -at, -st 
['oprS?tncQx] L. geneigd tot opruirnen Hi)' is 
aorig oprwnorig (Nbk) 
oprumige z. oprwning 
opruming Ook opnonige (Ste), oproenzing 
(Diz, Np, Op, Wol) de [oprmu)/ 
...r9moyo/ ...rumu] 1. hot opruimen, i.h.b.: 
uitverkoop Zo now on dan macf' oprwning 
holen (Ld), 1k bob opruming holon (Ma), 
Bi)" al naor do opruming west? de 
uitverkoop (Nbk) 
oprumingsanbieding (1) ['op...] - oprui-
mingsaanbieding 
apruntingsartikel (1) - opmirningsartiket 
oprumingspries (spot.) - opruiniingsprijs 
opruniingsuutverkoop (spor.) - oprui-
mingsuitverkoop 
opruren z. oprackolen 
oprusselen z. oprossolen 
opruteren Z. oprutereren 
oprutereren (Dhau, Nbk, Np, 01*, Ste, 
Wol, v, 5: Obk) Ook opruteren (Ste) 2w. 
ww; onoverg.; rutereerde op, is oprutereerd 

I. oprotten It kim ow 
mi)' oprutereren (Ste), Rutereor now mar 
op (s: Obk), En as zoo'n schoelejuffor eon 
allemachtig mierkorig potret was dan kon 
ze oprutereren (v) 

opruttelen z. opracke/on 
opruumd z. opgcruumd 
opruur 2. oproer 
opruurkri'jer z. oproerkrier 
opsabelen z. opsaobelon 
opsaobelen (Bu, Obk) Ook opsabelen 
(Dhau, Dhô, El, Ow; 01-NI: bet. 3) zw. 
ww.; overg., onoverg.; saobelde op, het 
(bet. 1)/is (bet. 2, 3) opsaobeid ['opsxbjJ 
... sa: ... ] 1. ontdoen van takken, braam- 
struiken e.d. door te snoeien (Bu) do bos 
opsaobolon wit do balvemuonc (Bu) 2. 
vertrekken, oplazeren (Dhau, Dho, El, 
Obk, Ow) Jim moc'n mar gauw opsabo/on, 
aandors kommen f/zn to gauw bi)' de bus 
(El), Jo kim ow ml)' now we] opsaobclen, 
1k bob et nocbt ditto van jow of (Obk), 
Sabelnowmar op! (Ow) 3. opschieten mat 
bet lopen (01-NI) Ze konnen we] song 
opsabelen togaere (01-NI) 
opschaaien (Ste) zw. ww.; overg.; sehaai-
de op, hat opschaaid ['op...] 1. weten te 
vinden, opsnorren 1k moot zien da'k dat 
bier of daore opschaaio (Ste), Waor bej' 
dat opscbaaid? (Ste) 
opschald (01*) bn.; pred. ['opskalt] 1. 
opgestapeld Et boolt van do wacgonmaokor 
lag saws jaoren opsoithid on den con good 
ofdak, on do wiond kon d'r dew- speulon 
(Obk) 2. z. onder opscbailen 
opschailen (Db, Oho, Nt, Ow, Pa-Dbi) 2w. 
ww.; overg.; schalde op, het opsehald 
['opskahj] 1. korter maken van can ketting 
do ketting van do Bets opsehallen (Pa- Dbl) 
opscharpen zw. ww.; overg., onoverg.; 
scharpte op, het opscharpt ['opskar)pip] 
1. (overg.) scherper maken et mos even 
opscbazpev (Sz, Ste) 2. nadenkender, 
bewuster, oplettander maken, doen Jo 
zneugen Jo gohougon wel war opschazpon 
laoten (Nbk, Ste), Hi)' wag we] es waS 
opschazpt woddon fUnk gestimuleerd, aan-
gezat, opgehitst (Nbk), zo ook 1k za] 'm 
even opscbaxpen (Bu), Now, ze hobbon 
song togon mekaor opsohaipt eikaar zitten 
opzetten, opjutten (Np) 
opseharrelen 2W. WW$ overg., onoverg.; 
scharreide op. hat (bet. 1)/is opseharreld 
{'opskarj} 1. (overg.) scharreiend, met 
enige moeite verwerven, vinden MY bet 
h/el wat gold opscbarreld (Np), Wi)' 
scbarrolon ok nag we] es war op (Ste), .Th5 
sebarrelt ZO Zion kossien we] op (Diz, Pa- 
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Dbl), can maegien opscbarrelen (Nbk), 
Waor hej' dat opscharreld? (Nbk) 2. 
(onoverg.) met moeite omhoog lopen Hoe 
dat k/eine maegien tegen de ]odder 
opscharreld is, wi j weten at niet, mar 
gelokkig b/afte de bond an doe hewwe 
hour bijtieds van do koezoolder haelen 
kund (Nbk) 
opscheept Ook opgescheept (Ste) 
['op(xo)skt:pt] - opgescheept Daorzithij 
aorig mit opscheept (Nbk, Ste), mit iene 
opscheept zitten (Nbk) 
opschellen (Nbk) ['opskclvj - opbellen, 
telefoneren Dt het vandaege niet lone 
opscheld (Nbk) 
opschepen ['opskt:prp] - opschepen lone 
argens mit [of: mit lane d.i. met iemand] 
opschepen: Ie hebben mij'mit can aorig 
klussien opscheept! (Nbk) 
opscheplepel (verspr.) ['opskeplt:p]] - 
opscheplepel 
opscheppen zw. ww.; overg., onoverg.; 
schepte op, het opschept ['opskeptp] 1. 
(overg.) uit de laagte scheppen, van de 
grond scheppen zaod opscheppen (Bu), Et 
is bier n/ct veur 't opscheppen, ic hebben 
bier genoeg an geld en goederen zijn hier 
niet in overvloed (Dfo) 2. (overg.) met 
eetgerei op het bond scheppen, zodat men 
de maaltijd kan nuttigen eten opscheppen, 
eetpels opscheppen (Bu), le zitten daor 
niet zo ma ckelik an taofel, zal ikjow even 
opscheppen? (Nbk) 3. pochen, snoeven, 
grootspreken ía hoeven niet zo op to 
scheppen (Ste, Nbk), Hi j zat daor can stok 
op to scheppen! (Np) * (veroordelend over 
iemand die opschept:) Opscheppen is ok 
eon vak (Dhau, Nbk), zo ook Opscheppen 
on in de brook schieten is ok can vak (Bu) 
opschepper de; -s; -tien ['opskepj] 1. 
degene die (iets) opschept 2. grootspreker, 
pother * Opscbepper van je moors 
kapitaoll gezegd tegen een bluffer, 
opschepper, evt. wiens bezit niet zoveel 
voorstelt (Np) 
opschepperi'je de [opskepr'tja, ...eja; z. 
-i'je] 1. opschepperij Hij allied mit die 
praoties over aandoren en opschepperije 
over zion eigen daoden, hij moot mar es 
good ofdreugd wodden (Ow), Kick, dat bin 
kerels waor ik respekt veur bebbe, H.! 
Glen opschepperije, mar onverzottelikjow 
wark doen (vo) 

opschepperig (Nbk, Np) bn.; -er, -st 
['opskepcox] 1. pocherig, snoevend Hij is 
nogal opschepperig (Nbk), t Is can 
opschepperig ding, ze wil opvalen (Np) 
opscheuren zw. ww.; overg., onoverg.; 
scheurde op, is opscheurd ['opskn:arg] 1. 
inscheuren, opscheuren De hoeve is 
opscheurd (Ow), Ik heb can zere naeg% 
die is me opscheurd (Ste), de naegel in 't 
]even opscbeuren (Ma), Die scheurt do bek 
allied op heeft altijd eon grote mond (Np), 
zo ook can grate mond opscbeuren (Nbk) 
opscheuten (Nbk, Np, Nw, Ste, b) Ook 
opgescheuten (Bu, Nbk, Np) bn. ['op(x9) 
skn:tg] 1. omhooggeschoten zijn (van 
struiken, kleine bomen) (Bu) opgescheuten 
hoolt (Bu), opscheuten dennen (Np) 2. met 
een leeftijd tussen die van een jongen en 
een jongeman in (Nbk, Np, Nw, Ste, b), 
eon opscheuten jonge (Nbk, Nw, Ste), Op 
can aovend weren wij mit can ploegien 
opscheuten baozen nog Jacte bij de weg 
(b) 
opschienen (Np, Obk, Op, bo: Op) st. 
ww.; onoverg.; is opschenen ['opski:n:] 1. 
(van houtverbindingen) opschijnen, droog 
worden, krimpen en daardoor slecht sluiten 
tegen ander hout Deplaanken bin opscbe-
nen zijn gekrompen zodat er naden tussen 
zijn ontstaan (be: Op), Onbelegen hoolt 
gait naoden, dan schient et op, at krimpt 
(Obk), Belegen hoolt schient niet op 
droogt niet meer uit en krimpt niet meer 
(Obk), Dat onbekrompen hoolt schient 
factor a/tied op (Obk), Nij hoolt moej' 
drekt in de vaarve zetten, aanders kan 't 
aorig opscbienen (Obk), De zoolder moch 
niet opschienen er mochten geen naden in 
komen door krimp: zodat men er nl. door 
kon kijken (Obk) 2. een glans, weerschijn 
geven (Obk) Do zuring schient roodachtig 
op in do aovendzunne (Obk) 
opschieten st. ww.; overg., onoverg.; is 
opscheuten ['opski:tt}] 1. wassen, opgroeien 
Opschot is zaod dat aachterb/even is in de 
akker an dat opschut (Np), Wat schot die 
jonge op wat groeit hij snel (in de lengte) 
(Np), Dat boolt schot al weer aorig op 
(Bu), opschietendiakenbakhoolt(v) 2. snel 
voortmaken, tempo maken Ic moan op-
schieten mit 't wark (Nbk), Schiot es wat 
op to dreutelen (Nw), Hij schut glen 
mieter op (Np), Hi j scheut mar niet op an 
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1115 scheut mar niet op hij schoot in het 
geheel niet op (Nbk), 1k wag gracg (cell 
botien) opscbietcn ik hou van opsehieten 
(Nbk), 1k hoof van opscbieten id. (Nbk), 
Scbiot toch es wat op maak toch voort 
(Nbk), Schiet op ga toch weg, loop naar de 
pomp (Nbk), opscbictcn as con moes in de 
mae/zak nauwclijks vorderen (n), .as con 
luus op con teertonno (Ma, n) 3. flunk 
vorderen in tij d Dc tied scböt op (Nbk), 
(onpers.) Et scbot op naar do baast (Nbk), 
(onpers.) Et schiet al wool op naor c/c 
huiinge (Dii), As 'tzaodricpcis, schutdc 
zoom or al weer wool op (Obk), Thor 
gelavg do winter opsebut (.) vordert (Nt) 
4. gedaan taken van work, aktiviteiten Et 
warkscbotmet op (Nbk), ...scbot aorig op 
(Nbk), 1k bin aorig opsebeuten ni. met her 
work (Ste), Daor schict Ic ni/cs mit op dat 
heipt je niet, dat zet geeri zoden aan de 
dijk (Nbk), Dat schot niet op, op die 
mcnierc id. (Nbk) 5. verdwijnen, weggaan 
(Obk), in verb. als Aj'zokkcpraotbobbev, 
kzzj' ow cons we) opschicton (Obk) 6. in 
(mit ienc) opschieten kunnen good over-
weg kunnen (met iemand): Kim ze wat 
(wit wekeer) opsehieten? (Nbk), Ze kim 
nict so best (wit mekeer) opschioten 
(Nbk), Zo kim we) aorig (mit mekeer) 
opschieten (Nbk), Die kan mit iederiono 
we) opscbieten (Ste), Die kim good op-
schieten (Nbk) on Die schieton we) good 
op kunnen her geed met elkaar vinden 
(Nbk) 
opschieter de; -s; -tien ['opski:tç} 1. plant, 
struik die nit de bodem opsehiet (bs: Dfo), 
aardappel die bij de vorige oogst in de 
grand is blijven zitten on opkomt (Nw, 
Wol), zo ook inzake rogge (Nw) Ow zoc'n 
boa [van rijshoutj to macken haj' ccv wee 
ncuth; dat was con jonge opsehietor uut 
do grond, en die nios van sepiepen, ic/con-
of wilgenbo oft wezen, van )angdraodig 
boo)t in elk geval, omdat dat dri5en wit 
(bs: Dfo) 2. doorsehietende plant, plant die 
snel grater en linger wordt (Ma, Nbk) 
opschik de ['opsktk} 1. versiersel, sieraad, 
voorwerpen, zaken waar men mee pronkt, 
pracht en praal 1k hole niet van al die 
opschik (Oho), Die hoolt ok wet van 
opschik (Op. Ow, Nbk), Da's iene wit con 
hoop opsehik (Ru), Wat had die vrouw ccv 
opschik an (Ma), Die fur/c ma 'k niet Auden, 

daor zit mc tevcuJc opschik an (El, 01-Ni, 
Db), Waor is mien opschik? waar zijn ni'n 
sieraden (flu), Mit hew' nilveron jubileuni 
bebben so d'r yoga) wat opschik van maekt 
(Ld), ...cen be/c opschik van mac/ct 
(Pe-Dbl) 2. praatjes (Ste) Mack toch niot 
zoc'n opscbikpraatjcs (Ste) 
opschikken zw. ww.; overg.; onoverg.; 
schikte op, is opschikt ['opskikJ 1. 
(onoverg.) opschikken, opzij schikken Kuj' 
con belies, opschikken, dan kan 1k d'r nog 
bij (Bu), Kuj' ccii aentien opschikken? 
(Nbk, Ste), Schik es wat op (Nbk), ...oen 
betien op (Ste), 1115 koenen vocren reupen 
we a/tied 'Scbik op!' togon de beesten 
(Db) 2. (overg.) zich mooi maken (Sz) Ic 
kunje we) opschikken, marie wo 'n d'r niet 
mooicr van, hoot! (Sz) 
opscbildereu - opschilderen: in de verf 
zetten, ten nieuwe verflaag aanbrengen 
(Op) We be/then do kaemer opscbilderon 
laotcn (Np) 
opsehinken (flu) st, ww.; overg.; het 
opschonken ['opsktqkjj} 1. opschenken, op 
iets schenken, in verb. als 1k zaf nog even 
wat waeter opsehinken bij het koffiezetten 
extra (koffie en) water toevoegen (Bu) 
opschoefraem (Db, Nbk, Np, Nt, Obk) 
['opsku:f...] - opschuifraam Opscboefrae- 
men hidden ze van die horton ondor (Nbk) 
opschoeven - opschuiven: in de hoogte 
schuiven We schooven et raem eon betien 
op (Np, Nw, Wol), eon s/cc tegon do 
heave) opscboovcn (Nbk); in ten bep. 
richting schuiven Ku,!'  c/ic taofcl wat 
opscboevcn?, door to duwen aan de gang 
brengen (van tea auto, trekker c.d.; Nbk): 
c/c auto opschoovcn (Nbk); uitgesteld 
warden, uitsteflen Now, die biyien- komst 
meet dan war ccv woke opschoevcn 
(Nbk), . . .moe'we dan mar con woke 
opscboevon (Nbk); opschikken Kuj' eon 
aentien opscbocven? (Nbk) 
opsehoinmelen (verspr. OS, flu, Nw, Op, 
Pc- Dbl) I'opskomlv] - opschommelen, op- 
scharrelen H1y sobominolt nog we] es wat 
on komt nog wel tens wat tegen dat hij 
kan gebruiken (bijv. op ten rominelmarkt), 
gait nog wel eens ergens naar toe am daar 
een kop koffie aangeboden to krijgen e.d. 
(Nw), It heb mit dIe kollckte hid wat 
opschomm old (Lib) 
opsehonen (verspr.) - opsohonen, schoon- 
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maken In at naojaor moe'n de sloden 
opschoond wodden (vorspr., Op), 1k zal cM 
Euun mar es wat opschonen (Obk), 'k Was 
mit at roggestro an 't opschonen, en alle 
kwcakgrus en romme! bob 1k d'r uut s!oekt 
(Obk); verdor in do !ocbt soboont op klaart 
op (Obk, Op) 
opschoning (Db, Dho, Np, Obk) do ['op 
skô: nu)] 1. hot opschonen, hot schoon-
maken, vooral: van sloten Dc opscboning 
van do sloden moat bij 't baast gebeuren 
(Db), Veur con bepaolde daotuzn moat do 
opschoning van cM sloden daon wezen 
(Obk), verder in We maggen wel as op-
schoning ho!en do zaak opruimen (Oho), 
AJ' de ma age as omniekeren, dan kuJ' zag-
gen: Now, dat is can hide opscboning' 
(Obk) 
opschooien ['opsko:aji7] - opsehooion, op-
scharrelon, ook wel bij vorgelijking: aan 
jets komon HiJ hat bic! wat opscbooid bill 
de dick (Np), Wat haJ' daor opschooid? 
(Bu, Nbk), Waor beJ' dat opscbooid? (Ste, 
Nbk) 
opschoonsel (Bdie, Op, Ow, Sz) et ['op 
skô: 5s]J 1. plantenresten die men vorkrijgt 
bij hot opschonen van sloton e.d. 
opschoonsel uut do sloden (Ow) 
opschoppen (Bu) zw. ww.; ovorg.; schopto 
op, hot opsehopt ['op...] 1. bijoen woton to 
krijgon, vergaron (ook van niouwtjes) Hi 
hat wear wat opschopt bij cM wag (Bu) 
opschot (vorspr.) et ['opskot] 1. dat wat 
zomaar opschiot, vooral: opschiotond graan 
uit korrols die op do akker zijn achtor-
goblovon: As aoren op 'e grond hgen 
blievan, lop en die wear uut, dan beJ' 
opschot (Nbk), Et opschot van 't zaodkan 
nog we! as veevoer bruulct wodden (Db), 
As de rogge !egerig was, kwam d'r in de 
natte tied vaekc opschot dour (Op), Jo 
kriegen opschot in do rogge as die !ange in 
deregen staot(.4t), Etisal!emaole opschot 
in do eerappe!s, et is van de rogge die d'r 
? veurigjaor ston (Sz); ook: aardappolon 
die nog in do grond zitton on opschieton 
(El, Nbk, Ste): at opschot van de eeipe!s 
van young jaor (Nbk) 2. snol grooiend 
kroupolhout, opschiotond bos, uitschiotondo 
loton op stronkon (Ld, Nbk) As do jongo 
bos in do boogte komt wodt dat wel 
opschot nuurnd (Ld, Nbk) 3. opgoschoton 
jongeron, kwajongons (Ste) Et is van dat 

opschot (Ste) 
opschoten (Nbk, Ow, Ste) zw. ww.; 
ovorg.; schootto op, hot opschoot 
['opsko:ot] 1. opschioton (met eon york), 
opstokon Eon twietanige vorke wodt can 
schoolvorke nuwnd; daor mos ie at zaod 
mit opscboten (Nbk), Opscboten is aj' 
rogge ofhaevar ombogansstikken, dat doej' 
mit at scbootvarkien (Ste), de rogge 
opschoten (Ste) 
opsehoter (Ow, Ste) do; -s ['opsko:atç] 1. 
dogono die hot hooi of do garvon met eon 
york opstookt 
opschotten (Np, j) ['opskotzfl - opschorton, 
uitstollen (Np) Do winter is inva.Fcn, at 
wark is opschot (Np); korter makon (van 
eon kotting) We mosson dc ketting wat 
hogan opscbotten om de boom mit 'tpcerd 
onnno te trek/can U) 
opschriefboekien (Spa, Ste, v, b) - op-
schrijfbookjo de uren opsebriavan in Jo 
opscbniatboekien (Spa) 
opschrieven - opschxijvon: noorschrijvon, 
ook om vast to loggon, to onthoudon 
Scbnief dat mar even veur ma op, eor 
onthool i/c at niet (Nbk), In etjaorvars!ag 
he  opscbreven wat d'r in at oflopenjaor 
gebeurd is (Np), Dat moej' mar even 
opschnie van nI. op do rokoning (omdat men 
hot op dat moment niot kan botalon) (Nbk) 
opschrift ['opskrtft] - opschrift (op oon 
bord, huis onz.) eon stion mit can opschrift 
(Nbk), Kun ic lezen wat vaur opschrift op 
die win/ce! staot? (Wofl; ook: aanhef, 
opschrift van eon brief o.d. (Bu, Ste): Wat 
opschrift staot d'r boven? (Bu, Ste) 
opsehrikken (Nbk) st. ww.; ovorg., 
onovorg.; is/hot (bet. 3) opschrokkon 
['op...] 1. (onoverg.) plotseling wakkor 
wordon, plotsoling zoer oplottond wordon 
Hi5 sebrok op uut de s!aop (Nbk) 2. 
(onovorg.) schrikkon, van schrik opsprin-
gon, opvliogon Do entan in do s!oot 
scbrokken inienend op (Nbk), Dat verhae.I, 
daor schrok i/c van op (Dfo), Hi5 !cut et 
bie!e ddzp opscbrikkan (Ma) 3. doon 
schrikken (Oho, Obk, Spa) de voega!s op-
scbnikken (Spa), Da driavers mossen at 
wild opscbnikkcn, zo s!ougan mit stokkon 
tegon de bomen (Obk) 
opschrobben (Nbk) ['opskrobip] - door to 
schrobbon roinigon at straotien opschrob-
ben (Nbk) 
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opschroeten (s) zw. ww.; onoverg.; 
sohroette op, hot opschroet [opskru:tij] 1. 
opseheppen Wat sebroeten ze op! (s) 
opschrocven (Obk) zwist. ww.; onoverg.; 
schroefde, schreuf op, hot opschroefd/ 
opschreuven ['op...] 1. opseheppen Wat 
kan die vent toch opsehraeven! (01*) 
opschrokkcn (Nbk, 01-Ni) ['opskrolqj] - 
opschrokken Hij schrokt et eten op (Nbk) 
opschronipelen (Dho, Np) zw. ww.; ono-
verg.; schrompeide op, is opschrompeid 
['op...] 1. door to krimpen kleiner worden 
Etgier schrompelt al hielemaol op (Np), El 
leer is opschrompeld (Oho) 
opsehudden ['opsk&difl - opsehudden: 
door schudden omhoog doen komert, bol 
doen staan o4. Nao do regen macson we 
al/es weer opsehudden at. her hooi 
(Pe- Oh I), do opperties mit hal opsahadden 
(01-Ni), Schadda at kussen mar wat op 
(Nbk, Dit), at bedde opsehadden (Nbk), 
Jou.k hadde at strovörkien in cia haand on 
schudde et stro wat op (Ste, vo), As ia an 
't dossen binnen, moat zo now en dan et 
zaod wear opscbudded wooden (Sz), ...dan 
moat cia legge opscbuddad wodden (Bu), 
kweek opscbudden ni. om her zand emit 
to schudden (Ste, Np, Nw), zo ook 
eaipellof opsobudden Id. (Bdie, Ld, Np, 
Nw, Ow), AJ' d'r ten stole ecipeis uut 
hadden, wodde at aerappe/lof opscbudded 
on over at gat mit aerappels daon (Ld), Do 
eeipcls schudde is middags ok op. dan 
bloemen to wat meet (vcurdaj' to in de 
scbaola doen) (Nw, Op, Ste) 
opsehudder (El, Op,  Wol) do; -s 
['opskAdcl I. degene die opscbudde4 z. 
opscbuddcn (El) 2. (weinig gezegd) hetz. 
als hujschudder, z. aldaar (Op. Wol) 
opschulpen (Spa, Sz) zw. ww.; overg.; 
schulpte op, hot opsehulpt [op...] I. in do 
lengte doorzagen Die plan/ce moat mar 
opscbalpt wooden (Sz) 
opsehunen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
schuunde op, hot opschuund ['opsky:] 1. 
heimelijk influisteren en aldus opzetton 
tegen, opstokon tot jets laakbaars Dc baron 
schunen him op (Nbk) 
opschuttcn (Db, Dhau, Dho, Ma, Op, Ow, 
Wol) ['op ... J - opsehutten (van schepen) 
Ft schio zit tussen do schutdeuren, to /S 
an 't opsebattan (Dho), opscbutten van /tog 
naor boog waetcr (Ow) 

opsieren - opsieren, optooien do kastboom 
opsieren (Nbk), do waogen opsieren (Ste), 
Die bogo hobben ze mooi opsierd (Np), Jo 
moe'n ft mar wat opsieren (Np), zo ook Jo 
meugon Jo wel wat opsieren (Nbk), Die 
kleron sioren him hielemaole op vorfraaion 
horn (Dhau), El verhacl is wat opsierd 
aangodikt, niooior geniaakt dan hot is 
(Ste); oak in onoverg. gebruik (Dfo), vgi. 
Die man hot can mool pale kleran kregon, 
daor siert hi5 hielemaole van op (Ofo) 
opsjorren (Nbk) ['opj3p] - opsjorren: 
omhoogsjorren cia brook opsJorren 
omhoogsjorron (on vastmaken) (Nbk) 
opsjouwen (Nbk) ['op...] - met moeite 
omhoogdragen I/c bob die rommel cia 
zooldor opsjouwd (Nbk) 
opsiabieher (Np) do; -s; -tien ['opstabibç} 
1. klap 
opslag do, et (hot. 5); ...staegen; -gion 
['opsiax] 1. (bij baisporten) hot opslaan van 
do bat, voorai bokend van volleybat Wie 
hat now de opslag? welke partij inag 
opslaan (Nbk) 2. oogopslag, hot opslaan 
van do ogen Dat gong om do diereziekten 
to bestrieden en in earste opslag gongen ze 
cia t.b.c. onder do koenen te hal in oerste 
instantie (vo) 3. (g. my.) prijsverhoging, 
loonsverhoging Wanneer tol ik now as 
opslag kriegcn? (Nbk), ieno opslag gaven 
(Nbk), ... vraogen (Nbk), Th3 bet opslag 
had moor loon gekregon (Np), Ic kriegon 
tegenwoordig zomar glen opsiag (Spa) 4. 
plankje met houten stool or sohuin op, om 
togon hot net to kloppen, to slaan bij hot 
rietdokken (Fe- Obi) Dat opkloppen mit 
eon opslag dooj' om de bossics flak to 
kriegcn (Pe-Dbl) 5. (g. my.) hot opslaan 
van goedoron, de gelogenhoid goedoron op 
to slaan, laadgelegenheid (Db, Dho, Np, 
Nw, Obk, Op, Spa, ho: Nw) Dan haelde Ic 
to bier [do turf] gewoon van do opslag of 
hen (ho: Nw), Ft riot staot op It opslag 
(Spa), opsiag year yea of vocr (Db), Dc 
timmcnnan bet eon opslag van boolt (Np), 
In Rottcrdam bin eon boal bodrievan an cia 
haven die bear doenda ho/en mit op- on 
oven/ag (Op), An cia aandere kaant van 't 
kanaa/ is c/c loskade, we zaggen de opsiag 
(Op) 6. (vorz.) gowas dat opschiot zonder 
geplant of gezaaid to zijn door do rnons 
(Ow) yoursl de opslag van burkonpo/Jon 
(Ow), De koobaders on huudsters mossen 
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opslaghedrief - opslokken 

hasems parkienhuden in et ops/ag van 
spairelaand en dadda snee grds (Ow) 
opslaghedrief (1) - opslagbedrijf 
opslagplak (I) - opslagplaats 
opslagruumte (spot.) - opstagruimte 
opslagterrcin (1) - opslagterrein 
opslaon st. ww.; overg., onoverg.; het 
opsleugen ['opsl5: on] I. door bep. bewe-
gingen in de hoogte slaan, doen wippen 
Wie mag opslaon? d.i. met name bij 
volleybal: de opsiag hebben (Nbk), Vroe-
gor gebaurde dat wel mit at zendemiyen; 
dan trokken de aoren kroem dew-  at weien 
mit de we/hao/ce, on dan mos do zende-
mijer de aoren weer opslaon (Nbk), 
eerpe/s opslaon, opschudden veurdaj'ze op 
'a tao/il brengen, dan b/oem en ze hater 
(Nbk, Ste), zo oak eerpe/s opslaon op 'a 
tie/a (Dfo), Soms is et de muuite weerd om 
eon nàozwaami weer op to s/aon met een 
scheppende beweging te vangen (bs: Obk) 
2. (onoverg.) vocht doen op- rijzen (Nbk) 
De v/oar slat zo uut, die slat damp op (met 
aks. op op) (Nbk) 3. (overg.) omhoog-
richten (van de blik), de oogleden omhoog 
laten gaan HiJ s/aug do ogen op on zee 
(...) (Nbk) 4. (onoverg.) duurder worden, 
stijgen in prijs or opslaon van depriezen 
(Ste), De priezen bin aorig ops/eugen 
(Nbk), je loon A-an ok opslaon (Nbk) S. 
(overg.) opbergen, bewaren We bebben 
nogal war branile  ops/egen (Ow), ... op-
s/eugen (Ow) 6. (overg.) opstellen, 
neerzetten Et /egor s/aug zien tenten op bi5 
Berkoop (Nbk), De bargbek/imnzers bad-
den do ten ten ops/eugen in at dal (Wol) 
opsiatten (Dfo, Nbk, Ow) onbep. w. ['op 
slati} 1. (van sloten, greppels, kanten van 
vaarten) van plantenresten, begroeiing, 
modder ontdoen, de uitgezakte aarde weer 
op de juiste plaats brengen e.d. de s/oden 
ops/atten (Ow) 
opsicephalke (vo) de; -n ['opslcbal(o)kJ 
1. bep. balk gebruikt bij hat op de wagen 
slepen van hooi, z. ook ops/epen (Ow) 
Jan-Harm perbeerde dat op to /ossen mit 
2/en ops/eepbalke en dat wo/ we/ aorig 
(vo) 
opsleepbatte (Ma) de; -n ['op...] 1. bep. 
hekwerk waarover men hat hooi tegen de 
wagen opsleepte 
opsleephekke (Ma) et; -n ['op...] 1. bep. 
hekwerk waarover men hooi tegen de 

wagen op sleepte 
opsiepen ['op...] - opsiepen: naar omhoog 
slepen, stroomopwaarts slepen, ook: door 
te slepen op een wagen brengen (van hooi) 
(vo): Doe dee Jouk nog mar even gedu/d 
mit ops/apen (vo) 
opsleupen Z. ops/oept 
opsilepen (Nbk, Ste) - opslijpen: door te 
slijpen scherp genoeg maken at mes even 
ops/iepen (Ste) 
opslikken (Nbk, Ste) - oplikken, door te 
likken eten Do bond s/ikt et eten 
bie/omao/e op (Ste) 
opslingeren (Nbk) ['op...] - opslingeren: in 
opwaartse richting slingeren, door te 
slingeren op jets doen belanden Hi 
s/ingerda do tuuns/ange de zoolder op 
(Nbk) 
opsiobberen (Nbk, Np, Dfo, Ste) 
['opslobp] - opsiobberen De bond s/obbort 
at waeter op (Ste), ook: snel of op 
vluchtige wijze eten (Dfo, Nbk): Ze 
hobben mar gauw war ops/obbard (Dfo) 
opsioden z. s/oden 
opsloepen (Nbk) zw./st. ww.; onoverg.; 
sloepte/sleup op, is opsloeptlopsleupen 
['opsiupip] I. opsluipen IA- beurde him 
stiekem de trappe ops/oepon (Nbk) 2..z. 
ops/oept 
opsloept (Obk) Ook opsloepen (Ow), 
opsleupen (vo), opsiupend (Sz) bn.; attr. 
['opslupt/ ... slupip/ ... sIA:prpJ ... slypipt]L.met 
de leeftijd tussen kind en jongeman of 
jonge vrouw, opgeschoten Pattie ops/oepta 
jongen A-un d'r nuver henna bongo/en 
(Obk), I/c was nag mar eon ops/eupen 
jonge doe i/c as mit mien heft bij 	west 
bin (vo), at ops/oepen vol/clan (Ow), eon 
ops/oepan jonge (Ow), as ops/upende 
jongas (..) (Sz) 
opsioffen (Nbk) ['opsiofip] - opsioffen Hi5 
s/ofte de trappo op (Nbk) 
opslokken ['opslolq]} - opslokken, snel, 
guizig opeten MY s/okt at eten badde op 
(Nbk), Hij sb/ct a//es op. bij A-an a//es 
briton eat werkelijk alles, ook mimer: 
maakt zoveel mogelijk tot het zijne (Np), 
Hi5 bet de boo/ ops/okt alias opgemaakt, 
alies erdoor gebracht (Ste), Die zeune die 
a//es opmaekt van zion vader, bet 'in 
he/emao/e ops/okt (Ste), Eon vrouw mit 
aen gat in de baand s/a/ct hour man 
he/emao/e op (Ste) 
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opsiorpen - opsodeflikkercn 

opsiorpen (Nbk) Ook opsiurpen (Nbk, Op, 
Ow) ['opslor(a)pxp/ ... A ... J - opslorpen: 
slurpend tot zich nemen, door to slurpen 
een hoeveelheid opmaken MY s!ozpte de 
me!k in ion keer op (Nbk), de kofflo 
opshnpen (Op, Ow) 
opsiupend z. ops!oept 
opsiurpen z. opsiorpen 
opsiuten st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1-2)/is opsicuten ['opslytri] 1. (o-
verg.) achter slot en grendel zetten, 
zodanig in een ruimte onderbrengen dat 
ontsnappen niet mogelijk is dc bond op-
siuten (Nbk), do kiepon opsiutan (Ste), Ze 
bebben die vent ops!euten, en dat is ok 
mar geed ok d.i. in de gevangenis (Nbk), 
I1i had himzois in de kacmcr ops!euten 
(Nbk), Ze sluten je ok we] es op in do 
WE., dan kuj' do deuro met eupen !o-iegen 
(Nbk) 2. (overg.) vastzetten: met een pen, 
een wig e.d. (Bu, bs) Et beufdgebientc zit 
mit een zwaiu wstaartverbiening an de 
sticie, on hij wodt daor mit eon wiggo 
opsicuten vastgezet (de wig zet dus de balk 
vast) (Bu), Veur or opsiuten - at in mekeer 
zetton - van do disiange bespreuken on-
do dicien van de klokkestooi wo'n do 
gatten en pennon oerst bobaandcid mit 
bi'jjlioks grondvarvo, mar ok wef mit et 
pri),peraot Woodireat (bs) 3. (onoverg.) 
zich sluiten, dichtgaan (d.i. inzake de 
schede, na de geboorte) (Np, Ste) De koc 
slot wee, op, dan trekt or wear naor 
mekaer toe (Ste), Die koe is ok al weer 
aorig opsicuten (Np) 4. in d'r in opsieuten 
liggen (fig.): volgend nit dat wat wordt 
uitgedmkt (1) 
opslnting (1) ['opslytuj] - opsluiting (in 
een gevangenis e.d.) 
opsmeren - opsmeren 
opsmieten (Db, El, Nbk, Np, Obk, Ste, bo: 
Bu, Nw) st. ww.; overg.; het opsmeten 
['opsmiti2] 1. omhoog brengen (van water) 
(Db, Obk) D'r mos zo now on dan eon ni 
zoogloer in do pompe, ears smoet M Zion 
waetor gonoeg op (Db, Obk) 2. aan geld 
opleveren, winst geven (El, Nbk, Np, Ste. 
ho: Bu, Nw) Et moot nogal wat opsmieton, 
aj' daor van bestaon wi!!en (Np), Zoi at 
nog wat opsmieten? (Nbk), Smit at nog 
wat op? (Ste), Et hot aorij opsmeton (El) 
opsmikkelen ['op...] - opsmikkelen 
opsmuk ['op...] - opsmuk Dat meenske 

boolt nogal van opsmuk (Np) 
opsniukken ['opsrrL&lqj] - opsmukken: 
mooi maken, opsieren, vooral: zich 
opmaken met make-up Die badde hour 
aorig opsmukt (Np), Ze is aorli  opsmukt 
(Nbk) 
opsmullen (1) - opsmullen 
opsnaaien (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
snaaide op, het opsnaaid ['opsna:j] 1. 
opscheppen, pochen HiJ snaaide best op 
(Ste) 
opsnaaier (Ste) ['opsna:jç] - opschepper 
opsnieden (Nbk, Np, Obk, Ste, b, d) st. 
ww.; overg., onoverg.; het opsneden 
['opsnidi] 1. cen tak door snijden 
verkrijgen, in de juiste toestand brengen 
(Obk) Vroeger baddon do kiendor eon 
hocpe.lmit can gaffei'stok (opsnodon uut do 
bos) (Obk) 2. (van sloten:) uitmaaien, 
'uitsnijden' met een tiizondo (Bu) s!odon 
opsnieden (Bu) 3. opscheppen (Nbk, Np, 
Ste, b, d) Iomoe'nnietzo opsnieden (Ste), 
J zat iessendaegs biy T wat op to sniedon 
(b), En 1k, 1k bob now stofgenog cm 
jaoren op to snioden (b) 
opsnieder (El, Np, Obk, Op, Sb, Ste) 
['opsnidr] - opschepper 
opsniederi'je (Nbk) de [opsnidç'tjo] 1. 
opschepperij, het snoeven 
opsnoeien z. opsnuuien 
opsnoepen z. opsnupen 
opsnoeven st. ww.; overg.; het opsneuven 
['opsnu:bqi] 1. opsnuiven, in de neus 
omhoog snuiven 1k bin verko!on, ik zal 
wat dampo ojisnoovcn (Np), even wat 
.frisse !ocbt opsnoeven even naar buiten om 
frisse lucht (Nbk), Dat kon by mar 
opsnoeven dat had hij maar te verwerken 
(nl. de vervelende opmerking die tegen 
hem word gemaakt) (ho: Nw, Op) 
opsnorren (Bu, Nbk, Np) ['opsnorl2} - 
opsnorren Dat za'k wel even veur je 
opsnorren (Bu) 
opsnuien z. opsnuWen 
opsnujjen z. opsnuuien 
opsnupen (Nbk) Ook opsnoepen (Nbk) 
['opsnypip/ ... snupzp] - opsnoepen 
opsnuuien (Bu, Ma, Nbk, Ow) Ook 
opsnuien (Diz, Np), opsnujjen (Ste), 
opsnoeien (Nbk) [opsnyjiJ ... } - opsnoeien 
k Heb do bos opsnuid mit do ha!vemaono 
(Np, Diz), 0011 boswaf opsnuuien (Ow) 
opsodeflikkeren (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
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opsodemieter - opspringen 

sodeflikkerde op, is opsodeflikkerd 
['opso:odo ... } 1. opsodemieteren, oplazeren 
opsodemieter Ook opsojemieser (Nw, hi) 
['opso:odmitç/ ... so:jo ... ] - opsodemieter, 
kiap 2à 'kje can opsodemieter geven (Np, 
Nw) 
opsod emieteren (verspr.) Ook opsojentie-
teren (Np, Nw) ['opso:odomitrW  ... so:jo  ... l 
- opsodemieteren, opdonderen Hij kon om 
mi we! opsodemieteren (Nbk) 
opsojemieter z. opsodemieter 
opsojemieteren z. opsodemieteren 
opsokkelen (Nbk) Ook opsukkelen (Nbk) 
['opsokjJ ... sAkj4] - opsukkelen Et peerd 
sokkelde de weg op (Nbk) 
opsommen ['opsow:] - opsommen Die kan 
hiel wat opsommen (flu), ook gezegd 
wanneer iemand een nogal hoge vraagprijs 
noemt (Nbk): Now, 11J somt nogal wat op 
(Nbk) 
opsomming de; .-s, -en ['op...] I. het 
opsommen 2. lijst, reeks die men opsomt 
HAy kan eon hiole opsomming geven (Nbk) 
opspaeren z. opspercn 
opspannen ['op...] - opspannen (door aan 
te trekken) It ketten van do flats opspannen 
(Nbk) 
opspanner (flu) de; -s ['opspanj] 1. soort 
beugel in schrikdraad, met een zodanige 
inrichting dat men er de draad mee op kan 
spannen 
opspatten z. opspatteren 
opspatteren (Nbk, ha) Ook opspatten 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; spatterde op, 
is/het (bet. 2) opspatterd ['opspatjt/ ... spat;] 
1. opspatten Et wacter spatterde tegen him 
op (Nbk), . ..dat at opspatterde tegen do wal 
(ha) 2. opstandig doen, tegensputteren 
(Nbk) Hi5 spattert aorli op sputtert nogal 
tegen (Nbk) 
opspelden (Nbk) - opspelden 
opsperen (Nbk) Ook opspaeren (Np) - 
opsparen Mooic lappies speerden we op, 
om d'r laeter wat van to macken (Nbk), Dat 
be 'k wat opspeerd (Nbk) 
opspeulen zw. ww.; overg., onoverg.; 
speulde op, het opspeuld ['opspA:Iv] I. 
opspelen: tekeergaan, flunk foeteren tegen 
icne opspeulen tegen iemand foeteren, 
tekeergaan (Spa), Hij speulde aorig op 
(Nbk), Ic moe'n op 'e tied es opspeulen, 
acts bij' eon sufferd (Np), Do macge speult 
op begint zich te roeren (d.i.: men voelt 

zich niet goed, lekker in z'n maag, of: men 
krijgt trek) (Ste) 2. in eon kaorte opspeulen 
een kaart in het spel brengen (s) 
opspeuren z. opsporen 
opspiekercn (Nbk) - opspijkeren 
opspielen (bs: Dfo, El, Obk, Op) zw. ww.; 
onoverg.; spielde op, het opspield 
['opspi1i] 1. de spijien aanbrengen in de 
bijenkorf 
opspinnen (b: Im) st. ww. (?); onoverg. 
['opspu:] I. op On poot spelen 
opspitten (Nbk) ['op...] - door te spitten te 
voorschijn doen komen 
opsplitscn (flu, Nbk) - opsplitsen in 
groepies opsp/itsen (flu) 
opspoelen (Np) zw. ww.; overg.; spoelde 
op, het opspoeid ['opspuh] 1. op een 
spoel, kiosje e.d. oprollen 1k bebbe ci 
spoeltien beg, 1k moot eerst gaoren 
opspoeben (Np) 2. z. opspulen 
opsporen (Nbk, Np) Ook opspeuren (Nbk) 
['opspo:oç1)/ ... spA:orI] - opsporen: door 
zoeken vinden MY is to n/ce, we moe'n 
him mar even opsporen (Nbk), Mar as zien 
waor ik et opspeuren moet (Nbk), Do 
pelisie moat him mar opsporen, die dat 
huus in do braand staten her (Np) 
opsporing ['opspo:oruj] - opsporing 
opsporingsambtencr (1) ['op...] - opspo-
ringsambtenaar 
opsporingsonderzuuk (I) ['op...] - opspo-
ringsonderzoek 
opsporingsregister (I) ['op...] - opspo-
ringsregister 
opsporingsteam (1) ['op...] - opspo-
ringsteam 
opspraak z. opspraok 
opspraok (flu, Ma, Nbk, Nw, 01-NI, Ow, 
Sz) Ook opspraoke (Dho, Nw, Ste, Wol), 
opspraak (Spa) ['opspro:k(a)/ ... spra:k] - 
opspraak, in in opspraok'ç) in opspraak 
Die is (nogal) in opspraok; d'r wodt aoni 
over kletst (Nw, Nbk), We wi/len hover 
met in opspraak kommen (Spa), Daor is 
MY dcvi in opspraoke rae/ct (Wol), Je 
hebben me aorig in opspraok brocbt mit 
jowpraoties (01-NI) 
opspraoke z. opspraak 
opspringen st. ww.; onoverg.; is op-
sprongen ['op...] t. opspringen, in de 
hoogte springen, omhoogspringen Do hand 
sprang op van bliedsebop (Nbk) 2. op iets 
springen, in een bep. richting springen Do 
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opspuiten - opstaonder 

gait sprong zo do weg op (Nbk) 
opspuiten (Nbk, Spa) zw./st. ww.; overg.; 
spuitte op, hat opspuit ['op...] 1. op jets 
spuiten, met name van grond en veen- 
specie: peon opspuiten, vgl. Dat opspuiten 
was in do tied van do voenmosieno; do 
voenbrij wodde dan op do ribbo spuiten 
(Spa) 2. door eon bep. spuittechniek van 
eon verflaag, laklaag voorzien (Nbk) Die 
auto moot opspuit woddon (Nbk) 
opspulen (Np, Obk) Ook opspoelen (Nbk, 
Np) ['opspy1IJ ... spuI] - opspoelen, in ? 
wasgood opspulen de was opspoelen (Np, 
Obk) 
opsputteren (Np, Ste) zw. ww.; onoverg.; 
sputterde op, is opsputterd ['opspAtcv] 1. 
opspelen, tegensputteren Hij sputterde 
nogal war on (Ste), MY sputterde togen 
him op (Np) 
opstaand (verspr.) Ook opstand (spor.) de; 
...stanen; ...staantien ['opstâ:nt/ ... stant] 1. 
opstand, oproer tegen hat gezag, verzot in 
opstaand kommen: Die meensen lcwammon 
aorig in opstaand (Pe- Dbl), ook bij ver-
gelijking: Do macge kwazn in opstaand 
(verspr;, Ste), — was in opstaand (Bdie) 
opstaandeling (1) de; -en ['opstâ:nd1u] 1. 
opstandeling 
opstaandig z. opstanig 
opstackel (Db, Nbk, Ste, vo) et, do; -5; 
-tien [op'ste:k (Db, Nbk), 'op... (Ste)] 1. 
obstakel Die vracbtauto is ok eon malle 
opstaokol op do weg (Ste), Dat opstaokol 
moot d'r wog (Ste), (..) mar oonze vow- 
mannon speulon et toch mar klaor om do 
hioltiod weer eon opstaekel uut do wog to 
roemen (vo) 2. iemand die vreemd is 
uitgedost, zich gek heeft opgetakeld (Ste) 
Wat een opstaokel (Ste) 
opstaelen (Bu, Nbk, Ste, b: Im) Ook 
opszeilen (Bu) zw. ww.; onoverg.; staelde 
op, is opstaeld ['opste:1v/  ... stej1i} 1. nat 
worden (aan do onderkant) door omhoog 
trekkend vocht Do oppors stack,, op, dan 
wcYn ze vocbtii  van ondor (Ste), Et grds 
stout op (Bu), Dehujoppers beg/noon op to 
staelen; dan staon to to lange on dan wo 
ze van onderen op nat (Nbk), As at huj in 
bulties hjt en et wodt van onderen op nat, 
dan is et opstefld (Bu) 
opstaepelcn (Nbk, Np, Nw) ['op...] - 
opstapelen: tot stapels maken; steeds in 
omvang toenemen: van work D'r komt do 

bAa/tied mar moer, at wart staopolt op 
(Nw) 
opstaepeling (spor.) ['opstc:pju)] - 
opstapeling 
opstal (I) ['opstal], in recht van opstal, z. 
onder recht 
opstallen (Nbk, Ste) ['opstal] - opstallen, 
op stal zetten We moth, de koenen op-
stallen (Nbk, Ste) 
opstand z. opstaand 
opstandig z. opstanig 
opstanig (Nbk, 1) Ook opstaandig (vo), 
opstandig (Nw) [op'stà:noxl ... ndox/ ... stan 
dox] - opstandig Die is aon op- standig 
(Nw), Ia, zoo Haarm wat op- staandig, on 
duur ofn/ct duur, eon boor moot dFr  a/tied 
baddo Pour warken (vo) 
opstaon st. ww.; onoverg.; het (bet. 1, 
3)/is (bet. 2) opstaon ['op...] 1. in eon 
opgerichte, opwaartse stand staan, overeind 
staan It Raom staot op Mast omhoog- 
geschoven (Ow, Nbk), Do brogge staot op 
is omhooggedraaid (Ste, Nbk), As oonzo 
bond lelk is, staon do bossols ½i stoil op 
(Nw), (in do bouw:) Daor bobbon ze do 
kezienen al opstaon overeind (nI. in de 
verder to metselen muur) (Ste) 2. gaan 
staan, echter vooral: nit z'n bed komen mit 
va/en en opstaon (spor.), Die is veur dag 
en dauw opstaon (Spa), Die is veur Ft 

bedde opstaon, vanmorgen hij is extra 
vroeg opgestaan (Op, Pc- DbI, Ste, Spa), 
Aj' mij to victor nomen willon, dan mooj' 
vroeger opstaon moet je gewiekster zijn (b, 
Nbk) 3. op hat vuur staan (tar verwarming, 
om te koken, te sudderen enz.) (Nbk, Np) 
Ze moe'n nog even opstaon, do boonties 
(Np) * Die vroeg opstaot is nooit laeto 
vroeg opgestaan is altijd goed (Nw), Jo 
moeFn mekeors opstaon en boddegaon niet 
weten, dan b//of ie lange goed mit mekeer 
(Obk) 
opstaond ['opst5: önt] - opstaand, overeind 
staand do recbt opstaonde balkon (Ow) 
opstaonder (Dhau, El, Ld, Obk, Nt, Nw, 
01-NI, Op, Ow, Pe-DbI, Spa, j) Ook op- 
stuoner (01-NI), rechtopstaonde (Diz), 
steilopstaonde (Dfo) de; -s ['opst5:5ndç/ 
... nç/rex'topst5:ndo/stej 'lop...] 1. elk der 
drie of vier vertikale balken of planken in 
eon hek op de inrit, zandweg, darn naar 
een weiland, erf, ook wel: do paal waar 
zo'n hek aan draait (Dhau, El, Nt, Nw, 
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opstaoner - opsternaot 

Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa) Drio of vier 
opstaondors, daor kwazmnon do scbroton 
togon (Ow), Do ondora on don van do 
opstaondors bin al gauw von-ot (Op) 2. elk 
der stijlen, stounpalen waar eon wagonhok 
op rust (Ow) do opstaondors ondor ot 
waogonhokko (Ow) 2. opwaarts gorichte 
paal waar eon ijzeron of koperen pomp 
tegenaan zit (Ld) 3. elk der staande 
schroten die om do ringon van eon put zijn 
gespijkerd ) 
opstaoner z. opstaondor 
opstap do; -pen; -pien [opstap] 1. (vaak 
verkl.) opwaartse stap (die men moot 
maken) Do drumpol is boge, or is eon hole 
opstap (Dho), We hebben eon groto opstap 
vanuut do aacbtordouro (Wol), Daenk om 
or opstappion (Ma, Nw), War was dat eon 
mal opstappion (Nw) 2. trede, opstap van 
een rijtuig We hebben eon ni/ opstappion 
an do kootso kregon, do aandore was d'r of 
broukon (01-NI) 3. dwarssstuk waarop men 
kan gaan trappen of staan, het laatste 
vooral bij hot op do fiots stappen: eon recht 
uitstekend doel van do achteras Vador 
badde vroeger eon Bets mit eon opstap an 
do aebtorasso, eon lango ponno (Spa, Sz), 
Ooldo mannon zotton eorst do vooto op ot 
opstappion (van do Dots) om op to stappen 
(Bu), Do bujieppo is eon loppo mit eon 
opstap (Np, Ma) 4. voorziening van enkole 
palen met plankon erop waarop men kan 
gaan staan om over eon hog, eon hok, eon 
afrastering to klinunon (Bu, Dho, Nbk, Op, 
Spa) In et ooldo peN/eke pad van 
Malckinge naor Nijborkoop zat eon opstap; 
eon paol in do grond mit eon plaanko d'r 
op, an woorskaan ten van do draod (Nbk) 5. 
klein vloertje bij hot water, vaak op palen, 
waarop men kan gaan staan om water to 
halen, bussen om to spoelon c.d. (Ste) 
opstappen ['opstapip] - opstappon: op jets 
stappen MY stapto or teniel op (Nbk), R. 
!a-oog do Dots on zol opstappon a); gaan 
staan on woggaan 1k stap ma,-  es op, ik zol 
niot to lactic Maus wozen (Nbk), Jo kim om 
mi5 opstappon ga mast, verdwijn maar! 
(Ste); z'n ontslag nemon, z'n funktie c.d. 
neorleggen MY wol niot langer in zoo'n 
bosinur zitton, thy is opstapt (Nbk); funk, 
viot doorlopon: HJJ bogint wat baddor op 
to stappon, MY trokt do hakkon aonj an 
(Np) 

opstapplak (spor.) - opstapplaats 
opstattcn zw. wvi.; overg., onovorg4 statto 
op, hot opstat {'opstat;] 1. aan do gang 
brongen (van eon auto bijvj Do auto wol 
niot good opstattton (Nbk) 2. (ovorg.) 
aanstaarten (van paarden) (Ste) lone man 
ken dour ot opstatten van do poordon eon 
holoboel peordon mitnomon; ion poord bul 
bij vaasto, an dat lone poord kwammon 
twio aoron an do star vaasto on daoran weer 
vioro (Ste), As poordon vroogor naor ot 
spoor brocbt woddon om naor do niaark in 
Zwoio ofLiwwaddon to gaon dan wooden 
zo opstat, mit soms aachto aacbter (Ste) 
opsteilcn z. opstaolon 
opstel et; -Ion; -legion ['opst€l] 1. opstol 
(bop. stuk proza) 2. tooleg, opzet (Dhau, 
Nw) Wio zion opstol is dat? (Dhau, Nw) 
opstdllen zw. ww; ovorg.; stelde op, hot 
opsteld [opstsli} 1. plaatsen, eon 
opstelling geven, op do voroisto manier 
neorzetton, doen staan Vow- die vent (..) 
bobbon zo eon orebogo opstold (b), Eon 
optocht stolen zo op (Ste), As d'r tugoriye 
is dan wo'n do poordon opstold (Bu), 
poerdon opstolon vow do wacgon of vow 
do kow-ing (Bu, Nbk), Do Duutsors badden 
wel bovoulon dat aJlo radio's inlovord 
woddon mosson, mar vorsehoidon baddon 
wol eon cold ba/c/don op '0 kop tikt om in 
to lovoron on baddon hour oigon gooio 
toostelbolon, good vordokt opstold vanzels 
(vo), Jo vordokt opstollen (Ste) 2. tot, bij 
één of moordoro groepon, ploogen indelen 
on evt. hot beoogde work opgevon WI)' 
warkton in ploogon, die opstold wooden 
dour can ondorbaos van do HoidomiJ (ye), 
Scborinorbom stoldo eon rogering op mit 
biol bekwaomo mannon (vo), Zo hebben 
mij in die wodstriod n/ct opstold, waor zol 
dat an to daankon wezen? (Nbk) 3. op 
schrift stellon, ontwerpen eon vorslag op-
stollen, eon kontrakt.. 0011 thoori&.. 4. 
(wedorkj eon standpunt innemen (spot.) 
Hi)' stoldo him nogal had op (spor) 5. 
uitstellon (van eon datum of tijdstip 
anderszins waarop men lots had afgespro-
ken) (Bu) 6. als toolog, opzet hebben, 
beramon (Nw) Wio hot dat opsto!d? (Nw) 
opstelling [opstcluj] - opstelling 
opstelwedstried - opstolwodstrijd 
opsternaot bn.; -or, -at [opstr'no:atj 1. 
opvliogond, boos Jo moo'iy wat oppasson 

-720- 



opstiegcn - opstoekcn 

mit datkero/tion, wanthiy is zO opstornaot 
(Obk), Jim moe 'n niot zo opstomaot wozen 
(Db), Wat was 1k opstemaot doe ze mif 
oat kounsien flikton (Wol), Hi5 is wel zo 
opstornaot, oat hi kim glen kaant mit 'm 
nut (Sz), Die is zomar opstornaot (Dho) 
opstiegen (Ste) ['opsti:gp] - opstijgon: in 
do lucht Do v/leger wil niot opstiogon (Ste) 
opstieven (Nbk) ['opsti:bzp] - opstijven: 
van do was do was opstiovon (Nbk) 
opstikken I st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1-9)/is (bet. 1-6, 8, 10) opsteukon 
['opsttk] 1. (overg.) omhoog brongon door 
to stokon Do maniudon in et laand naost 
oons boginnon do hujbu/ton nettles op to 
stik/con (v), ... eon gaffe!, vent 't opstikkon 
van takkobosson en strobosson (Obk), Eon 
twietanlgo vorke wodt eon schootvorko 
nuwnd; daor inos 10 ot zaod mit opstikken 
(Nbk), buf opstikken ni. op hooivak of 
wagon (Bu, Db, Ma, Nbk, Ste), We moo'n 
flog eon voor buf opstikkon d.i. op de 
wagon (Np, Nbk), roggebossen on 
baovorbosson opstikken (Ste), roggo 
opstikken (Bu), do bosson opstikken do 
bossen stro schuddon (aan do york) (Np), 
do loggo opstikken opschudden (Np), Jo 
moo'n mar opstikken do aardappolen 
opsteken (bij hot rooien) (Nbk), do ooipols 
opstikken mit do griopo (Ma) 2. (overg.) 
opwaarts houdon do baand opstikken, do 
vingor opstlklcon, do parreplu opstikkon 
(spor.) 3. (overg.; van hot haar, ter 
vorfraaiing) omhoog doon en vastmakon 
Zouvontion jaor stakkon wi et haor op! 
(Ma, Nbk), We bobbon 't haor opsteukon 
(Nbk) 4. (overg.) door to stekon aan iots 
bovostigen (bs: Op), in do korf opstikken 
eon bep. hole doek (vaak van jute) aldus 
bovostigen ondor de bijenkorf i.v.m. hot 
vervoor met de wagon of aanhangwagon, 
opdat or geen bijen ontsnappen (bs: Op)  5. 
(overg.) in wat/niks opstikken iets/niots 
loron, zo ook d'r wat/niks van opstikken or 
iets/niots van loren, wijzor van worden Hi 
hot wol naor die Jozing west, mar hlj hot 
d'r ni/cs (van) opsteulcon (Nbk, Ste), ...on 
zo haddon d'r in elk goval eon betion van 
opstoukon (vo), Hi bet wel naor schoolo 
west, marhij hot d'r ni/cs opsteulcon(Nbk), 
Zodoondo had Omko wat van do Duutso 
tae! opstoukon (v) 6. (overg.) aanstekon, 
doen ontbranden do laampo opstikken (Bu, 

Nbk, j, b), !-Lout him oorst can pieptobak 
opstikken (b), et locht opstikken (Nbk, 
Ste), eon sjgorot.. 7. (onoverg.) aanleggen, 
aansteken (Bu, Nt, Ste) Moo'n we nog 
argons opstikken? (Ste), Zuwwo oven 
opstikken NY oat kofd? (Bu), even 
opstikken in dojacbtwoido (Nt) 8. (overg.; 
van een fibs) aanbroken (Nt) .. .do flosse 
opstildcon... (Nt) 9. (onoverg.; bij koop-
liodon die niot tot eon besluit kunnon 
komen:) drinken, prooston (Ma) even 
opstikken: as we et niet ions woddon kim-
non! (Ma) 10. (onoverg.; van de wind) 
hard gaan waaien (Nbk, ba) Do wiend 
bogint op to sd/c/con (Nbk), As dr dan es 
eon thkko stony opstlkt (..) (b a) 
opstikken U (Ste) zw. ww.; overg.; stikto 
op, het opstikt ['opsttlqj] 1. door stikkon 
(eon versiering) aanbrengen eon naod 
opstikken eon naad voorzion van oen 
siersteok (Ste) 
opstikkcr (verspr.) do; -s; .-tion ['opsti.kç] 
1. dogene die do aardappels opstoekt 
(vorspr.) Do aandoron woron do opstlklcors 
on do oorpolzukors (Dhau), Do opsti/ckor 
stilct do stangon nut de grond (Ma) 2. 
dogene die do garven, gewoonlijk met een 
tweotandige york, toostookt naar Un of 
moor tussenpersonon, die zo ni. weer 
doorgoeftldoorgoven aan do persoon die 
stapelt (Bu, Np, Nw, Obk, Ste) 3. dogono 
die bij hot laden hot hool met do york op 
de wagon stookt (Nw, Obk, Op, Ste) As d'r 
eon dro/dco opstik/cor Is, dan bet do laodor 
d'r war/c wit (Obk) 4. platte jutto (bet. 1) 
zonder rand (Np), vgl. Do opstilc/cer was 
eon jutto waor do kappo of was, zodat 
alliond do roggo nog over was; as do ba/c 
good balfvo/ vono was, zoo do mingor: 
'Goof mar waotor.' Do spittor zotto dan Zion 
scboppe daelo on bogon waotor in do ba/c to 
schoppen mit do schopemmor on do mlngor 
bogon mit do opstikkor et vono op 'o bojorn 
van do ba/c ombogons to war/con, zodat et 
waotord'rondordourloup(Np) 5. hotz. al   
stookroonzo, z. aldaar (bo: Nw) 
opstiknaod (Bu) do; -en; ...naotion 
['opsttkno:t] 1. naad not opgestikte 
siorstook 
opstippen (Nbk, b: Im) zw. ww.; overg.; 
stipte op, hot opstipt ['opsttpzp] 1. onigo 
gomorsto vlooistof mot eon dook opnomon 
opstoeken (Bu, Np, Ste) zw. ww.; overg., 
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onoverg.; stoekte op, het (bet. 1-3)/is 
opstoekt ['opstukjj] I. (overg.) tot gasten, 
hokken bijeenplaatsen van garven We 
moën doroggo opstoeken (Np) 2. (overg.) 
hooi of bonen op kiaverruiters steken em 
te drogen (Ste) buf opstookon (Ste), bonen 
opstoeken om to dreugon (Ste) 3. tegen-
houden van het water door een stuw, dam 
e.d., opstuwen van water (Bu, Ste) Daor 
stooken ze at waoter op (Ste), Ft waoter 
stookt daor op (Bu) 4. (onpers.) opge-
houden worden, voortdurend niet verder 
komen (Np) Ft wodt ni/cs, of stookt mar op 
(Np) 
opstoelen (bs: Obk) zw. ww.; overg.; 
stoelde op, het opstoeld ['opstu:1J I. 
plaatsen van bijenkorven op de (vaak 
speciale) wagen (bs: Obk) 
opstoepcn (Db) zw. ww.; overg.; stoepte 
op, het opstoept ['op...] 1. op een bep. 
wijze stapelen van turf, z. onder stooke 
opstoeven ['op...] - opstuiven: onihoog-
stuiven, ook: tot een hoop stuiven: Dosni5 
begint daor aor% op to stooven (Nbk); 
omhoogsnellen Zo stealmion end do frappe 
op, zo folk was zo (Nbk); snel boos wor-
den, opvliegen, vgl. opstooven van lelkons 
(Nbk); heel snel in een bep. richting gaan 
(Nbk), vgl. MY stoufbij oons at biem op 
(Nbk) 
opstoken ['opsto:kjj] - opstoken (van vuur, 
een kache!) do kachol war opstoken (Bu); 
opzetten, aanhitsen een hond opstoken 
(Ste), Ze hebbon him opstookt (Ste, Nbk, 
Np) 
opstoker (Nbk) de; -s ['opsto:kç} 1. 
opstoker 
opstokeren (1) zw. ww.; overg.; stokerde 
op, het opstokerd ['opsto: 1q4] 1. opzetten 
tegen iemand of aanzetten tot jets dat 
laakbaar is, opstoken 
opstoinen ['opstö:ip:] - opstomen (van 
boten) 
opstommelen (spor.) ['op...] - opstom-
melen Hi)' stommolde do frappe op (Nbk) 
opstuot (Bu) de; opstoten; opstotien 
['opsto:at] 1. oproer, rebellie, staking Do 
arboiders willen loonsvorboging en de 
baozon bin d'r niet your, dan zal d'r we] 
eon opstoot kommen (Bu) 
opstoppen (Nbk) ['opstopip} - opstoppen: 
verstopping, hardlijvigheid veroorzaken 
Benanen, stievo kooko stopt op (Nbk) 

opstopper (Dho, Diz, Np, Nw, Ste, vo, ba) 
de; - s ['opstopç] 1. klap, opstopper 'Ic ZI 
Jo eon opstopper verkopon (Diz, Hi)' hot 
eon opstopper had hi)' is bont on blauw 
(Nw, Ste, Dho), Do molkpries zakto mar 
eon botien, mar do veepriozen kregen we] 
eon opstopper on do priozon van do 
bouwpordukten ok(vo) 
opstopping de; -s, -en ['opst3pufl 1. het 
opstoppen 2. opstopping in het verkeer 
opstormen (spor.) - opstormen: naar 
boven stormen do frappe opstormen (spor.) 
opstotien (spor.) et; ...stoties ['opsto:otin] 
1. opstootje 
opstouwen (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
stouwde op, is opstouwd ['opstoMfl, ...qi] 
1. opstuwen Do Linde stouwt op mit 
wostenwiond (Bu) 
opstoven (Nbk, Ste) ['op...] - opstoven 
(lett.) do gniunto even opstoven (Ste) 
opstraampelen (Nbk) ['op...] - opstrom-
pelen at pad opstraarnp cion (Nbk), eon 
frappe opstraaznpelon (Nbk) 

opstraoten (Spa) zw. ww.; overg.; het 
opstraot ['op...] 1. opnieuw bestraten Do 
inreod moot opstraot woddon de bestrating 
moet worden vernieuwd, opnieuw aange-
bracht (Spa) 
opstrek (Nbk, Op, Ow, 1) de; -ken 
['opstrek] 1. lange, naar verhouding smalle 
strook in kultuur gebrachte grond die bij 
de boerderij behoorde, die uitliep in de 
woeste grond waarop de eigenaar het rocht 
van opstrek had (d.i. om van die woeste 
grond gebruik te maken) en die grensde 
aan het einde van het dorpsgebied (de term 
is vooral nit schriftelijke bronnen bekend, 
niet meer nit overlevering) Die plaotso h't 
in zoo 'n lange opstrek (Ow), Dissoplaotse 
hot eon opstrek naor acbteron (Op) 
opstrekkend (Bdie) bn.; attr. ['opstrekj]t] 
I. met een lange, smalle strook grond, met 
opstrek, z. aldaar, vgl. eon opstrekkende 
plaets (Bdie) 
opstri'jen (Bu, Dfo) zw. ww.; overg.; 
strijde op, het opstrijd ['opstrej4:] 1. 
opsehudden van het stro onder het vee, het 
droge stro aldus boven doen komen, 
schuddend of strooiend aanbrengen aovens 
op 'o staf do bool oven opstrijen (Bu), 
vandaar 1k zal do kalvor oven opstri5on 
(Bu), We moo'n even opstri)'on het stro 
enigszins opschudden enz. (Bu), Do 
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groostal wodde mit stro of mit zaand 
opstrijd, aanders was hi) vaus te glad 
(Nb) 
opstricken at. ww.; overg.; het opstreken 
['opstrilqj] 1. met een strijkende beweging 
omhoog brengen (Nbk) Ondcrwegens mit 
de we/ba oke streak ía ac wear wat op, aj' 
wear weerommeleupen mit de zende, an 
dam kon dat wear miid wodden, die stroke 
(Nbk) 2. opstrijken (van geld, bezittingen), 
inpikken (met name van een erfenis of een 
ander financieel voordeel dat iemand heeft 
ontvangen, vaak met de bijgedachte aan 
oneerlijkheid of hebberigheid) Die hat d'r 
ok war van opstrcken is er financieel beter 
van geworden (Nbk), HiJ her daor IJink 
war geld opstreken (Nbk), Th3i  bet de boel 
opstrcken (Nbk, Ste) 3. wegstrijken van 
mest (01-NI, Ste), in het bijzonder de mest 
in de mestgoot naar de kant duwen zodat 
de gier weg kan stromen naar de gierput 
(Ste) 1k zal ecrst de gruppc [mestgoot] 
even opstrieken (01-NI) 4. met een 
strijkijzer goed gestreken doen zijn (Nbk) 
een jw'k even opstrieken (Nbk) 
opstrompclen (Nbk) - opstrompelen 
opstrupen (Dfo, Dia, Ma, Nbk, Obk, 
01-NI, b, v) ['opstrypipJ -, opstropen, in de 
hoogte stropen It Is bier waarm, even de 
mouwen opstrupen (Nbk), de brook 
opstrupen (Nbk), Jane d'r year opstrupen 
laoten iemand ervoor laten opdraaien (b), 
Wi] kim d'r wear vein- opstrupen vannaacht 
moeten er weer voor opdraaien (v) 
opsturen ['opsty:oç;j - opzenden, 
versturen naar (van brieven, stukken 
anderszins) 
opsukkelcn z. opsokkclen 
optaekclen ['opte:kji] - optakelen: met 
takels ophijsen; opdirken Die vrouw die 
was vroeger altiedmitgoold optaekcld, die 
nuwnden ze 'Goolden G.' (Nbk), War kim 
ze hear toch rear optaekelen (bi), Ze was 
kackelbont optaekeld (Ow), Bi] karneval 
kim sommigen bear nuver optackelen (Db) 
optaetcr z. optetter 
optaoter z. optetter 
optassen z. optasten 
optasten (Db, Bu) Ook optassen (s) 
['optasti/ ... tas;] - (weinig gebmikt) 
optassen: opstapelen, door te stapelen 
laden le moe'n de roggebulte zo optasten 
dat bi] niet inlekt (Db), Ic moc'n die 

waegen optasten (Bu) 
optater z. optetter 
optatter z. optetter 
optckcncn ['op. ..] - optekenen: aantekenen 
1k beb mooie vcrbaclen bij W.J. optekend 
(Nbk) 
optelfout ['optelfoMt] - optelfout 
optellen ['opteh2] - optellen, bijeentellen 
optelling (spor.) - optelling 
optelsom (spor.) - optelsom (Iett.) 
opteren zw. ww.; overg., onoverg.; teerde 
op, het opteerd ['optt:3r4] 1. (overg.) 
opvouwen (van wasgoed, papier e.d.) goad 
de was opteren (Nbk, bo: Nw, Op) 2. 
(overg.) van een laag teer voorzien at 
beklt-e opteren (Nbk) 3. (onoverg.) hetz. als 
interen, bet. 1, 2 (1) 
optetter (Dho, El, Nbk, 01-NI, Wol) Ook 
optaeter (Bu, Dhau, El, Np), optaoter 
(Bu), optatter (Nbk), optater (Ow, Sz) de; 
-s ['optctç / ... tc:tr/  ... to:otr/  ... tatr/  ... ta:tr} 1. 
optater, kiap, oplawaai Hi] kreeg me tocb 
can optetter (01-NI), 1k beb bàn can Up-
tacter verkocbt (Np) 
opteugen Z. opgetogen 
optic ['opsi] - optic: inzake het kopen of 
huren van een huis d'r optic op nemen 
(Ow), in optic gevcn (1); (recente 
ontlening:) mogelijkheid die men zou 
kunnen benutten Bin d'r nog are optics? 
(Ow) 
opticgeld (Sz) et ['opsixelt] 1. hetz. als 
verbogingsgeld, z. aldaar 
optiemen (Bu, Edie, Dfo, Ld, Mon, Obk, 
Op) zw. ww.; overg.; tiemde op, het op-
tiemd ['optt:ip:} 1. bijeenbrengen door te 
tiemen, z. aldaar Vroeger wodde at huf in 
zwillen barkt en dan opticm4 in oppers, en 
die mossen dam m ooi opmaekt wodden 
(Dfo), at licndetouw, waor aj' de oppers 
mit optiemden (..) (Bu), B,] etbuj optic-
men bleven de opperstatten liggen; die 
mossen bi]bujd wodden (Ld), Nao at 
opticm en mossen vaekc de vrouwluden 
naobujjen d.i. hetz. als stattabujjen, z. ook 
aldaar (Obk) 
opticpostcn (Sz) my. ['opsipost] 1. bedrag 
waarmee men zich als gegadigde meldt op 
een verkoping Aj' op can boelgoed waren 
on de optieposten wodden later verb oogd, 
dam wodde daor wear zoveule percent van 
bctaald, dat was verbogingsgcld (Sz) 
optillen zw. ww.; overg., onoverg., ook 
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onpers.; tilde op, het optild ['optih7] 1. 
naar boven, in de hoogte tillen H15 tilde ct 
dikkc wicf zomar op! (Nbk), TV Ic de 
taofel even con bet/en op. dan schoef1k ci 
kiicdd'r onder(Nbk), T/lJc vocte even op, 
ía staon op (...) (Nbk), Ic moc'n n/ct zo 
sloffen Jo, i/i de bienen toch wat op (Np) 
2. (onpers.) wemelen, krioelen, zeer inten-
sief door elkaar gaan (Nbk, Ste, b) Dan tilt 
atop, dan leeft, beweegt or maci (Nbk), In 
Appclscha tilt or op van vossen (b) 3. (van 
de lucht) helder worden (Ld) Dc iocbt tilt 
op (Ld) 
optimaol (1) [optimxol; aks. wisselt] - 
(recent ontleend en aangepast) optimaal: 
op z'n sterkst, op z'n best Et gong n/ct 
bicicmaol optimaol (1) 
optimisme (b) et 1. optimisme: neiging 
steeds goede resultaten, een goede uit-
komst enz. to verwachten 
optimist de; -en [optimist] i. optimist ? 
Is nogal con optimist (Nbk), ...dan lacbtcn 
do optixnistcn him wit (vo) 
optimistisch (spor.) [opti'mtstis] - 
optimistisch H15 is mij wel es wat to 
optimist/sob (Nbk) 
optimmeren zw. ww.; overg.; timmerde 
op, het optimmerd ['opttmj] I. optim-
meren: verbeteren, vernieuwen door to 
timmeren Et bin de kostcn n/ct weerd, om 
die spicnc op to tiznmcrcn (Dfo), We 
bebban at bokkc optinnncrd mit scbobban 
(Np) 
optippen (Obk) zw. ww.; overg.; tipte op, 
het optipt ['optprp] 1. met kleine beetjes 
opvegen Vroagcr gong ía mit vager en bilk 
et ot van can vloar optijopcn, now. docjt 
nit do stofzoeger (Obk) 
optober z. oktobcr 
optocht de; -en; optochien ['optoxt] 1. 
optocht, stoet We bin naor dc optocht van 
at schoelfccst west te kieken, die was b/cl 
mooi (Ld), con beic optocht een grote 
groep mensen (Ste), Dan trekken do 
mannen on Jongen in optocht naor at 
Faosvuur (ba) 
optonten (Np) zw. ww.; wederk.; tontte 
op, het optont [optonti] I. zich opmaken, 
make-up bij zichzelf aanbrengen, zich 
opdirken 
optrappen (Nbk) ['optrapip] - optrappen, 
naar boven trappen, in een bep. richting 
trappen Zion zeune wol n/ct van de wag 

oficommen, dat MY trapte him op 't iacstc 
or h/cm op (Nbk) 
optreden zw. ww./st. ww.; overg., 
onoverg.; treedde/tredede op, het/is (bet. 1, 
2, 4) optredenloptreded ['optrrdi] 1. 
(overg.) de lengte of oppervlakte bepalen 
door die in stappen na to gaan (een grote 
stap geldt als een meter) (Bu, Dfo, Dhau, 
Nbk, Ste, Sz, bo: Bu, Nw) It moën de 
bool mar es even optreden om to zian boa 
groot at/s (Nbk), can stok iaand optreden 
(Nbk), can hocka iaand optraden (Ow) 2. 
(onoverg.) handelend optreden uut at 
bcstuur weg optreden (Nbk), 1h7 bat 
kerdaot optreden (verspr., Ow), Dc pal/sic 
is kcrdaot optreden (Ow), argcns tcgcn 
optreden (Nbk), tegen ianc optraden (Nbk) 
3. (onoverg.) een optreden verzorgen 
(zoals een lezing geven, een toneelstuk 
opvoeren, dansmuziek verzorgen) Hat die 
grocp h/cr wel as optrcdcn?(Nbk) 4. de rol 
vervuflen (onoverg.) MY mos as adviscux 
optreden (Nbk) 
optree (Dfo, Dho, Diz, El, Ld, Obk, Op, 
Sz) de; optreden ['optrt:] 1. afstand tussen 
twee treden van een trap Dc traptrcdcn 
zittan h/cr dunkt mi5 vu/c dichter biY 
mckaar as WY oons; dc optrcc is zo groot 
n/ct (Sz), ElY do mccrstc trappen is de 
optrcc wakkcr gel/ok (Diz), Dc optrac van 
eon trappa of ledder Is 28 cm, dat is do 
ooldc maotc: van bovcnkaant tot boven-
kaant van tree of tricmc (Obk), Et is nogal 
can grota optrcc, daank d'r ommc (Dfo, 
Dho), Dissc trappc is ongcmakkclik, die 
bet eon veul to hoge opirec (Obk, Op) 
optrekken st. ww.; overg.; het optrokken 
['optrek] 1. in de hoogte trekken, onthoog 
trekken can ketting optrckken an can ketrol 
(Ste), dc boom tagen do heuvel optrckkan 
(Nbk), Dc kiapbroggc was optrokken 
(Pe-Dbl), do zunnaschaanns optrckkcn 
(El), dagcwichtcn (van dakiok) optickkan 
(Spa, Nbk), Ic moc'n Jow hozen optrek/ccn, 
want d'r zit con dikkc nile in (Obk), 
hoapias optrokken strikken waarmee men 
wild probeert te pakken, wegnemen (b): 
Hoepies trok ik hi)' boss/as op (b), Die 
ka/cmcdam trckt o vera! do nauza veur op 
(El), de scbooidcrs optrekken (Nbk), dc 
ncuzc cfr vcur optrokken jets to min vinden 
2. in can sloot optrekken de resten van 
planten emit trekken (Ow): Die sloot moat 
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optroldt-cn wodden, d'rzit can vilta in (Ow) 
3. niet laten sehieten van do melk (door 
een koe) (Nbk, Np) Die koc trekt op (Nbk) 
4. weggaan (Nbk) We trekken mar wear 
op (Nbk)5. omhoogstijgen Et vocht trekt 
nut do kelder op (Nbk), As de mistbaanke 
optrekt, wodt et soms wel as moo] wear 
(Pe-DbI), (onpers.) Ettrektnognict op hot 
klaart nog niet op (van het weer) (01-NI) 
6. opbouwen, hoger maken can muse 
optrekken 7. met eon gewapende macht 
gaan (naar) Ze trokken op tegen do 
ovarbeersers (Nbk), As Jow yolk optrekt 
tagan zien viaand (b) S. omgaan met, tot 
gezelsehap zijn Ze trekkan can boal mit 
makaander op (Nbk), As eon bend vroagar 
kinkhocst badde, was dat niat best, ia 
konnan d'r dag en nacht mit optrekken (Sz) 
9. in je an Jane optrekken zich optrekken 
aan iemand (Nbk) 10. (van bijen) in eon 
steeds betere toestand geraken (Obk), vgl. 
As do raoten schaip staon in meia dan is at 
yolk in can gocie kondisia, ze bin an at 
optrekken (Obk) 
optrekker (El, Spa, Ste) do; -5; -tien 
['optrskçj 1. lamp aan hot plafond die men 
hoger en lager kan stellen door onihoog 
c.q. omlaag to trekken (Ste) 2. hetz.. als 
beddelichtcr, z. aldaar (Spa, Ste) 3. lam dat 
met do fles wordt grootgebracht (El) 
optrekpietereulielaainpe (Dfo) do; -n; 
...laampien ['op...] 1. petroleumlamp die 
men aan eon ketting kan optrekken 
optrippelen (Nbk) ['optrtp];] - optrippelen 
Ze trzopcMe de trappe op (Nbk) 
optrommelen (Dfo, Wol) ['optromJJ - 

optrommel en Do tenielspaulcrs woddan 
optrommald (Wol), at yolk optrommolcn 
(Dfo) 
optrommcn (Bu, Nbk, v b) zw. ww.; 
onoverg.; tromde op, is optromd ['optroip] 
I. vertrekken (van personen) 
optugen zw. ww.; overg., wederk.; tuugde 
op, hot optuugd ['opty:gjjJ 1. (overg.) 
optuigen: versieren, opsieren, vooral van 
eon paard aen waegan optugen versieren 
(Ste), dekastboom optugen (Nbk), ctpeerd 
optugen vaur can riadori'je, tugorie (Ld, 
Nbk, Nw, Bu), Et schio is moo] optuugd 
(Np) 2. (wederk.) zich uitdossen Aj'mooie 
ldcren andoen, zej' wel: ik --al me even 
optugen (Nbk), Die vrouw kan hear aorig 
optugen (Obk), Wat hat ziY beur aonq 

optuugd, at liekt wel con modepoppe 
(Dhau) 
optuter (verspr.), z. ook optettar do; -5; 
-tien ['optytfl 1. klap Die lcrccg tocb con 
optuterI (Bu), Hif bat ian: can optutar 
gaven (Wol), Die auto her eon optutar had 
(Wol) 
optutten Ook optutteren (Ste) zw. ww.; 
wederk.; tutte op, hot optut ['optAt1J ... tç;] 
1. zich opknappen, zich verfraaien Veurdat 
de vrou wan de straote opgaon, tuttan ze 
heur war op (Wol), Ze is bent vaeke an at 
optutten (Dho), Die tuttert beur slim op. at 
is Icrak can scbildaric (Nw) 
optutteren z. optutten 
opvaanren z. opvarvcn 
opvaeren Z. opveran 
opvalen ['opfa:lv] - opvallen Da's Jane die 
opvalan wil (Np) 
opvaiend Ook opvallend (Spa) [opTa:liJ 
• ..Ta14] - opvallend Dat was slim opval-
land (Spa) 
opvaflend z. opvaiend 
opvangcentrnni [op...] - opvangcentnim 
opvangen st. ww.; overg.; hot opvongen 
['opfa:] 1. jets vangen dat valt, dat 
geworpen wordt, dat vliegt do baBe op-
vangen 2. wat neerdruipt, neerstroomt in 
eon schotel ed. verzamelen 3. waarnemen 
(met hot oor, hot gezicht, met eon toestel) 
morsaseinen opvangen, We konnen d'r nog 
net cen glimp van opvangen zion (Op, 
Pe-Dbl, Wol) 
opvanghuus (spot.) - opvanghuis (vooral 
van vrouwen) 
opvangtehuus (spor.) - opvangtehuis 
opvaort (Np) do; -en ['opfo:ortJ 1. zijvaart 
Dc op vaort naor Ooldamark radan we 
vrocgcr wel nut op 'a radans (Np) 
opvaren z. opvaren 
opvarven Ook opvaarven (Ow) ['op...] - 
opverven We hebban de kaemar opvarvon 
laoten (Np), Et is neudig tied dat datbuus 
opvarfd wodt (Ste, Obk) 
opvatten ['opfatçi] - opvatten: uitleggen, 
interpreteren Z~j vat alIas van de kwaoie 
kaant op (Ld), L. vatte at sportief op (vo) 
opvatting (Nbk) do; -s, -en ['opfatuj] 1. 
opvatting: mening, denkbeeld d'r vramda 
opvattings op naobolcn (Nbk), 1k bin van 
opvatting dat (..) (Nbk), Wat is zthn 
op vatting d'r over? (Nbk) 
opveegsel (Nw) ['opft:xsj] - opveegsol, dat 
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wat opgevoegd wordt 
opvegen ['opft:gj] - opvegen: bij elkaar 
vegen en oppakkan Ze hebben op It beden 

we] can krwnnialvagcr om de kicuna tugics 
wat op te vegan (Obk), do roinmal even 
opvegen (14w) 
opveren I (Nbk) Ook opvaeren (Wol), 
opvaren (WH) ['opft:GpJ ... fe:oçJ ... fa:r)] 
- opvaren: in eon bep. richting varen, een 
bep. water binnonvaren de zoo opveren 
(Nbk), de reviar opvaren (Nbk) 
opveren II (Nw) - opveren (uit eon stool 
bijv.) 
opvieren U) zw. ww.; overg.; viorda op, 
hat opviord [opfi:oç;} 1. aandikken, 
overdrijven 
opvicteren zw. ww.; overg., onoverg.; 
vieterde op, hat opvioterd ['opfitrv]  1. 
(overg.) aansporen, opwekken om jets to 
doen, aanzetton tot moor aktivitoit, aan-
moedigen en vrolijker stemmen lemeugen 
at volkien wel wat op viateren, want at 
schot n/ks op mit at wark (Obk), Dat [cost 
moat al slaegcn, za moe'n de meenskcn 
a!lcmaol mar wat opvietcrcn (Obk), Ze 
moa'n th wat opvictercn, aandcrs komt M 
d'rnooit wear bovenop (Nw, Oho), Whet 
de boDe goad opvietard, doe was b/f zo 
mar klaor (Ld) 2. (overg.) oprakelon (van 
eon kachol), in do kacbel opvietcren 
oprakelen: Etishier met zo waarzn, victor 
de kachal mar wat op (Diz), Et is bier 
koold, i/c zal do kachel even wat op viateren 
(Nit), at gas opvicteran (v) 3. (onoverg.) 
snel, hard lopen (El, Ow) Now, die viatert 
hadde op! (Ow), (van eon paard:) Hif 
vietertaorikoploopt hard (Ow) 4. (overg.) 
opvoeren: van eon bronunor e.d. (Np) Die 
bromjncr is opvieterd (Np) 
opvijzelcn (Sz) ['opf...] - opvijzelen: in do 
hoogte brengen can krikka om c/a auto wat 
OP to vijzalen (Sz) 
opviskcn (Nbk) ['opfiski] - opvisson 
opvlammen (Nbk) ['opflazp:J - 
opvlammen, zo branden dat do viam 
opstijgt (lett.) Dekac.bel vla,nde op (Nbk) 
opvlechten ['opflext;] - opvlechten, bij 
paarden: vlechton in do manen leggen As 
do boaren mit do pearden naor do keurung 
gaon moc'n za c/a stat en ma on en 
opvlacbtcn (Ow, Dfo), Bif It opvlechten 
van peerden mos if earst uutbaoren de 
manen uitdunnen door or haren uit te 

trekkon (Ow) 
opvliegen ['opt1i:g} - opvliegon: van do 
grond omhoog vliogen: Eon ante vleug mit 
thud gesnacter op (ba); woggaan, 
opdonderen, in verb. als Man, vlieg toeb 
op1 hoe kom Jo erbij, ga tech wag (Nbk); 
naar boven ronnon Hif vleug do trappa op 
(Nbk), bij vergeliJking: Hif vleug baost 
tagen dc mute op van Jalkans (Nbk), 
...baost tegan dc zoolder op... (Nbk); 
opstuiven, driftig roageren (Nw), vgl. D'r 
kan n/ks wazan, of die vhjt c/re/ct op (Nw) 
opvlicgend (Nbk, Np, Nw) [op'fli:gj]t] - 
opvliogond 
opvlicger (Bdio, Nbk, Nw, Spa) do; -s 
['opfli:gç] 1. opvliogerBifzoc'n opv!icgar 
vlikt ctje tot a/las uut (Nbk) 
opvliegcrig (Bdio, Nbk) bn., bw.; -er, -at 
[op'fli:gpx] 1. opvliegond van aard 
opvlieging (Nbk) do; -s, -on ['opfli:gufl 1. 
opvlieging, opvliogor k flab nogal as last 
van opvliegings (Nbk) 
opvoedber (spor.) [op'fhdbj] - opvoedbaar 
mimi/i/c opvoedbarc kiender (Nbk) 
opvocden (spot.) ['opfud4, ook ...fu:di 
(App)] - opvoeden: vorming gevon die tot 
volwassenheid loidt kiender op voeden 
(Nbk), Ze wo'n wat zorgelik opvoeded 
(Ste); door voodsol to geven grootbrengen 
(App): Eon zutemelkskalf wodt mit klaore 
zuta ma/k opvoedad, ears krigt at n/at (...) 
(App) 
opvoeder (spor.) de; -s ['opfudj] 1. 
opvoeder 
opvoeding de ['opfliduj] I. opvoeding my 
her can bescbaefda opvoeding had (Wol), 
Ze baddan him can bcterc opvoedinggcvan 
moeten (Nbk) 
opvoedkunde (1) ['op...] - opvoedkunde 
opvoedkundig (I) [...'k ... J - opvoedkundig 
opvoeren zw. ww.; overg.; voerde op, hot 
opvoord ['opfu:oçii] 1. in kracht, uitwer-
king enz. doen toenomen de spanning 
opvoeren, de parduktia opvoeren (1), can 
moter opvoeren 2. uitvoeren (van eon 
toneelstuk e.d.) can tenie/stok opvocrcn 3. 
als post brengen, aangoven (spor.) eon post 
opvocren (spor.), de onkosten opvoeren 
(spor.) 4. opvoederon, ook inzako monson: 
doen opeton D'r hjt all/and nog ot onder 
de pareboom, voer dat mar an de var/cans 
op (Ste), Aandera weeks kregan do bocran 
at gemaelcn zaod wear thuas an at wodda 
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dan an et yea opvoard (Ow), De vrouw 
voerde cons your bij de wag effen eon 
stokkien koeke en can paantien kouiTe op, 
on doe mar wear an ? war/c (b), As zeje at 
eten to badde opvoeran, kuj' at zo badde 
niet ofslolcken (Nbk) 
opvoering de; -s, -en; opvoerinkion 
['opfb:oru]J 1. het opvooren van een 
toneelstuk e.d. 2. toneolvoorstelling 
opvoeringsrecht (spot.) et ['op...] 1. 
opvoeringsrecht 
opvolcn (Dfo, Nbk, Ste, b: Im) zw./st. 
ww.; voolde op, het opvolenlopvoold 
['opfo:1i] 1. opvouwen I/c beb do was 
opvofen (Ste), 'kHeb can rooia buusdoek 
opvoold (Dfo) 
opvolgen ['opfol(o)g]] - opvolgen: op 
iomand volgen Die is bàn a] can keer 
opvolgd (Nbk); uitvoeren, doen: can bevel 
opvolgen (Nbk), eon gocie raod opvolgen 
(Nbk) 
opvolgcr ['opfol()g] - opvolger: lemand 
die eon ander opvolgt 
opvolging do; -s, -en ['opfblguj] 1. op-
volging: hot opvolgen in oen fimktio 2. het 
naleven van voorschriften, hot uitvoeron 
van bovelon o.d. 
opvraogber (spor.) [op'fro:yb] - opvraag-
baar 
opvraogen St. 'ww.; ovorg.; hot opvraogd 
['op...] 1. vragon om iets waarop men 
aanspraak kan maken Kay .zk mien 
gagevens hier ok opvraogen? (Nbk) 2. als 
informatie vragon AJ' at weten wi/len, 
moaj' at even NY at kantoor van N. 
opvraogen (Nbk) 3. bij uitbrengk!anten de 
bestelling opnemon (Diz) I/c ]com te 
opvraogen biy de klaantan (Diz) 
opvraoger (Np, Nt) do; -s ['opfro:g] 1. 
hetz. als opheurdar, z. aldaar 
opvraoging de; -s, -en ['opfro:guj] 1. 
opvraging 
opvrcten St. ww.; ovorg.; hot opvroten 
['opfrLt1] 1. (enigszins ruw in vergelijking 
met opetan) opoten De bond vrat zian eten 
in ian keer op (Nbk), Mien trowpak is 
dour de motten opvreten (Np),  1k /con him 
we] opvratan, zo /elk wa k op him (Nbk), 
As hi) eon tiantian bet dan at bij Ft  op, 
mar hat hi5 twint,, dan vret bij at ok op 
alles wat hij heeft brengt hij er altijd door 
(Nw), at hie/a huus opvretcn de waardo 
van z'n huis benutten voor het levens- 

onderhoud (met name wanneor men in do 
bijstand is geraakt) (Nw) 2. slikken, 
akseptoren zondor or verder jets aan te 
kunnen doon (vo) Now, oat koj' mar 
opvraten an dat maakta we] daf niet a] te 
vu/a praoties haddan tegqn Halt (vo) 3. in 
Depeinse is goad opvretan hot lichaam is 
dik, opgezot (inzake koeien; als gevolg van 
het velo eten, door trommolzucht) (Ste) * 
Die wat speert die wat hat, die de boa] niet 
opvret (b), Dat ging d'r snel vandeur, zee 
de pappagaai, on doe vrat do katta m op 
(Sz) 
opvreter (Bdie, Nbk, Np, vo) do; -s; -tien 
['opfri:tr] 1. iomand die veel vroet, op- 
vreet, meestal bij vergelijking: opmakor, 
uitvreter, vgl. (gozegd tegon oen bluffer, 
ovt.: wiens bezit niet zoveel voorstolt:) 
opvrater van da moars kapitaal (Np), ...mar 
opvratars die zals verdlenen, daor bebben 
Jim glen varlet van (vo) 
opvrcteri'jc (Sz) de [opfrt:t'sj] I. hot 
opvroten, toestand waarin men maar kan 
blijven eten Iakriegan nietmear, at is gien 
opvreteriye! (Sz) 
opvrctersbende (Ow) do ['op...] 1. 
toestand waarin men maar door kan blijvon 
eten 17 kriagan niet mear, at is bier glen 
opvretersbenda (Ow) 
opvretersboel (Ld) de ['op...] 1. toestand 
waarin men maar door kan blijvon eten Ic 
kriagcn niet nicer, at is bier glen 
opvratersbocl (Ld) 
opvriczen ['opfri:zii] - (onpers.) 
opvriozen: gaan vriezon Et vriast wear op 
(Np); weer (sterk) bovriozen on glad 
wordon Kick mar goad uut, want de dick is 
vast wear opvrauren (Nbk) 
opvrotten (spot-) ['opfrot] - opwroeten, 
opgravon 
opvullcn zw. ww.; ovorg.; vuldo op, het 
opvuld ['opfAl] 1. geheel vol maken Do 
darn in de sloot moat opvuid wodden 
aangovuld mot grond en ovt. steon 
(Sun-0t), We maugen at die aovend we] 
can betian opvul]en mit ]iatics, ears zittan 
d'r van die lange pauzos tussan (Nbk) 2. 
volstoppon ecn kussan opvu]/an (Nbk) 3. 
stro toovoogen aan, inbrongon in eon 
bundel stro waarvan men eon bijenkorf of 
kast opbouwt (bs: Dfo) 
opvulling - opvulling 
opvuren (Nbk) zw. ww.; ovorg.; vuurde 
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op, het opvuurd ['opfy:rii] 1. aanmoedi-
gen, aanvuren (Nbk) 
opwaachtcn (Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; waachtte op, het opwaacht ['op 
wa:xti] 1. opwaehten Ze bebben bow-
opwaacht en doe gavven ze hew-  ten pa/c 
op 'a beerlig (Nbk), (m.b.t. hat stropen van 
hazen:) W.z31 waachtten op, hen; en d'r 
kwarn mar niks (Nbk) 
opwaarmd (Nbk) Ook opwannd (Nt) 
['op...] - opgewarmd con opwanndprak-
kien (Nt) 
opwaarmcn zw. ww.; overg., onoverg.; 
waarmde op, hat opwaannd ['opwa:rm n] 
1. opwarmen, opnieuw warm makenl 
worden Dat proesien moot 1k mar evenpies 
op waarzn en (Obk), at pototen van gale 
kn oilen op waarm en (Ow), De hietc 
suicoiaomelk waarmde hew- op maakte dat 
ze wear warm ward (Obk), Gan mar bi)' do 
verwaanning zitten, dan waann Jo war no 
(Nbk), (in bijvoeglijk gabruik:) opwaarmd 
eten 
opwarderen (spor.) ['op...] - opwaarderen 
(van valuta, aen waarde die men aan iets 
toekent) 
opwarkcn zw. ww.; overg., onoverg.; 
warkte op, hat opwarkt ['op...] 1. (ono- 
verg.) samenwerken, in mit mekeer 
opwarken (Nbk, Np) e.d. 2. (wederk.) 
vooruitkomen (fig.) HI)' her him aoriff  
opwarkt (Nbk, Np) 3. (overg.) oprichten, 
vooruitbrengen En nog wel van ten bedrief 
dat hi)' zels opwarkt bar (b) 
opwarmd z. opwaannd 
opwassen J (Nbk, Np, Obk, Ow) bn.; pred. 
['opwasi] 1. opgewassen: weerstand 
kunnende bieden Hi)' is d'r niet tegen 
opwassen (Np, Obk, Ow) 
opwassen II (Db, Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
waste op, is opwassen ['opwas4] 1. 
opgroeien Die is war aachtorlik in 
opwassen: vooral gezegd van eon klein 
kind dat enigszins achtorblijft in groei 
(Dfo) 
opwegen (spor.) ['opwt:gj]] - opwegen, in 
argens tegon opwegen (spor.) 
opwckken (spor.) ['opwskjj] - opwekken: 
doen ontstaan eleictriciteit opwekken 
(spor.), Al dat bk/care en mooie soul wekt 
de begeerte wel op (Db) 
opwekkend (Obk) [op'wekt] - opwek-
kend, opvrolijkend De kraante her op 't 

boden niet zok opwekkend ni)'s (Obk) 
opwellen (Db, Ld, Nbk, Ow, Ste, Sz) zw. 
ww.; overg., onoverg.; weide op, hat (bet. 
2-4)/is opweld ['opwehj] 1. (onoverg.) naar 
boven wellen, opborrelon (Nbk, Ow) or 
waetor begint q to wellen (Ow) 2. 
(overg.) even opkoken (Db, Ld) We 
bebben die proemen even op weld (Db, Ld), 
brunt bonen opwellen (Ld) 3. (overg.) 
oprakelen, er opnieuw over beginnen (Sz) 
Oonze buun'rouw is dood, dat nioef '  niet 
iedere keer tegen die man mar weer 
opwellen (Ste) 4. (overg.) graan door to 
wellen bijeenpakken (Ste) Ze bebben de 
rogge opweld (Ste) 
opwclling (Nbk, Ow) do; -s, -en; opwel-
linkien ['opwcluj] 1. inval, plotseling idea 
dat in iemand opwelt Die bet wel vaeker 
van die opwellings (Ow), In ten opwelling 
lout hi)' bàn et ontvalen (Nbk) 
opweren (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
weerde op, is opweerd ['opwt:ar] 1. (ook 
onpers.; van het wear, de hemel) Et weert 
op hat wear wordt beter (Np), Do boeht 
weert bielendal op wordt beter, klaart op 
(Nbk) 2. (van gewasson) beter worden, 
beter groeien als gevoig van weersvorbe-
taring (Np)  De boel in de tz.wn is me mooi 
opweerd nao die bujfe is beter geworden, 
is na die bui goad gaan groeien (Np) 
opwctten (Dfo, Op) zw. ww.; overg.; wette 
op, hat opwot ['opwct;] 1. schorper makon, 
wotten Eon baandleer is eon riem daor ze 

It scheermes nog even mit opwetten (Dfo), 
1k moet et mes opwetten mit de wetsticn 
(Op) 
opwi'jen zw. ww.; onoverg.; wi'jde op, is 
opwi'jd ['opw ... } 1. opwaaien De snij ka.n 
's winters opwi)'en dour de hadde wiend 
(Op), Om et bladriet op zien pick to 
boy won legden ze d'r gaas overbenne, 
zodat et bladriet nict opwi)'en kon (Spa) 
opwienen at. ww.; overg.; hat opwunnon 
['opwTi:] 1. (wederk.) zich opwinden, boos 
worden Wien je mar niet zo op (Ste, 
Dhau), (schertsend:) Wien ft niet op, it 
moe'n toch weer oflopen (01-Ni), zo ook 
Wien je mar niet zo op, it moe'n ft ok 
weer oiivienen (Nbk) 2. om iets been 
winden Daor it It gaoron an opwienen is 
ten baspel (Dhau) 3. opwinden: van aen 
kiok, een horloge c.d. con horloge 
opwienen (Nbk) 
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opwienend (v) [op'wiij:t] - opwindend die 
zoks wat opwienend CII 2woe! brongen 
/cunnen (v) 
opwiening (fidie, Nbk, Np) ['opwinu3} - 
opwinding: het opgewonden zijn In de 
apwioning wodt d'r wel es hid wat zegd, 
daf' d'r /actor spiet van hebben (Nbk), Ze 
wus van opwiening niet wat ze doen zo! 
(Nbk) 
opwippcn ['opwtprp] - opwippen: laten 
wippen eon bat/c opwippon 
opwitten (Diz, Nbk) ['opwi.tij} - opwitten: 
witten, van witicalk voorzien We moe'n do 
stal nog opwitten (Diz) 
opwrieven ['opwri:bip] - opwrijvon, door 
wrijven weer doen giarizen Ze [do 
meubels] moe'n opwreven wodden in do 
wrijfwas gezet, gepoetst en uitgowreven 
(Nw), glaswark opwrieven (Ma), lone wat 
opwrieven flunk prijzen en daardoor 
stimuleren (flu) 
opwrikken (El, Np) zw. ww.; overg.; 
wrikte op, het opwrikt ['op ... ] 1. door to 
wrikken omhoog doen komen We mosson 
die pisanke wat opwrikkcn (Np), eexpels 
opwnkkon aardappelen rooion (El, Np) 
opzaaien (Ma) zw. ww.; overg.; zaaide op, 
hot opzaaid ['opsa:j1 1. met de lies 
grootbrengen (van eon moederloos dier) 
con /aom opzaaien (Ma) 
epzaaicr (Ste) do; -s ['opsa:jç] 1. flinke 
klap 
opzadelcn ['opsa:dJi] - opzadelen (fig.): 
Daor woof' me niet wit opzade/en (Nbk), 
Daor bebben ze him aorig wit opzadeld 
(Np) 
opzakkebanderen z. opzakkebanen 
opzakkcbanen (flu, Np, 01-Ni, Pe-Dbl, 
Ow, n) Oak opzakkehanderen (Spa) zw. 
ww.; onovorg.; zakkobaande op, is 
opzakkebaand ['opsakobâ:'opsakQbandp1] 
1. weggaan wit zion bide hobben en ho/en 
opzalckebanen (Ow), Ocb vent, zakkebaan 
op lazer op (01-NI) 
opzakken (flu, Nbk, vo) ['opsak0] - 
opzakken mae/ opzakEen, zaod opzakken 
(flu, Nbk, vo), We moo'n do eerpe/s nog 
opzakken (flu, Nbk) 
opzaniker (vorspr.) de; -s [opsâ:nakç] 1. 
klap, oplawaai Gee? 'm mar CCII 10610 
opzaniker (Db, Nbk), 1k bob n eon goeie 
opzaniker vorkocbt (Dhau), H15 kreeg con 
rare opzaniker doe hi van do /edder vu! 

(Ma, Ow) 
opzeggcn onregeim. ww.; overg.; zoo op, 
hot opzegd ['opseg] 1. eon afspraak, eon 
verbintenis e.d. doen ophouden door dat 
aan to kondigen Ze bebben me de bw-e 
opzegd mit do deurweerder (Sz), Mit 12 
mele bet 1,15 do dionst opzegd (Op), Ze 
hebben hear do dienst opzegd; dat deden 
ze wit jannewaori (Ma, Np), (lone) do hw-e 
opzeggen: 1k zeg Jo de bure op (Nw), do 
kraa.nte opseggen (Nbk, Ste, b), Ze hebben 
miy opzegd gozogd dat zo niet kunnen 
komen o.d. (Nbk), do vesite opzoggen 
(Ow), Ze hobben cons opzegd gozegd dat 
do visite niet door kan gaan (Nw, Ste), Do 
koufiecfrmnkors bebben weer opzegd id. 
(Po-1)l,l), zo oak Et is opzegd (Ste) 2. 
achter elkaar opnoomon do taoI'eJ van tiono 
opzcggen 3. vertollon, weton to brongon 
(Ofo, Nbk, Np, Obk, Ow, bo: Np, Nw) Hi5 
kon 't (a/tied) wool opzeggon, bly was 
aorij geestig (Nbk, Ow, Dfo, ho: Np, Nw), 
Hi) kon et a/tied aorig kruderz opzoggen, 
mar ie mosson et a/tied mot go/eu von 
(Dfo), Oonze vein-zitter is een wool 
nwnmer, bif/can 't wool opzeggon (Obk) 
opzegger de; -s; -tien ['opseg] 1. degene 
die opzegt(z. opzoggen, vooral bet. 1) We 
zol/en op vesite, mar d'r is eon opzogger 
west, want ze badden daor ziekto (Obk) 2. 
modedoling dat men niet komt, dat men 
eon kontrakt opzogt od, voorai: dat men 
oen visite afzegt (Db, Dhau, Dho, Ma, Np) 
We zo//en daor benno, war we kregon eon 
opzegger (Dho), 1k bob eon opzogger had 
van lone die konmien zol to theedrinkon 
(Dhau, Ma, Np), ff15 bet eon opzeggor van 
zion baos had van wegens Zion slochte 
gedrag hem is ontslag aangezegd (Db) 
opzegging (Nbk, Op) do; -s, -en ['opse 
gt] 1. mededeling dat men eon Iidmaat-
sehap, eon overeenkomst e4. beëindigt, 
niet verlengt Hi5 badde docbt dat bij dat 
baus nog wat langer bin-en  kon, war vow-
fannewaori Jcreeg hij al eon opzegging 
(op) 
opzegtermicn de; -en ['opscxtçmin] 1. op-
zogtormijn 
opzeilen - opzeulen: door to zeilen opvaren 
ot moor opzoi/en (Nbk), togen do stroom 
opzei!en (Nbk) 
opzet I de; -ten; -tien ['opset] 1. (vaak 
negatief) plan, bedoeling Hij her et wit 
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opzet daon (Nbk, Spa, be: Op), Et was 
glen opzet (Ma), Dat was zion opzet niot 
(Ste), do opzet bier of daor van (Ste), Et 
was do opzet ow d'r con wool feost van to 
mae/con, mar dour et zninno woer is d'r ni/cs 
van to Jane Jcommon (Obk) 2. opzetstuk, 
vooral op een kruiwagen, ook op een 
boerenwagen (Bu, Dhau, Dho, Nbk, 01-NI, 
Op, Ow, Pe-Dbl) even do opzet op 'o 
krojo: die was van plaan/con, mit Jatton en 
zodan was It vourgrosonbuf (Nbk), Do 
opzotton Jcommon boven op do ziod-
plaanicon, ow die to vorbogon (Bu), Die hot 
do opzetten op 'o waogon (Bu), 4/'  now 
aebter op 'o waogon eon kicine opzet 
maokon, dan kuf' vuJe moor d'r op Jaodon 
(Op) 3. opzet: brede rand onder aan een 
bijenkorf (ter vergroting) (Dhau, El, Nbk, 
Np, Obk, Op, Ow) As do kdrf to Vol 
woddo, mos d'r eon opzet onder (Ow), Do 
bijcn doen 't good, d'r moot eon opzot bi 
op (El), do opzot ondor do biyokonç eon 
bogo, vJocbten ring bedoold ow do kdrf to 
vorgroton (Obk) 4. wijze, manier van hot 
opzetten, opstapeien van cen vraeht hooi 
(El, Op, Ow, Pe-Dbl) BiY et Jaodon  van 
buj mos d'r a/tied good ow dooM wodden 
dat do eorsto opzet good was (Op), Do 
opzet van eon roggobult komt nogal krek, 
van wogc et inwaotoron (Obk), Ow eon 
good voor buj to bobbon, woof eon gooie 
opzet hebbon (El), Biy die roggomioto mos 
do opzet good wozon, aanders ging do bool 
achieve (Pe-Dbl), Do opzet van do 
zaodbult mos in do middoJ ot hoogst wozon 
(Ow) 5. opzetteugei (Dho, 1hz, Np, Obk, 
01-NI, Ow, Pe-Dbl, Ste, Wol) Do opzot 
was om do kop bogo to ho/on (Wol), Et 
poord moot do opzet wat strakkor bobbon 
(Wol), Dat poord is niot noffoJi/c as hij eon 
opzot an her (Obk) 6. hot begin van 
breiwerk (wat op één van de beide 
breipennen komt) (Dho) BIJ broion moot 
do opzotniot to stiof woddon (Dho) 
opzet H Ook opgezet (attr.; 01-Ni, Wol) 
bn. ['op(xo)sct] 1. opgezet, gezwoilen, 
gezegd bijv. van iemands geiaat of delen 
ervan, ook van eon dood iichaam Th3  was 
aor/g opzet in 't gozicbt (Ma), Wat is die 
koroJ opzet ow do kop (Np), El is wat 
opzot(Bu, Nbk), eon opgozot ogc (01-Ni), 
Siordoo von bobben eon opgozotte kroppo 
(Wol) 

opzethekke (Bu, Nt, Obk, Sz) et; -n; 
...hekkien ['opsetheka] 1. hek of hekwerk 
geplaatst op jets om meet to kunnen 
bevatten, te laden e.d., oak: hekwerk op de 
rand van een bed aangebracht zodat de 
patient er njet uit kan vailen (Bu), bij 
vergelijking:) Die atzovulo, die moth woJ 
eon opzothokko op ot bod hobbon (Bu) 
opzetlaoge (Obk) de ['opsEt ... ] 1. eerste 
laag van een vracht hooi, vgl. Mit 
hujlaodon woof' zorgon vow eon gooio 
opzotlaogç aandors vaa/t et voor buf ommo 
(Obk) 
upzetledder (El) do; -s; -tien ['op...] 1. 
ladder die men op een andere zet en 
daaraan vastmaakt 
opzctplaanke (Bu, Ld, Np, Nt) de; -n 
['op...] 1. opzetstuk in de vorm van eon 
plank Opzotplaankon bruuicton we mit et 
opJaodon van bioton (Ld) 
opzetraem z. scboofraom 
opzetring (bs: Op) Ook ring (bs: Op) de; 
-en ['opsstrujJ 1. stuk van vier of vijf 
wao/on (ringen van ineengeperst stro) 
onder de bijenkorf geplaatst (am deze te 
vergroten, nI. wanneer het bijenvoik groeit) 
opzetstok (Bdie, Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Nw, 
Nt, Spa) Ook opzetstuk (WH) et; -ken; 
-kien ['opsctstok/ ... stAk] 1. opzetstuk op 
eon kruiwagen, op eon zijiadder van een 
wagen e.d. (om meer te kunnen vervoeren) 
do opzotstokkon van do krojo (El, Nt, Ma), 
ook in de vorm van een buis op elk der 
rongon van een boerenwagen (Nw): Do 
waogon woddo zo eon stok ]anger, ow 'm 
betor vow vervoor to maokon, kwarnmon 
d'r opzotstokkon op 'o rongen, dan kof' 
moor op 'o waogon Jaodon (voural vow et 
vorvoor van bomen) (Nw), Do ziedJoddors 
mosson verb oogd wooden, dan kwammon 
d'r opzetstoJckon op; dat woddo daon bij et 
vervoeron van bigJioks voo on turf (Nw) 
Hij had do opzetstoklcon no 'o krofo (Spa, 
Ma) 
opzetstuk z. opzetstok 
opzcttciik In., bw. [op'set1k] - 
opzette!ijk: met opzet, met toeleg, beraamd 
Hij bet dat opzotteJik daon (Nbk, Np) 
opzetten zw. ww.; overg., onoverg.; zette 
op, bet (bet. 1-12, 17)/is opzet ['ops€ti] 1. 
(overg.) overeind brengen, in een op-
waartse stand brengen Zot et koppicn nog 
es op, dan za 'k Jo nog es insobinkon om- 
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hoog, zodanig dat men in kan schenken 
(Nbk), de kroppe opzetten zich kennelijk 
nogal wat verbeelden (Nbk), zo ook Die 
vrouw zet n hoge kroppe op heeft veel 
verbeelding (Bdie), do kraege opzetten 2. 
(overg.) in elkaar zetten, oprichten eon 
tente opzetten 3. (overg.) volgens een bep. 
toeleg, opzet stapelen, bijeenbrengen, 
opbouwen Daenk d'r an dat hij good opzet 
wodt d.i. good opgetast, van een hooimijt 
e.d. (Nbk), Daenk d'r omme daj' et hid 
good opzetten! Kaant wark maeken!(O1-
Nl), As wij eon hooibulte zetten mossen, 
mos die wel good opzet wodden, anders 
zakte die scheef (Sz), Do miete is verkeerd 
opzet (Np), rogge opzetten tot gasten, 
hokken bijeenbrengen (van garven) (Obk, 
Ste), gruszoden opzetten (Mun), eon sloot-
kaant opzetton verstevigen en ophogen 
(Ste), Welputten, ok veur drinkwaeter, 
wodden vacke mit grauwe turf opzct (Ow), 
It Eerpelgat wodde opzet mit gruszoden 
(Np), Mit do eerste rondings van do stro-
bundel bif' do korf an et opzetton; dan 
maek it et begin daor veerder op bouwd 
wodt; in et begin maek ie mar kleine ron-
dings, dus mit eon kotte omgang (bs: Dfo, 
El, Ma, Op, Ow, Obk), knikkers op depot 
opzetten bij potknikkeren op een hoopje 
zetten (Ma) 4. (overg.; van dode dieren) 
opvullen: om in de vorm van het dier zelf 
to bewaren voegels opzetten (Bu) 5. (o-
verg.) oprichten, beginnen, in verb. als eon 
bedrief opzetton (Nbk), een stichting op-
zetten (Nbk) 6. (overg.) opstoken iene 
tegen een sander opzetten: Ik wil dat kiend 
niet tegen hour vader opzetten (Sz), Ik wil 
me d'r niet tegen opzetten, hij moot et zels 
mar weten ik ga me er niet mee bemoeien, 
ik ga niet zeggen dat het anders moot (Db), 
Ik wi/je d'rniet togen opzetten (El, Ow) 7. 
(overg.) Oink z'n best doen, in zet 'in op: 
Toe mar jonge, doe je best, zet 'm op 
(Nbk) 8. (overg.) openzetten Et is bier zo 
rokerig, kuj' et raem ok even opzotten? 
(Op), grote ogen opzetten zeer verbaasd 
kijken, eon grote mond opzetten (Bu, Nbk, 
Np) 9. (overg.) op iets plaatsen, ook: op 
z'n hoofd zetten, op z'n neus zetten eon 
hoed opzetten, do zunnebrille opzetten, eon 
plaete opzetten een grammofoonplaat op-
zetten, de schoe opzetten nl. in de tijd van 
Sint-Nicolaas: een Schoen met hooi, een 

wortel e.d. voor het paard van Sinterklaas 
bij de kachel plaatsen (bedoeld om een 
verrassing to krijgen) 10. (overg.) op een 
kookinrichting, kachel e.d. plaatsen Die 
eerpels in 001'  opzetten mit een betion 
waeter, want dat bin oikokers (Obk), Ik zal 
gauw even do eerpels opzetten (Nw), k Za/ 
gauw kofowaeter opzetten, k zie oonze 
praoters al ankommen (Obk) 11. (overg.) 
op stal plaatsen (van vee; ook inzake 
bijen), in een schuur e.d. zetten Et weer 
wodt minder, we moon de koenen haost 
opzetten (Nbk), As de pinken opzet wod-
den bif de baast, vuulden wi j al gauw es 
as ze wel blick hadden (01-N1), bij de 
haast et vet opzetten (Bu), Al'  de bijen 
veur de winter to plak brengen, gaoj' ze 
opzetten (bs: Dfo, Obk, Op, Ow), Do 
iemker zet ze op in do bijestal (tochtvrij 
on tegen do regen en sni)) (bs), Soms is et 
de mupite weerd om eon naozwaarm weer 
op to zetten (bs: Obk), It moon die wae-
gen opzotten in de schuur e.d. zetten (Bu, 
Nw) 12. (overg.; bij breien, netten maken) 
beginnen, in de eerste toer breien Hoevule 
steken moo'k opzetten? meet ik op de 
breipen naast elkaar aanbrengen (om het 
breiwerk to beginnen) (Spa, Bdie), It 
moon zestig masken [breisteken] opzetten 
veur eon sokke (Np), Ik hadde vroeger 
foeken, die ha khonderd masken opzet met 
honderd mazen (Sz), eon klietien opzetten 
(Bu) 13. (onoverg.) opzwellen Dat ver-
stoekte enkel is verschrikkelik opzet (Diz), 
Die koe was an do wiend, hij was ver-
schrikkelik opzet (Dfo), Aj' de bofhebben, 
zetten de klieren op (Obk), Hi)' is slim 
opzet (Np), Do bienen weren hour opzet 
(EI), Die koe is an It beginnen, dan zet of 
gier op (Np) 14. (onoverg.) in opzetten 
kommen komen aanzetten, naderen D'r 
komt eon rommelbujje opzetten (Nbk, Np), 
Et onweer kwam hadde opzetten (Diz), We 
meugen wel maeken dat we votkommen, 
d'r komt zoen male locht opzetten (Obk), 
D'r kommen aorig wolken opzetten (Spa), 
D'r komt eon dikke novel opzetten (Diz), 
...dikke damp opzetten (Diz), Mar hij zal 
doukies grif wel often opzetten kommen, 
daenk' komen (b), D'r kwam inienen een 
gedaonte uut do mist opzetten (Diz), Et 
waeterkomt opzetten komt nader en wordt 
hoger (Np) 15. (onoverg.; van de wind) in 
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de richting draaien van (Np) Do wiond set 
naor 'tnoorden op (Np) 16. (onoverg.; van 
hot weer, do lucht) beter worden, opklaren 
(Bu, Nbk, Ste) Et weer set op (Bu, Nbk), 
ook (onpers.) Et set op (Nbk), ...begint op 
to zetten (Nbk), Do Joe/ft set op (flu), Et 
weer is bielendal overstuur, et wil met 
opzettcn (Ste) 17. (overg.) in gevaar 
brongon, verspelon (bo: Bu, Nw, Op), in Jo 
kim d'r Jo gezondheid/ogen/Jevon we! bi 
opzetten (bo: flu, Nw, Op) 
opzetter (verspr. OS, flu, Nw, Pe-Dbl, 
Ste) do; -5; -tien ['opsetr]  1. degene die de 
garven in hokken plaatst (Db, El, Nw) 2. 
opzetstuk op ecu kruiwagcn, op eon 
zijladder van wagon e.d. (flu, Dfo, El, Nw, 
Obk, Ow, Ste) D'r kwam vrocger ten 
opzetter op 'a ziediedders, bi3i et turfrieden 
biygiieks (Obk), Mit eerpeimennen 
kwammen do opzetters op 'e waegen (El), 
Om reenzon te verbogen Jcwamn,en d'r 
steekreenzen of steekplaanken op, mar so 
wodden ok opzetters nuumd (Ste), We 
badden opzetters veur eeipeis, knofien, 
baggelen turf(Ow) 3. stuk van vier of vijf 
waoien (ringon van ineengeperst stro) on-
der do bijenkorf goplaatst wanneer hot 
bijenvolk groeit (Pe-Dbl, b: lm, bs: Dfo, 
El) De bijen haeiden zovule bunning an d 
korl doe mos d'r een opzetter onder (Fe-
Dbl) 4. bijenvolk dat gereed is gemaakt 
voor de winter (b: lm, bs: Dfo, El, Obk, 
Op) 
opzetteugel (flu, Db, Dfo, Diz, El, Ld, Ma, 
Nt, Ow, Ste) - opzettougel De opzetteugel 
was biy eon tuugpeerd, om at houfd boge 
to bolen (Ste), vandaar Mit tugen moe'n do 
opzetteugeis d'r an (Ow), Biy et tugen van 
peerden wo 'ii de opzctteugels nogal strak 
ant/en (Db) 
opzcuken z. opzukon 
opzicht et; -en ['opsixt] 1. invalshoek, 
oogpunt in dat opzicbt, In ion opzicht bet 
hiy wel goliek, on dat is (..) (Nbk), in alit 
opsiebten goiiek kriegon (Nbk), (verb.) ten 
opzicbte van (..) (1) 2. ogen on wenk-
brauwen (Np) Wat bet die vent eon donker 
opzicht (Np) 
opzichter de; -s; -tion ['opstxtç] 1. 
opzichter Die opzichter doe niks aanders as 
toekieken enpieperoken (Pe-Dbl, Obk) 
opzichtershuus (App) et; ...huzen; 
...husien ['op...] 1. huis van een opzichter: 

met name dat togonover de korenniolen 
(van waaruit do opzichter kon zien hoeveol 
koren er word gemalen, teneinde do 
belasting te kunnen vaststellen) Dat buus 
tegenover do meule in Oold-Appelsche 
was et opzicbtershuus (App) 
opzichtig (spor.) - opzichtig: Die was 
nogal opzichtig in de kleren opzichtig 
gekloed (Nbk) 
opzicd(ens) z. opziede 
opzicde (Db, Dfo, Dhau, Wol) Ook opzied 
(Spa), opziedens (Dho) bw. [op'sith/...'sitl 
...'sidvs] 1. opzij Jonge, gao as eon betien 
opziede (Db, Dfo, Dhau, Wol), Gao es wat 
opzied, Jo (Spa), Zet mar opziede (Db), Zet 
ot mar opzicdens (Dho) 
opzien ['opst:n] - opzien, in d'r tegen 
opzien hot bezwaarlijk vinden, hot gevoel 
hebben hot moeilijk aan to kunnen: 1k 
moot d'r we] bernie om ot uut to praoton, 
mar ik vuul me bedondord, dat ik zie d'r 
we! togen op (Nbk), Wi)' soilen now 
misscbien togen zoo 'n eteri)'e uut dezolde 
koeme raer opzien, mar doe was et 
gewoonte (k: Ste), d'r as eon barg tegen 
opzien (Nbk), verder in tegen iene opzien 
iemand veel hoger achten dan zichzelf 
(Nbk) 
opzienbaorend (spor.) [opsi:m'bD:Qf9t] - 
opzienbarend Et was nogal opzienbaorend, 
wat bi)' to maiden bad (Nbk) 
opziencr (spor.) do; -s ['opst(:)nr]  1. 
opziener 
opzitten st. ww.; overg., onoverg.; hot 
opzoton ['opstti] 1. (onoverg.; van dieren, 
vooral van honden) opzitten, op de achter-
ste poton (gaan) zitten Die bond kan mooi 
opzitten (Ste), Laot 'in even mooi opzitten 
(Nbk), Ikzal him opzitten loran 1k zal hem 
to pakken nomon (Np), opzitten on poties 
geven lett.: van eon bond (Dfo, Nbk), maar 
veolal fig.: braaf uitvoeren wat de ander 
zegd: 1k beb d'r gien nocht an, alLied mar 
opzitten en poties geven (Nbk) 2. (ono-
verg.; bij hot herstol van ziokte of on-
geval:) niet het bed hoeven houden maar in 
een stool e.d. zitten (Nw) 111'j mag weer 
even uut bodde, hi)' mag weer even 
opzitten (Nw) 3. (overg.) door met een 
stool to schuiven (waar men op zit) eon 
vloerkleed e.d. opschuiven on bol doen 
staan, omhoog doen komen (Nbk) een 
kiietien opzitten (Nbk) 
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opzocgen - Oranjeviagge 

opzoegen ['opsu:g] - opzuigen 
opzoepcn ['opsupip] - opzuipen 
opzoolten (Np, bo: Nw) ['opso:lti2] - 
opzouten Je moe'n met alfes opzo often 
onderdrukken, niet uiten: van hetgeen men 
voelt en eigenlijk zou moeten uitspreken 
(Np) 
opzukcn Ook opzeuken (Nt) ['op...] - 
opzoeken: proberen to vinden, opsporen 
Dat zak wel even veurje opzuken (Bu, 
Nbk), Dat kuf' wel in dit woordeboek 
perberen op to zuken (Nbk), N had mar 
ten monter macglen opzocbt, dam-  kon bi5 
wel mit veur de dag kommen (Ld); 
bezoeken: Die man zocbt zien oolde maot 
van schoele nog graeg es op (Obk) 
opzukcr de; -s; -tien ['opsy:kç] 1. degene 
die opzoekt, vooral: bij het aardappel-
rooien (Ld, Ow) 
opzwaaidn (Nbk, j) zw. ww.; onoverg.; 
zwaaide op, is opzwaaid ['opswa:ji] 1. met 
een zwaai, zwenk een bep. richting nemen 
H uietste dew en zof de weg opzwaaien U) 
opzwellen z opzwolfen 
opzwemmen (spor.) - opzwemmen: 
stroomopwaarts zwemmen, in een bep. 
riehting zwemmen: de revier opzwemmen, 
or meer opzwemmen 
opzwcrcn (Bu, El, Nbk, vo) zw. ww.; 
onoverg.; zweerde op, het opzweerd 
['opswt:ç;] 1. opseheppen, zwetsen Th3f 
zweerde aorig op (Nbk), Ja ja, Haann 
zweert mar op, mar de Duutse cen ten wof 
hi wel hebben veur tie oilossing on zo 
(vo), Hi5 zweerde mar op had een grote 
mond (Nbk) 2. zeggen, meedelen (spor.) 
Now, zweer mar op zeg het maar wat j e to 
melden hebt (spor.) 
opzwetsen (Nbk) ['opswctsii] - opsehep-
pen, pochen Dat zej' tegen een aander die 
opzwetst (Nbk) 
opzwielen z. opzwillen 
opzwicpen (spor.) ['opswi:pip] - opzwepen 
(fig.) En bij wet et yolk op to zwiepen 
(vo) 
opzwillen (Dfo, Ld, Ow) Ook opzwielen 
(Diz, Nw) zw. ww.; overg., onoverg.; 
zwilde op, het opzwild ['opswt1vJ  ... swiI] 
1. bijeenharken tot zwelen, regels hooi 
opzwöllcn (Nbk) Ook opzwullen (Obk, 
01-NI), opzwellen (Mun, Obk) ['op...] - 
opzwellen: door zwellen groter worden Dat 
oge zwult op (01-NI), De knoppen van de 

kestanje bin al groot opzwollen (Mun) 
opzwullcn z. opzwollen 
oraanjs (Bu) Ook onranjes (b: Im), z. ook 
oranje II In.; pred. [o:o'rã:ps/ö'rãjos] 1. 
ontevreden en nukkig, boos De top staot 
'in wat oraanjs, tie masse staot 'm met good 
(Bu) 
oranje I Ook oeranje (Sz) et 
[o:o'ranja/u(:3)'ranjaj 1. bep. kleur: oranje 
2. (met hoofdletter) het eerdere vorstendom 
Oranje 3. het vorstenhuis met de naam 
Oranje, naar het vorstendom genoemd 
onder bet. 2 Oranje boven! geroepen om 
de verbondenheid met het Huis van Oranje 
tot uitdrukking to brengen (Nbk) 4. 
nationale ploeg van Nederland (spor.) 
Oranje was met best die aovend (spor.) 
oranje II Ook oeranje (Sz), z. ook oraanjs 
bn. [o:'ranja/u(:)'r ... ] 1. van, met de kleur 
oranje (gezegd am to foppen:) tie zwatte 
oerarzje viagge (Sz) 2. boos, ontevreden en 
nukkig (Ow, Pe-Dbl) Dc kop was 'm 
oranje, d'r was glen goeddoen an hij was 
zeer boos (Ow), zo ook Hij was bielemaol 
oranje (Ow) en Mack me tie kop met 
oranje, want dat tan je wel es opbreken 
(Pe- Dbl), 
Oranje-Vri'jstaot (1) - Oranje-Vrijstaat 
(in Zuid- Afrika) 
oranjeappel (Np) [...'r...] - sinaasappel 
oranjebitter (spar.) Oak oeranjebizter (Sz) 

- oranjebitter 
Oranjefcest (spor.) - Oranjefeest 
Oranjegezind (spor.) [...'s .... .... r...] - 
Oranj egezind 
oranjehemd (spor.) et [...'r...] 1. 
oranjehemd, speler van de oranjeploeg 
Oranjehuus 	(spar.) 	et 	[...'r ...J 	1. 
Oranjehuis 
oranjekoeke de; -n [...'r...] 1. bep. uit 
Friesland bekende kook, evenwaardig aan 
gebak Woj' een taartien hebben of ten 
stokkien oranjekoeke? (Nbk) 
Oranjekomitee (spar.) [...'r...] - 
Oranj ecomité 
oranjelint et; -en [...'r...] 1. oranjelint 
oranjeploeg de; -en [...'r...] 1. oranjeploeg 
Oranjeselektie (spor.) de [...'r...] 1. 
Oranj eselektie 
oranjespeuler (spor.) I...'r  ... ] - oranje-
speler 
Oranjeverieninge (1) - Oranj evereniging 
Oranjeviagge (spor.) - Oranjeviag 
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Oranjewoold - orgelpoinper 

Oranjewoold et [...'wo:lt] 1. plaatsnaam: 
Oranj ewoud (bij Heorenveen) Weaner in 
Oranjewoold was vroeger can bekende 
uutspanning (Wol), We gaon vanmiddag 
mar as op Oranjewoold an (Op), Die zit in 
t Oranjcwooldwoont in Oranj ewoud (Nbk) 
orchidee de; orchidenon; orchidegien [and 
'd!:4:] 
orde Ook odder (bet. 2: Np, bet. 4: Nw) 
do ['orda, 'ordoI'oçI, '3d1] I. rogelmaat in 
doen en laten, ordelijke gang van zaken 
Orda en regal moat d'r wazen (Dhau, Ma, 
Pe-Dbl, Wol, Nbk), Regal en orde moat d'r 
wazan (L)iz), ...raeken in onbniuk (Ow), 
Dr moat een betian orde wazen, In die 
hausholing was orde an rage! (Dfo), Orde 
moat d'r we-een (Spa) 2. rust, tucht (in eon 
klas e.d.) Eon onderwiezer die in zien 
Hasse gian orda hole,, kan, bet een min 
]even (Op), ...die met goad orde bolen 
kan... (Nbk), Hij hat d'rgoad odder onder 
kan good orde houden (Np), de aupenbaore 
orde (1) 3. in tot do orde van do dag 
ovargaon overgaan tot do dingon die 
gedaan moeten worden, waar het om gaat 
(spor.), iena tot de orde roapen erop 
aansprekon dat hij zich niot godraagt zoals 
verwacht mocht worden (spor.) 4. in orde 
op zalcan stellen (spor., Sz) 5. geostelijko 
orde, ridderordo e.d. Reguliere ordan, dat 
bin de were!dharon, dat bin do pastoors 
(Ste), Sekuliere orden, dat bin do paters 
(Ste), de orde van advekaoten (1) 6. in in 
do orde van grootte (1) 7. z. odder 
ordcdienst (spor.) - ordedienst 
ordelint (Db) - ordelint 
ordentelik (verspr.) bn., bw.; -or, -st [or 
'dentjok, or...] - ordentelijk: fatsoenlijk, 
wellevond, betamolijk Hijzicht d'r orden-
telik uut (Dhau, Dho, Nt, Ow, Fe- Dbl, 
Nbk), Hij alt ordentelik in de kleran 
(Bdie), Dear de woke is bi5 zo roeg as een 
varken, mar as bij uutgaot zit hi5 we] 
ordentelik in Zion k!aren (Op), ía moeten 
jow war ordente!ikar antrekican je moot je 
wat beter, netter kloden (Db), Et is 
allamao!e heel ordentelik gaon (Op), Th31 
bet 'in aorig ordentelik gedreugan die 
aovend (Dho, Obk, Ow, Nbk) 
ordeperbicein (spor.) et; ...perblomen 
['a...] 1. ordeprobleem 
ordeverstoriug (1) - ordeverstoring 
ordncr (spor.) do; -5; -tien ['ortnr] 1. ord- 

ner 
orebes z. onremars 
oremes z. onremers 
oretrekken z. aciratrekkan 
oretrekker z. aoretrakker 
orgaan do; organen; -tien [or'gã:n] 1. 
orgaan: funktioneel onderdool van oen le-
vend wezen (zoals de nous, hot smaak-
orgaan) 2. blad van eon instelling om 
mededelingen, korte artikolon e.d. in to 
plaatsen 
orgaandonor (1) [...'g...] - orgaandonor 
orgaantransplantaosie (1) [...'g...] - or-
gaantransplantatie 
organist z. organist 
orgel et; -s; -tien ['org] 1. orgel (met 
name in een kerk), huisorgol Ku,, ie we! 
can orgel bespeulen? (Np), We bebben een 
ni5 orgel in de karke began (Dhau) 
orgelbaank (spor.) - orgelbank 
orgelbeun (Bdio, El) do; -en ['orgjbX:n] 1. 
kraak (in eon kerk) met hot orgel 
orgelbock (spor.) ['org ... ] - orgelbook 
orgelbouwer (Spa, j) ['org...] - 
orgolbouwor 
orgeldri'jer ['or...] - orgoldraaior Biy de 
drimeu!e van A. was vroager eon appatte 
orgcldriyer (Obk) 
orgelfoons (Sz) et ['or...] 1. fonds, 
voreniging e.d. ter ondersteuning, tot 
behoud van een orgel Ze habben not wear 
year at orgelfoons watgevan (Sz) 
orgelkaaste (Bdie) - orgolkast 
orgelklaank (1) - orgolkiank 
orgelkoncert (spor.) - orgelconcert 
orgelkraak (Sz) de; ...kraken ['orgjkra:k] 
1. kraak, galerij in de kerk met daarop hot 
orgel on ruimto voor de organist 
orgelkrokke (Bdie) de; -n; ...krokkion 
['or...] 1. kruk waarop men zit om her orgel 
to bespelen 
orgelles (Dhau, Dho) ['argjss] - orgelles 
Ze krigt orgelles (Dho) 
orgelmaeker (spor.) - orgelmaker 
orgelman (Dfo, El, Np, Obk, Sz) - 
orgelman 
orgelmezick - orgelmuziek 
orgelpiepe (Dhau, Nbk, Obk, Op) Ook 
orgelpupe (Spa) ['org...] - orgelpijp, elk 
der pijpen van een orgel 
orgelpompe (Ma, Np, Op) do; -n ['or...] 1. 
blaasbalg van eon orgel 
orgelpomper (Np, Op) ['orgJpomp] - 
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orgelpupe - ossekop 

orgeltrapper 
orgelpupe z. orgelpiepe 
orgeiregister (Pe-Dbl) - orgeiregister 
orgeispel Oak orgeLspu! (Op) - orgeispe! 
orgeispeuler (Op) ['or...] - orgeispeler 
orgeispul z. orgelspel 
orgeistemmer (Op) - orgeistemmer 
orgeistok ['or...] - orgeistuk 
orgeltoetse (Dhau) de; -n ['or...] 1. toets 
van een orgel 
orgeltoon (Bdie, Nbk) ['or...] - orgeltoon 
orgeltrappen (Dho) onbep. w. ['or...] - 
treden van de blaasbalg van een orgel 
orgeltrapper ['or...] - orgeltrapper 
orgenisaosie de; -s [orgoni'so:asi, oak we! 

1. het organiseren (spot.) Dat is 
can hiale orgenisa os/c vaurdaf' et vaur 
niekeer babban (Nbk) 2. het zich verenigen 
in vakverenigingen e.d. de orgenisaosie 
van de arbeiders in vakvcricnings (Nbk) 3. 
het georganiseerd-zijn en de wijze waarop 
Dc orgenisaosie van de dag was in banen 
van atgemicntcbestuur(Ow) 4. vereniging, 
genootsohap e.d. Bi)" ok al lid van die 
orgenisaosie! (Nbk) 
orgenisaosieadviseur (1) [...'s...] - organi-
satieadviseur 
orgenisaosieburo (!) [...'s...] - organi-
sat iebureau 
orgenisaosiedeskundige (!) [...'s...] - 
org anisatie deskundige 
orgenisaosiegraod (spar.) - orga-
nisatiegraad 
orgenisaosieman (vo) de; -nen; -negien 
[orgni'so:osiman] 1. man die veel waarde 
hecht aan het dee!nemen aan een vakor-
ganisatie e.d. AcnE/c was hi)' niet zoc'n 
orgcnisaosieman (vo) 
orgenisaosievorm (spar.) [...'s...] - orga-
nis atiev arm 
orgeniseren [argoni'st:oç1] - organiseren: 
tot een goed geheel maken en goed doen 
werken et verzct orgeniseren (spor.), je 
organ/saran 
orgenist (verspr.) Oak organist (Bdie, Diz, 
Nbk, Obk) de; -en [orgo'ntst, orga'ntst] 1. 
organist, orge!speler 
oriënteringsrit (Nbk) de; -ten; -tien 
[o:arijen'tt:ru]srtt] 1. knobelrit 
orkaan de; orkanen; -tien [or'kA:n] 1. 
orkaan (!ett.) 
orkaankracht de; -en [or'kà:ijkraxt] 1. 
orkaankracht 

orkest et; -en; orkessien [or'kest] 1. orkest 
(dat muziek ten gehore brengt) 
orkesthak (spar.) - orkestbak 
orkestbegeleiding (1) [...'k...] - 
orkestbege!eiding 
orkestleider (I) de; -s [or'kcst ... ] 1. 
orkest!eider 
orkestmeziek (spar.) - orkestmuziek 
orkestnommer (I) [...'k...] - orkestnunnner 
orkeststok et; -ken [or'kcstok] 1. 
orkeststuk 
orkestwark (spar.) [...'k...] - orkestwerk 
orlosie z. gelosie 
ornaat (Nbk, Ste) [or'na:t], in in vol 
ornaat, vgl. Die is in vol ornaat (Nbk, Ste) 
orthodox z. otterdoks 
OS Z. osse 
Os. - afkorting van Osee (bijbe!boek) 
oskeuninkien z. ossekeuning 
osse (Bu, Dho, El, Nbk, Np, Nt, Nw, Obk, 
Op, Ow, Ste, Wo!) Oak as (Bu, Dfo, Diz, 
Ma, Nbk, Np, Ste, Sz) de; -n ['as(a)] 1. os 
(!ett.) Vroeger wodde d'r wel mit ossen 
bouwd (Ste), Fake had nog can osse veur 
de waegen (Nbk), Hi)' is zo stark as can 
osse (NO,  slaopen  as eon osse (Bu, Nbk, 
Np, Spa, Wa!, Ste), zo stom... (Bdie), zo 
dom... (Dho, Obk) 2. as (fig.), domme vent 
I'J bin ok eon grote osse! (Ow), een osse 
van can kerel (Np) 
ossebloed et ['os ... J 1. osseb!oed 2. sterk 
ijzerhoudend water (Dfo, Ow) Mir blood-
armoede mossen ze osseblood bebben 
(Dfo, Ow) 
ossekaampe (bo: Bu, Nw) de ['osokâ:mpo] 
1. stukje land waar een as in !oopt, in in 
de ossekaampe kommen gezegd van een 
jongeman wanneer die op 30-jarige !eeftijd 
nog niet getrouwd is (bo: Bu, Nw) 
ossekarre (Ste) de; -n; -gien ['osokaro] 1. 
ossekar, wagen met drie wielen Eon 
ossekarre kuj'zo aachterover kiepen (Ste) 
ossekeuning (b: !m) Oak ossekeuningtien 
(Bu), ossekeuninkien (s), oskeuninkien 
(p), nzoskeuning (b: !m) ['osokX:nuj(tin) 
/ ... kX:nukinJ'osk ... /'moskA:nnj] - winter-
koning 
ossekeuningtien z. ossekeuning 
ossekeuninkien z. ossekeuningtien 
ossekop (Dfo, Dhau, Diz, Ld, Ma, Nbk, 
Np, Nw, Obk, 01-NI, Op, Ow, Sz) de; 
-pen ['osokap] 1. lett.: kop van een as, 
echter vooral (a!s scheidwoard): onwijs 
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Ossenzicl - otterdoks 

iemand, dommerik Ah jej. ossekop! (Nbk), 
Grote ossekop! (01-Ni), Lillilce ossekop! 
(Ow) 2. iemand met een dik hoofd (Dfo) 
Osscnziel et [3sii'sil] 1. plaatsnaam: Os-
senzij I (in Noordwest- Overijssel) D.R. was 
bonderd jaor loden do nachtwacbt in 
Ossonziol (Sz) 
osseoge et; -n ['osao:go} 1. cog van eon os 
* (bij vergelijking, inzake het effekt van 
grate druppels die in hot water vallen:) 
Osseogen in do poelen, dna daegen regen 
(Ow) 
osseploeg (Nbk) do; -en ['Dsapiux] 1. 
ploeg gctrokken door eon os Oons laand is 
mit do ossoploeg schourd (Nbk) 
ossestat (Nbk) do; -ten ['Dsostat] 1. 
ossestaart 
ossestatsoep (spor.) de ['osastatsup]  1. 
ossestaartsoep 
ot et [or, ook ot (Spa); ot in de verb. na  
1. klein, fijn afval, nietig spul: zoals restjes 
stro, restjes veevoer, hooi (op de stal, 
onder in hot hooivak), restjes kuilgras, 
kruimeitjes op de tafel of andere restjes 
van de tafel of nit de keuken, oak: de 
kleine, evt. slechtste exemplaren (van ap-
pels, aardappeien, worteis etc.) Wat blioft 
d'r eon ofval over van c/a voekoeken, tt is 
allomaole ot (01-Ni), D'r ht allemaole ot 
vow- do koenen etensresten, sehiilen e.d. 
(Dhau, Nbk), Et or van do taofel is vourdo 
kiepen (Obk), even or or vein- do koonon 
wegha ofon (Nt, Spa, Diz), ... wegvogen 
(Ow), D'r ligt aandors niet moor as otbijv. 
afval van haver of rogge zonder zaad-
korrels (Ste), As eon koc do bole winter in 
Ft stro staot, dan kniej' ot onder zoeFn  koc 
(Wol), V/at !igt d'r eon ot op 'e stal ni. 
vooral: resten stro en hooi (Bdie, DFr  zit 
allemaole ot ondor in do turticort (01-NI), 
Nao Ft  darken blift dFr  vaeke nog you) or 
over (Op), Ft Is allomaolo or in 't zaod 
restjes afval, onkruid e.d. dat niet bij het 
goeie koren hoort (Ma, El), We baelon or 
or yew do koenen wog (Np), V/at took eon 
ot Jigt daore (Nw), wat or opvegen (Ste), 
D'r zit vaeke nog we! fien ot in zoe'n 
kladde as hij haost beg is (Nbk), or van 
kbonties gruis (Nbk), or van nod of 
lienkoeken (Nbk), Do grotTo stokken be7c 
uut etgfas (dat vaben is) haeld, waormoe'bc 
now mit dat hone ot kennel 
eerpels bobben on ie bebben c/c 

wit, dan MIT d'r nog or over (Ste), Dat 
Heine at, wat moof dFr  mit, goofmar an do 
varkens (Ste), Wat took klein ot! (Ld), Do 
oolde appelboom dreogt flog web, mar at is 
allemaobe ot(Db, Obk), D'rhgtalbiendnog 
ot onder depereboom, voer dat mar an do 
varkens op (Ste), D'rzit eon hoop ot in c/c 
eerappels (Dho), Die pnikken, et was 
klaore otgezegd van droge, dode twijgen, 
ais brandhout gebruikt (Np), Do pinken 
otten or ot nao grazen nog daar waar 
corder koeien het beste gras of ander 
voeder al hebben weggenomen (Np)  2. 
schorremorrie (Dho) * (aftelrijmpj e:) 
0mm emaelen wie et wodt'Ik of gif of 
Pieter Pot/Pietor Pot zat in do sloot/En nog 
was Pieter Pot niet dood/Ot, hot, vot(Ste), 
(gezegd na hot aftclrijmpje dat begint met 
'Jene miene mutte'): 04 hot katt vot 
(Dho) 
ott (Ow, Sz, s: Db) de; -n, -s; otien 
['o:ataj 1. grootmoeder 
otmot (Nbk) et ['at,mat] 1. klein, fijn spul 

Ft Is albemaol otmot (Nbk) 
otskeuninkien (n) ['°ts...  (7)] - 
winterkoninkj e 
ottedoks z. otterdoks 
otten (Bdie, Dfo, El, Nbk, Np, Op,  Ow) 
zw. ww; onoverg.; otto, hot ot ['°lvJ 1. 
morsen van eten, achterblijven van fijne 
stukjes, voorai van voedsel; vandaar ook: 
alleen het lekkerste tot zich nemen, restjes 
van het voer iaten hggen, morsen met hot 
voer Et or nogal wat, c/Fr  blift to yule hen 
good van dat spul over (Nbk), Die koenen 
die otten nogal wat ze eten het lekkerste, 
maar or blijft heel wat (aan resten) achter 
(Dfo, Np), Do koenen often nogal wat van 
or voer (El), Koonen kim soms aong often 
mit at buj (Op), Kleine kiender otten mar 
wat mit brood (Ow), Van c/it huf gaon do 
koenon vniy wat otten (Op), Jo moe'n niet 
zo zitten to otten (Bdie), Do koonen bin 
aorig an It otten west (Nbk) 
otter do; -s; -tien ['atj] 1. bop. roofdier: 
otter 1k kan nog slaopen as can otter (Op), 
Haarrn zwiette as eon otter (Op,  Ow, Spa, 
vo) 2. kaif dat een mooilijke geboorte had 
on niet ievensvatbaar is We bebbon wel os 
eon otter (Ow) 
otterdoks bn. (Dhau, Diz, Ld, Ma, Nbk, 

k, Spa, Ste, Sz) Oak ottedoks 
orthodox (Bdie) [atr'daks/ota 

(Ste), Aj' Np, Nt, Ot 
diksten c/Fr (Bu, Dho), 
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otterig - over 

'daks/orto(:)'dDks] - orthodox (wat do 
kerkleer betreft), rechtzinnig Die femilie is 
van vrooger ottordoks horvormd (Spa), 
(zelfst.) Dat bin ecbte ottordoksen (Wol, 
5th), In Qosterwooldo staot wel con otter-
dokse karko (Ld) 
otterig (Nw) In.; - er, - st ['trox] 1. met 
kruimels en ander fijn afval bezaaid Et is 
zo otterig om de taofof, zoeg et even op 
(Nw) 
oud z. oo!d I, II 
ouderlik z. ooldorlik 
oudheidkundige z. ooldhiodkundige 
oudvader z. ooldvador 
ougrieselik z. ofgrioslik 
ougrieslik z. ofgrios/ik 
ouwehoer (Ma, Nbk, Wol) Ook ouwhoer 
(Nbk), ouwoer (Nbk) do; -en [oatohu:or/ 
om'(h)u:ar] 1. klierige, oubollige persoon, 
leuteraar 
ouwehoeren (Nbk) Ook ouwhoeren (Nbk), 
ouwoeren (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
ouwehoerde, hat ouwehoerd [oato'hu:oçi/ 
oAt'(h)u:ofI] 1. voortdurend klierig, verve-
lend doen, oubollig zwetsen, vervelend 
lauteren Ouwehoer niet zo, gao toch an et 
wark (Nbk), Hoof toch op to ouweboeron 
(Nbk) 
ouwejaor z. ooldojaor 
ouwekionje z. ooldoklonio 
ouwel (Bu) ['OMI] - ouwel, niet-ge-
sacreerde hostie 
ouwelen (Bu) zw. ww.; onoverg.; ouwelde, 
hat ouweld ['oMj1} 1. zeuren Lig niot zo to 
ouwolon (Bu) 
Ouwemark z. Ooldomark 
ouwhoer z. ouwehoor 
ouwhoeren z. ouweboeren 
ouwoer z. ouweboer 
ouwoeren z. ouwohooren 
Ov. - aficorting van Overiessel Overijssel 
ovaat (Nw) do; ovalen; -tien [o:'fa:l] 1. 
bep. meetkundige figuur: ovaal 
ovaalvormig (Nw) bn. [o:fa:lfor()mox} 1. 
van ovale vorm Rozotan/cors bin mooi 
bewarkte o vaalvonnige sierankors (Nw) 
oven z. ovend 
ovend (verspr.) Ook oven (Dho, Diz, Ld, 
Nbk, Op, Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz) do; 
-s; oventien ['o:bqi(t)] 1. oven: om in te 
bakken, smelten enz., ook: hat desbetref-
fende deel van een (keuken)fornuis Do 
ovend is hiote (Bdie), Et gobak ston in do 

ovend (Ma), Do appeltaart in do ovend 
begon to dionon (Wol), Do bakker bet do 
ovend weer niet bieto genog had, want et 
brood is zo kliems (Sz), Do gotwost mos 
vroeger op zion minst wel eon peer uron in 
de ovend (Obk), (van eon bakker die 
failliet is gegaan:) Die is dour do ovend 
viougen (Np), rokon as eon ovend (Np) 
ovenddeure (Dhau) Ook oven dsdeure 
(Ow) de; -n; ...deurtien [ ... / ... zth:ro] 1. 
deur(tje) van aen oven Do manludon 
konnon do voeton we] op et ovendsdourtion 
ho/en om do vooten waann to kriegen 
(Ow) 
ovendhaanskc (1) do; -n ['o:...] 1. 
ovenhandschoen 
ovendmond (Np)  Ook ovenmond (Dho, 
Op, Ow) ['o:brn(tm)ont] - ovenmond Ze 
douwon ot brood dour do ovondmond(Np), 
D'r moe'n weer nijo stionon in do oven-
mond (Ow), Do ovenmond is verzakt 
(Dho), Et dourtion van do ovenmond is niot 
best moor, dat moot gauw es naokokon 
woddon (Op) 
ovendsdeure z. ovonddeuro 
ovendtemperetuur (1) de ['o:brptcmpo 
ty:ar] 1. ovendtemperatuur 
ovendvaaste (1) [o:bqi(t)fa:sta; aks. wis-
salt] - ovenvast 
ovenmond z. ovendmond 
over I bw. ['o:wr,  ...vç] 1. boven (iats), in 
verb. als 1k bob do eorpols overd.i. op hot 
vuur staan (El) 2. over ( ... ) heen, van hat 
ene punt naar bet andere Hij kwam mij 
aacbternao, do wog over (Pc- Dbl, Nbk), Jo 
kim do koenen d'r nog we! even over 
Iaoton op het land laten grazen, bijv. een 
paar dagen laten grazen op land dat pas 
gehooid is (Obk, Nbk), zo ook We !aoten 
do koonon d'r nog een peer daogon over 
(El, Nbk), Bij'ovor?naar do volgende kias 
(op school) (Nbk), 1k moot d'r nog even 
over gaon het nog even bekijken, nog even 
bewerken enz. (Ow), over on weer been en 
weer, van de een naar do ander: Mar dat 
gaot toob over on weer gezegd bijv. van 
eon situatie waarin men elk onplezierig 
doet tegen de ander (01-Nl) 3. aan do 
andere kant N zit bier over tegenover 
(Np), Schuun your hew over zat eon riogol 
maogies uut Oostorwooldo schuin tegen-
over haar (vo), Die wonen veur hour over 
tegenover haar/hen (Nbk, Dho), Hij zat 
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over -  over 

tegen hew- over (Nbk), Hij zat dwas tegen 
me over (Nw), schuin over schuin tegen-
over (Nbk) 4. voorbij een bep. tijd, een 
bep. punt in do tij d Die koe staot al een 
weke over zou een week geleden al hebben 
moeten kaiven (Diz), Die koe is al een dag 
over (Np), 1k wil niet geleuven dat ze 
nog veur do zwidag doen, et zal de zundag 
we] over wodden, daenk (v) 5. geweest, 
afgelopen, gepasseerd B;) longontsteking 
wodde vroeger zegd: as de negende dag de 
koorts za/ct, dan is et geveer over (Dfo), 
Depiene is over (Nbk, Spa), Do sJaop was 
bielemaole over (Np), De ziekte was over 
(Spa), Et onweer is over (Bdie, Nbk), De 
bujje is over (01-N!, Nbk), As de maden 
d'r in zitten, isje 't eten wel over dan heb 
je bep. geen trek meer (Spa), Et was me 
(flnaa9 over ik had er (meer dan) genoeg 
van (Nt, Nw, Nbk), As ze zo doen is It mi5 
over (Ow), Et was 'm good over, doe 1i5 
de staanlc reuk (Bdie), ---doe ze op die 
meniere begonnen (Nbk, Sz, Ste), Dan is et 
je wel over as ze zo beginnen (Dho) 6. 
overschietend 1k had nog war over dat 
konnen de buren we! kriegen (Nbk) 7. 
meer dan benodigd, tevee! Hiy was over 
(Bdie), Bi5 een oneven getsl dan bilft d'r 
iene over (Nbk), Th3 was over on to vile, 
mar MY bet now een good hennekommen 
ze konden hem nergens hebben, hij kon 
nergens terecht (Diz), Hi5 was d'r over hij 
was teveel, was een beetje buitengesloten, 
zo ook H;51 was altied tevule, hiy was d'r 
altied over (01-NI), Dat aanve kiendis d'r 
daor altied over on tevule west (Obk, Op) 
S. van een andere, vaak ver verwijderde 
piaats gekomen, in huis, over de vioer (El, 
Ld, Obk), De femiie uut Amerike was 
over (Ld), We hebben zoemers wel es 
naacbtvolk over die bier slaopen on over-
dag d'r op wit binnen in de omgeving 
(Obk), We hebben de uutvaniiuzers over 
(El) 9. versterkend, intensiteit uitdrukkend: 
in verb. als H15 was zo ]elk, bi5 raosde d'r 
over (Nbk), .. vluukte d'r over (Nbk), Et 
peerd daampt d'r over ni. door de warmte, 
het zweet (Wol), Hi) karkte d'r ok aorig 
over op die oolde Bets (Nbk) 
over II vz., bw. in de verb. d'r (...) over 
['o:wi,-, ...vç] I. boven (iets), in verb. ais de 
ketel over It vuur bangen (Ma, Nbk, Ow, 
Spa), De panne bangt over It vuur (Nbk), 

over do baand warken bovenhands (Ma, 
Ow), D'rbong allemaol dauw over et laand 
(Dhau), De dauw bong over et laand (El), 
Et kon morgen wel es mooi weer wodden, 
want et is knap diezig over at laand(WoI) 
2. van bewegingen: op, iangs do op-
perviakte van iets Daenlc d'r omme, eers 
goof ik je een floor over de ban en (Obk), 
Ze streak me even over 't baor (Np),  H;31 
komt daor een protte over de heerd over de 
vioer (Nbk), 1k bin ok bliede dat wi5 
zoe'n goeie vrouw over de v/oer kregen 
hebben (j), De rilh'ngs ]open him over de 
rogge (Nbk), De dauw trekt over et laand 
(Spa), Hij locbtte mit dc vleennoes zo 
veer mogeik over de gr4ope (b), De 
traonen biggelden hew over de wa.ngen 
(Nbk), De pepemeuten roegelden over de 
vloer (Nbk), overdo grand kroepen (Nbk), 
over de diek lopen (Nbk), Oneindig daelt 
de natte saij in jacbt van bujjen over It 
laand (ba) 3. op eon (deel van een) 
oppervlakte, een deel van of de geheie 
opperviakte betreffend (ook fig.) Et klied 
moor flog even over de taofel (Nbk), De 
brook bong over de stool (Nbk), Et waeter 
stroomde over de reed (Nbk), Wat bet die 
man een raere gewoonte over fin (Nt), HI) 
bet war eigenaorigs over him (Nbk), IIi 
was nat over de hiele buud (Nbk), 
lasterpraoties over de streek brengen 
rondbazuinen (in de naaste omgeving) 
(Dhau), over et algemien 4. in eon hou-
ding, stand boven iets Ze ston over et 
beddehenne beugen (Nbk), Bruun staon de 
bomen/Geduldig to dromen/Over etpad en 
de grunende gracht (ba) 5. met betrekking 
tot jets waarover men jets to zeggen heeft, 
tot iemand waarover men bass is Over die 
dingen gao 1k niet dat zijn niet de dingen 
waarover ik het voor het zeggen heb, waar 
ik verantwoorde!ijkheid voor draag (Nbk), 
le hebben niks over mij to zeggen, 1k bin 
zels baos! (Nbk) 6. in de richting van over 
de zied va/en, Hi vul mit de Bets over de 
kaant (Diz), Die is in zien jonge jaoren 
over aYe kaan ten ontzien an dat is niet zo 
best in zion veerdere leven in afle 
opzichten (Obk), Hi)' wodt over aYe kaan-
ten bedreugen (Nw), MY wodt over glen 
kaant bedreugen in hot geheel niet (Np), 
over de kop va/en ondersteboven vallen, 
De kiender hebben t speulgoed aorig over 
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over- - overaende 

de kop ha old (Diz), Hij is over do kop, do 
centon zillion we] op wezon fail! jet (Db) 7. 
eroverheen (gaand, varend) over do batten 
van do Lende ]open (Nbk), over do brogge 
kommen over de brug komen: lett. on fig. 
(Nbk) S. via We gongen over Donkorbroek 
naor Drachtcn (Ow) 9. de lijn of richting 
betreffende waarlangs jets gemeten of 
gericht wordt over do boat meten, schuin 
over achieve in schujne richting (gaand), 
d.i. vooral: over het land lopend (Nbk), 
(bij het biljarten:) over rood speulen 10. 
met betrekking tot, aangaande Hij voerde 
et woord over do niste ontwikkelings 
(Nbk), 1k has or over dat elektrische 
knieportiesiezer (b), Jo moe'n niet to gauw 
over ione oordiolon (Nbk), Die dingen 
moeJ' me niet over praoten praat me niet 
van die dingen (Nbk), We zillion et d'r 
oven over hebben (Nbk), 1k bin d'r nog 
niet over wit heb nog geen oplossing voor 
het probleem (Nbk, Spa), Daor bin ze al 
lange over uut, om dat tegelpad to leggen 
dat hebben ze al lang bes!oten (Ste), Hi5 
zit d'r zo mit, bij tin d'r niet over uut 
weet absoluut niet hoe hij ermee aan moet, 
blijft er maar over praten (Nbk, Nt), Jkkan 
d'r mar niet over uut hen! ik moot er over 
b!ijven praten (zo hoog zit het me, zo 
opgewonden ben ik over die kwestie) 
(Nbk, Spa), 1k kan d'r niet over uut dat 
zoks gebeurt 1k moet het eerst verwerken 
(Nw, Ste), Hi)' is d'r echt over uut Jo d'r 
tusson to nomen erop uit, heeft het doel om 
(Bu, Sz, Nbk), Daor is hi)' wel over uut 
om d'r to kommen is erop uit, is er druk 
mee bezig (Bdie, Ste), zo ook Hi)' is d'r 
aorig over uut om de eerste to wezen id. 
(Ma), En now moeJ'Je best wel doen, io 
moen d'r good over uut wozon, eers wodt 
et niks het zeker weten en willen, erop uit 
zijn (Nbk), eon book over plaanten, In do 
oolde huzon praoten we over do gang, 
tegenwoirig in do ni)'bouw is et hat 
noemen we het (Diz), (..) moo'n Jim et 
mar over et mad ovorslaon per mad 
berekenen (p) 11. wegens, door over ieno 
inzitten ongerust zijn over iemands lot, 
problematiek, d'r over in zitten zich zorgen 
maken over iets: Hi)' zit d'r over in of or 
wel good komt (Wol), Eon protto meonsken 
zuilen d'r wel over in zitten dat die winter 
zo lange duurt, want et go/I eon hoop 

ongemak (Obk), Daor hooJ' niet over in to 
zitten (Ow), voldaon over eon bepaolde 
kwestie wezen, ongerust wezen over je 
kiendor (Nbk), H7 hot gien schuid meer 
over zion huus, a/los is olbetaald (Bdie, 
01-Ni, Sz), Hi)' hot gien schuid meer over 
dat huus (Bdie, 01-NI), Hi)' hot d'r gion 
schufd over ni. over het huis, het is vrij 
van cen hypotheek of !ening anderszins 
(Nbk) 12. in (niet) over war kw,nen (niet) 
tegen een bep.• jets kutmen, het (niet) 
verdragen Hi)' kon niet over dat slechte 
weer (01-Ni), Hi)' kan niet over busrieden 
(Ma), Hi)' kan d'r niet over (Spa), Do 
spruties bin wel lekker, mar ik katz d'r 
slocbt over (Wo!), Hi)' kon d'r niot good 
over kon er niet goal tegen (Bdie, Nbk) 
13. in (niot) over wat meugen iets (niet) 
!ekker, prettig, good vinden, 1k mag d'r wel 
over, brune bonon mit spek eten (Bdie, 
Sz), Daorma'k we] over dat vind ik prima, 
daar houd 1k we! van (Bdie, Nbk), zo ook 
1k mag dr wel over, dat zo die dingon 
eerlik vorteilon (Wol), Et is niet zo dat we 
d'r niet over meugen, mar.. (01-Ni) 14. 
boven of !angs lets heen (gaand) de vooto 
over do drumpol zetton, over de sloot 
springon, Hi)' is over zion bingoijaoren 
bonne (Db) 15. na het tijdsverloop van 
over die tiodna die komende tijd (Ste), Ze 
was ai over do vievenzestig (j)  16. voorbij 
een bep. tijdstip, voorij een bep. tijd 
(inzake bijv. een bos bioemen:) As ot over 
do Faosen boolt, dan moe'n we bliedo 
wezen good b!ijft (Ste), It Foord is over de 
tied d.i. de geboorte komt later dan 
volgens de berekening zou moeten (Np, 
Ow), We steilon do vesito mar over Pao-
sken (Ow), ...over do Paosken (Bdie), Zo 
waacbten mit do begraffonis tot over do 
zundag (Np) 
over- - over-, eerste lid in sasnen-
stel!ingen ala oveniope, overbomosting, 
overklouron, overvliegon, overbolocbten, 
ovorbiuffon, ovorlaoden, overvraogen, 
overbroggon, ovorvieugelon; ze zijn niet 
alle in dit woordenboek opgesomd 
overaarven z. overarven 
overaende (verspr.) Ook overende (Bdie, 
Nt, Nw, b: im), overeinde (Diz, Nt, Sz) 
bw. [...':ndo I...'endal..rsjndo] 1. overeind, 
rechtop Die bond is zo leik, hi)' hot zien 
nokhaoren ovoraende staon (Obk), HI'J  Is 
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overal - overbeteren 

zo kwao4 dat denekJ,aoren staon 'm recbt 
overeinde (Nt, Sz), do oorties stall 
overaende (b), We bebben de keet 
mittelkaander overaende kregen (01-N!), 
overaende gaon gaan staan (b: Im, Nbk), 
Doe ken hi vri5 overaende staon zonder 
steun (ba), 1k zol baost vaien mit die 
gladde, mar kon et nog net overaende 
helen (Ld), Do kastelein buip him over-
aende (ba), Ze badden him roeg overaende 
sleept(v), overaende 61/en (ba), overaende 
kommen (Nbk, Ow, j, b, Sz): Th3i kan mar 
min overaende kommen (Nbk), Hi/ had et 
zo bliksems in de nigge, dat wij' we-
/oven dat bij niet moor overeinde kommen 
ken? (Sz) 
overal I de; -s; -legien [o:wça!, o:vr...; 
aks. wisselt] 1. overall De overals hebben 
do warkkielen bielendaJ uut de tied brocbt 
(Obk) 
overal II bw. [o:wç'al, o:v(...; aks. wisselt] 
1. op alle plekken, alom Overal is wel as 
war zijn wel eens problemen (Nbk), my 
kwam overal (Nbk), Ic moe '11 et niet zomar 
overal hennegooien Pe- Dbl) 2. alles Th31 
wil a/tied overal bij wezen (Nbk), Ze is? 
overal en nergens mit lens ligt altij d dwars, 
wil a!tijd anders (Sz) 
overalgooien (Nbk) [...'ça!go:ajii] - over-
hoopgooien Et buj wodt weer overalgooid 
(Nbk) 
overalhaelen (verspr.) [...'1alhc:li2] - 
overhoophalen de beef overalbae/en, Hej' 
dat ovcralhaeJd! (Nbk), le moeFn  met moor 
overalbaelen as dajF  ofmaeken kunnen 
(Ow), AJF  inbrekers kriegen, baa/en ze Jo 
al/es overal (Dfo), k Heb do ka em or 
belendal overalbacid (01-NI) 
overalleggen (El, Nbk) zw. ww.; overg.; 
legde overal, hat overallegd [...'çalcg] 1. 
her en der leggen de slap els even 
overalleggen em to drugen verspreid 
neer!eggen (El), Ze loggen at buJ wear 
overal (Nbk) 
overalliggen (verspr.) [...'çaItg] - 
overhoop!iggen Doe ze kwammon, lag de 
kaemer nog overal (s: Wol), De boel Iigt 
overal verspreid (Bu) 
overalsinieten (Ma) [...'falsmit9] -. 
overhoopsmijten Th3' het atlas overal-
smeteh (Ma) 
overaizetten (Op) [...'çalsstijj - over-
hoopzetten, her en der p!aatsen (bijv. bij 

de grote schoonmaak) (Op) 
overan (Bu, Nbk) bw. Eo:wr'an,  ...v...] 1. 
over andere k!eding heen de jasso d'r 
overan trekken (Bu), Jo kim d'r wel even 
wat overan tiekkon (Nbk), Ic moe'n d'r can 
Jasse overan doen (Nbk), 1k doe even de 
Jasse d'r overan (Nbk), Hij had dejasse d'r 
overan, en dat schift mit zoe'n koolde 
(Nbk) 
overarfelik (verspr.) bn. ['o:...] I. 
overerfe!ijk Die ziekte is wel besmettelik, 
mar niet, zoas kanker, vaeke overarfelik 
(Op), Dat rood in mien ogon is overarfelik 
(Np) 
overarven Ook overaarven (El) zw. ww.; 
overg., onoverg; arfde over, het overarfd 
['o:...] 1. door geboorte van de ouders/ 
voorouders krijgen Hi9 bet at (van 'n) 
overarfd dat is een familiekwaa!tje (Nbk), 
Die neuze bet hiy overarfd van zien pake 
(Bu), Dat at!? over (Obk) 
overbaene (Obk) [o:wr'b:na, ...vç ... J, in 
overbaene baa/en overhoop halen, te 
voorschijn halen Jim moe½ niot zovule 
overbaone baelen, want wi5 moe'n douk 
eten (Obk) 
overbaodig z. overboth 
overbaot (Dho, Obk) de ['o:...] 1. in met 
overbaot voeren van een koe: meer dan 
genoeg, extra, teveel (Obk), Do arfenis was 
we] mooi veur I, omdat d'r overbaot was 
mit verdielon (Dhau) 
overbakken (Np, Op) zw. ww.; overg.; 
bakte over, het overbakt ['o:...] 1. nog eens 
bakken, opnieuw bakken Dat moef nog 
even overbakken! (Np) 
overbekend [...'k...] - overbekend 
overbelasten ['o:...] - overbelasten, te 
zwaar belasten 
overbelochtcn - overbe!ichten 
overbeppe (Nbk) ['o:...] - overgroot-
moeder 
overbeteren zw. ww.; overg.; beterde 
over, is overbeterd ['o:wcbl:tr;, ...vr ... ] 1. 
beter worden, overgaan Et is overbeterd 
het viel mee met de zieke, hij werd sne! 
beter (Ste), Et is al weer mooi an It 
overbeteren (01-N!), Dat zal wel nor 
overbeteren, As kiender beur bezoren wodt 
d'r een tuut op gevon en d'r wodt biy zegd: 
"t Zal wel gauw wear overbetoreif (Obk), 
(schertsend:) Et zai wel overbeteren veur- - 
daj' een ouwe kerel binnen (Spa), zo ook 
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overbeudig - overbrengen 

Et zaf we] overbeteren eerdaj' ccii oold 
wief binnen (Spa, Ow), in bijzondere 
toepassing: Ecrst mossen ze trouwen on 
doe is 't overbeterd en toen kwam er toch 
geen kind (Ma, Nbk, Np, Obk) 
overbeudig z. overbodig 
overbevolking - overbevoiking 
overbeweiden (Nbk) ['o:...] - overbe-
weiden 
overbieven (Nbk) Ook overgebleven (Ow) 
bn.; attr. ['o:w(go)blt:bip, ...vr  ... ] 1. over-
gebleven Overgebleven eeipels kuj' mooi 
opbakken (Ow) 
overblieflekaal z. overbiieflekaoi 
overblieflekaol (1) Ook overblieflekaal - 
overblijuiokaal 
overbliefsel (Bu, Nbk, Obk, Spa, Ste) et; 
-s, -en (Ste) [to:...]  1. hetgeen over- 
gebleven is uit een eerdere tijd (Nbk, Ste) 
Dat bin nog overbiiefselen van do ooriog 
(Ste) 2. restant, restje Dat overblicfsei 
redden we later we! op (Spa) 3. spoor 
(Bu), in verb. als Dat is or overbiiefsei van 
do griep (Bu) 
overblieven st. ww.; onoverg.; is overbie-
yen [to:...]  1. gedurende eon bep. tijd op 
een bep. plaats blijven Onder do middag 
moc'n de kiender overbiieven op schoele 
(01-Ni, Spa), We blieven vannaacht over 
(Diz), 1k blieftussen do middag allied over 
(Spa), MY blieft do Finkster over (Spa) 2. 
(van planten) blijven ieven in de winter 
(Nbk, Obk) Dc bloomen bin overbleven 
(Obk) 3. resteren, oversehieten D'r is 
vanmiddag nog wat eten overbieven 
(01-Ni), mit brood ovcrblieven brood 
overhouden (Nt), Grime kocken blievon 
over van do grime eulie ni. door persing 
van raap- of kooizaad (s), D'r is niet vu/c 
van overbleven (Nbk), Doe ze 't kenaaf 
greuvon hebben, bleven d'r bookies over; 
dat bin de overhoekies (Nbk), We bleven 
mit 'n beidend over waren de iaatsten (v), 
Dejoden die ovorbieven bunnen (..) (b) 4. 
ongehuwd blijven Die blif over (Nbk, 5th), 
...is overbieven (Nbk) 5. nog te doen 
blijven Bike dag blift d'r we! wait over 
(Nbk) 
overbliever [to:...]  - overbiijver (tussen de 
schooitij den) 
overbiuffen (Dfo, Ld, Nbk, Np, Nw, Obk) 
[...tbikflp] - overbiuffen: door grote woor-
den, met grootspraak overtroeven Die man 

kan zo liegen, bi5 overbiuft Jo zomar 
(tWo), Die kerci is zoe'n raozer, bij 
overbiuft aPes (Ld), Thy fat 'in ovorbiuffen 
(Nbk), Laot Jo niet overbiuffen dew die 
man (Obk) 
overbodig (verspr.) Ook overbaodig (Bu), 
overbeudig (Db, Dfo, Obk), euverbeudig 
(Ste) [...'bo:adox/...'bo:adoxJ...'bA:dx/A:wj, 

- overbodig Dat is toch bioiemaoio 
overbodig (Nbk) 
overboeken ['o::..] - overboeken (naar een 
andere rekening, gireren) 
overboord [...bo:ort] - overboord (uit een 
boot to water) overboord valen, ...springen, 
...gooien, D'r is gien man overboord dat is 
niet zo erg (Nbk) 
overbranen (Nw) zw. ww.; overg.; 
braande over, het overbraand [to:...] 1. 
afbranden van do opperviakte van een 
terrein Bockweitevcrbouw is ingcwikkeld, 
ie moo'n do hock waor aj' verbouwen 
wilien even overbranen, dan ommebou won, 
niet diepe (..) (Nw) 
overbreien (Dho, Nbk, Sz) - overbreien 
Ben luiewiovesteok dedon ze in do sJa/cn, 
dde siaegen om do penne on dan ien her 
overbreien (Dho) 
overbrengen st. ww.; overg.; brocht over, 
het overbrocht [o: ... ] 1. van de ene plaats 
naar de andere brengen do ko en en 
overbrengen van hot ene stuk land naar hot 
andere (Bdie), 1k bob van daege de 
buusboei overbrocht, morgen gaon we d'r 
henne (Nt), (van een besmetteiijke ziekte:) 
Voegeis brengen de tongbiaore over (Np), 
Moot ik jow de besmetting soms ok nog 
overbrengen?(vo), 'tlene brocbt 't aandere 
over hot een kwam uit het andere voort 
(01-Ni, Ow) 2. doorvertellen Wat hebben 
ze dat gauw overbrocht (Np), Pas op mit 
him, want bi5 brcngt et over (El), Ze 
woten et 4 dat hot N vanzeis overbrocht 
doorverteld (terwiji dat eigeniijk niet 
mocht; ook in positieve zin) (Ste), ni/gies 
overbrengen (Bu, No), do kompiemen ten 
overbrengen z. onder komplemont bet. 1 
(Bu, Nbk), Wiy' dat even overbrengen? 
(Bdie), do groeten overbrengen (j), do 
bosschop overbrengen 3. uitieggen, duide-
iijk maken Jow konnen dat mar knap 
overbrengen, don/ct mi (01-Ni), Die 
meester kan et good overbrengen (Dia) 4. 
transpianteren (Obk) Tegenworig kim ze 
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een niere overbrengen (Obk) 
overbrenger (verspr.) et; -s; -tien ['o:...] 
1. iemand die klikt, stiekem doorvertelt, 
alle nieuwtjes vertelt Ft kwam veurtiedig 
in de kraanten deurdat d'r ccii overbrenger 
in It bestuw- zat (Obk) 2. iemand die een 
ander met een bep. ziekte besmet (vooral 
t.b.) (Db, Dhau, Dho, El, Np, Obk, Op, 
Wol) 
overbrieven (Bu, Ma, Nbk, Obk) ['o:...] - 
overbrieven HJy bet at mooi overbriefd 
(Ma), Mos ie dat zo neudig overbrieven? 
(Nbk) 
overh rock (Ste) - overbroek: bovenbroek, 
pantalon Fan overbroek doej' over do 
onderbrock (Ste) 
ovcrbroczcn (Np, Obk) zw. ww.; 
onoverg.; broesde over, is overbroesd 
['o:wrbru:zv, ...vç ... ] 1. bruisend over een 
rand gaan (met name van melk over de 
rand van een emmer (Obk)) 
Ovcrburcn z. Euverbuxen 
ovcrbuur (Bdie, Dfo, Nbk, Np, Obk, 
Pe-Dbl, vo) de; ...buren ['o: ... ] 1. over-
buurman of overbuurvrouw Haarm kocbt 
de ercdaegs flog ccii koc van Sietse on iene 
van de overburen (vo) 
ovcrbuurman (Nbk, Ste) - overbuurman 
overbuurvrouw (Nbk) - overbuurvrouw 
overdadig z. overdaodig 
ovcrdaenken Ook overdenken (Spa) 
[...'d...] - overdenken Zol die N dat wel 
good overdocht hebben? (v, Nbk), 1k wil't 
nog even ovcrdaenlcen (Np) 
overdag bw. [...'d...] 1. overdag Overdag 
zag I)' ze niot, van die glimwonnties (Ow), 
Overdag IS wiji niet thuus (Dfo) 
overdaod de ['o:...} 1. teveel van of met 
betrekking tot lets, overvioed Thy bat dat 
soul in overdaod(Nw), D'r is een overdaod 
an botter en keze (El, Spa), We hadden 
veunge zomnier can overdaod an proemen 
an de boom (Db), Overdaod in eten is niet 
good (Db), Mit ni'jjaormoej'niet overdaod 
culiekoeken eten, eers kriej' d'r good last 
van (Db) 2. weelde, verkwisting Et is gien 
overdaod as die vrouw can nije maantel 
kn, ze lop a! jaoren mit die aandere het 
zou geen overdreven luxe zijn (Sz), 't Is 
daorgien overdaod ze hebben het er niet 
breed (Ma), Do tied van overdaod is 
veurbi) we moe 'ii a/lemaol wat zunier an 
(Obk), eon leven van overdaod (b) * (Se/ok 

boost niet bi5 overdaod (Op), We hebben 
hier eten in overdaod (Diz), Overdaod is 
a/tied verkeerd, bebalvan biy die/can on 
darnn,en (Db) 
overdaodig Ook overdadig (01-NI) bn., 
bw.; -er, -at [...'do:dax/...'da:dx] 1. in 
overvioed, in buitengewoon grote hoeveel- 
heid Hi)' gef overdaodig (Nt), D'r zal van 
't jaor we! niet overdaodig fruit wezen, 
van wege de yost (Spa), 1k vien can gift 
van bonderd gulden wel can betien 
overdaodig (Op), As d'r van 't ion of 
aander teveula is, wodt d'r wel zagd: daor 
is overdaodig van, van 't jaor (Dfo) 2. 
buitensporig wat het gebruik/aanbod van 
voedsel, drank betreft (Nbk, Obk) Die 
mao/tied was toch wel wat overdaodig 
(Nbk), De gaasten hebben overdaodig eten 
(Obk) 3. (bw.) in buitengewone mate (Ste) 
Eon 'zutemeiks joongien' wodt wat 
ovordaodjg bescbaarmd (Ste) 
ovcrdaodighicd Voor -heid z. -hied 

- overdadigheid 
ovcrdckcn ['o:..] - overdeken, bovenste 
deken 
overdckken (Dhau, Mun, Ow, Pe-Dbl, 
Spa) zw. ww; overg.; dekte over, het 
overdekt ['o: ... J 1. opnieuw dekken (met 
net) Dc daoke mag we] overdekt wodden 
(Dhau), Bi)' oonze bw-en waeren de 
rietdekkers an or overdekken mit de scbure 
(Mun) 
overdekt (spor.) [...'d..] - overdekt can 
overdekt stadion 
ovcrdenken z. overdaenken 
ovcrdewcg z. overweg H 
overdoek (01-Ni, Wol) [o:..J - 
omsiagdoek It Oolde means doe eon 
overdoek ornme (Wol), Vroegerbadden ze 
gien jassa an, do oolde meansken, dan 
deden ze een oven/oak omine (Wol) 
overdoen [o:...} - overdoen: aan een ander 
overdragen: Die vrijgezal had zien stee 
overdaon an een omkezegger, diejonge zol 
him zo lange onderbolen as hi)' leefde 
(Ld); herhalen, opnieuw doen: Dat was 
kamp, dat moe',, we overdoen! (Nbk, Np), 
Dat stok moaj' nog een keer overdoen dat 
gedeelte, nL: opnieuw schiideren, schoon-
maken e.d. (Nbk), Die los moej' nog mar 
as overdoen (Nbk) 
uverdondcrcn [..'dond1;] - overdonderen: 
overbiuffen Hi)' bet him bielemaole 
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averdonderd, dat biy was hiciemaoie 
overstaek (Ow, Np), Hij leut 'in 
overdonderen (Nbk), Die man overdondert 
Jo now, man (Nw, Dfo), Hiperbeerde ze 
te overdonderen (Dhau) 
overdosis (spar.) ['o:wçdo:sos, ...vr...] - 
overdosis 
overdracht ['0:...] - ovordracht: van de 
zaken waarvan men afstand doot, van 
eigendommen Do ovordracbt zal over eon 
woke wezon (Nbk) 
overdrachtelik (1) [...'draxtlak] - over-
drachtelijk 
overdrachtsbelasting (spor.) ['a:...] - o-
vordrachtsbelasting 
overdreegber (1) [...'d ... l - ovordraagbaar 
overdregen st. ww.; overg., onovorg.; hot 
overdreugon ['a:...] 1. (overg.) overdragon: 
overleveren (aan eon ander) Hi)' hot do 
zaeke ovordreugen (Np), Zo bobben hour 
bezit overdreugen (El) 2. (overg.) over-
brengen, besmetten door van do één naar 
do ander te gaan (Ld) Hi)' hot die 
besm otto/i/ce ziekto overdrougen an ten 
sander (Ld) 3. (onovorg.) niet binnen do 
gewone periode kalven, langer dragon dan 
normaal (Bdie, Ld, Nt, Ste, Sz) Hi)' dreg a] 
even over (Ste), Die koe had de tied van 
kalven, mar hi)' droug we] voertien daogen 
over (Bdie, Nt, Sz, Ld) 
overdreger (Obk) do; -s ['a:...] 1. dier dat 
bep. afwijkingen overdraagt op z'n 
nageslaoht (vooral van eon koe gezegd) 2. 
koe waarbij hot kalven uitblijft tot na do 
normale draagtij d Die koe is a] over de 
voertig waken on is dus eon ovordregor 
(Obk) 
overdreven Oak overdrevend (App) bn.; 
bw. [...'drt:brp(t)] 1. dmk, gejaagd, nervous 
Jo moc'n mitt 20 overdreven doon (Nbk), 
overdreven to warko gaon (Bu), Hi)' is wat 
overdreven in zion doen en iaoten (Bu), K 
was wat overdreven, mar scheut met vat/ce 
mis (b), Hid vroog wa'k d'r a] of drok en 
overdreven (v) 2. met overdrijving, mimer, 
grater, ernstiger voorgesteld dan in 
werkelijkheid overdreven praoties (Bu), 
Mar dat Jim mitt to vreten hebben, zoas io 
dat uutdrokten, dat is overdreven (vo), Eon 
Jcwassien varve an buter- en binderkaant 
zo] trouwens ok gien overdreven luxe 
wezen (v) 
overdrevend z. overdreven 

overdri'jen (spar.) ['a:...] - overdraaion: 
opnieuw, nag eons draaion 
overdrieven I (Dfo, Nbk) ['a:...] - over-
drijven: voorbijtrokkon van buien zondor 
dat hot gaat onworon, regenen Die bujfe 
kan ok nag we] es overdrioven (Dfo, Nbk) 
overdrjeven II [...'d...] - ovordrijvon: met 
overdrijving praton, jots grater, mimer enz. 
voorstollon dan hot is, zwetsen Hij 
overdrif a/tied; iedorient wet dat, do be/to 
moet d'r of on as ot dan waor is, isetnog 
fife] wat (Ste), Die kore] kan we] over-
drievon (Np), Kiend, overdrioftocb niet 20 
mit dat geraos! (Nbk), Ze overdreven 
stark, et was ]ang zo slim mitt as zo zoden 
(Dfo), 't Is sanders we] can gotie vent, mar 
hi)' overdrifaitied (Sz), Watjaw vandaege 
andaon is keur i/c of et is aJ/emao] slim 
gonag, mar ic boovon et met to 
overdrioven (vo) * (gozogd wanneer ie-
mand stork overdrijft) Overdrioven is ok 
ten kounst (Nbk) 
overdrieving (b) do [...'dri:wua, ...vu]] 1. 
overdrijving, hot overdrijven Dat mag dan 
mit wat oostorso ovordrieving zegd wodden 
(b) 
overdrok ['a:...] - ovordmk (van gas of 
damp); las presentexemplaar van eon 
art ike! in eon tijdschriftartikel Hef'nog eon 
overdrokkien your me? (Nbk) 
overdrokken (1) - overdrukken: boven eon 
bop. aantal dmkken, opnieuw drukken 
overdwas bw. [...'dwa] 1. in do dwarste, 
dwars staand h)n bobbon do piano over-
dwas (Nbk), Dan wodde d'r togen twit 
staipa a/en eon pao] overdwas s]eugon, op 
o hoogte van do nokke van do koe (Nw), 
Now docbt i/c zo: bouw in dat aachterste 
hufvak eon dubbofe stat overdwas (vo), We 
ma ekten eon rond koefegion in do grond, 
overdwas ]egden wi)' eon stokkien ni. bij 
hot tiepo/en (Nbk), Mar doe hi)' et wat in 
do slag kroeg om bi)' el/ce tree eon gat to 
mae/con mit do iozoron bare mit ten 
boo/ton baandvat overdwas, gong et gauw 
aorig beter (vo), Gao mar even avordwas 
stook maar dwars of schuin over (met 
name over hot land) (Op, Nbk), Tot zoveer 
boo] io do wog, on dan moef' overdwas 
(Ow), Eon voetion overdwas wodt 
tegonwoordig mition vorbu/pon eon 
harrelvaot (Bu) 
overdweilen ['o:...] - overdwoilen 
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overcenkoemen z. over/en/common 
overeiden (Np, vo) zw. ww.; overg.; 
eidede/eidde over/het overeided ['o:wç..., 
... vç ... ] 1. bij het eggen een gedeelte van de 
tevaren geegde stroak opnieuw eggen, 
doordat de eg daar overheen gaat (Np) 2. 
uitvaerig en in z'n geheel bespreken (vo) 
Ze hadden eon shin gezellige so vend. Do 
bide tien jaor wodde nog es overeidod 
(vo) 
overeinde z. overaendo 
overende z. overaendo 
overenkeer (p) bw. ['o:wpkt:r] 1. over 
elkaar mit do haneii overeniceor (p) 
overgaank z. overgang 
overgang Ook overgaunk (Bdie, Pe-Dbl) 
de; -en ['o:...] 1. het gaan over iets been 
rocht van overgang het recht am- over de 
grond van een ander to gaan: Die grond 
wodde zc5 verkocbt: mit recht van overgang 
(Nbk), Ze hebben dam- et recbt van 
overgang langes (El), zo ook Do buarman 
bad recht op do overgang van die reod(Ld) 
en Jo tin oat stokkion Jaand wel kopen, 
mar ik moot overgang van de reed ho/en 
(Db) 2. plaats waar men over iets been 
gaat IV moo'n good uutkioken biy do 
overgang van Ft spoor (Db) 3. verandering 
van de ene situatie in de andere AJ' van at 
iene wark in Ft san dote icominen, is 't soms 
eon rote overgang (Dfo), Bi5 do overgang 
van pieterou/io naor e/e/ctriscb Jocht kreoj' 
/ochtloiding in buys (Bdie, Pe-Ubi), We 
kriogen eon overgang naor kooldor weer 
(Wol), Do overgang van Ft  oofdo naor at 
niyojaoris nogaf nistig vet/open (Diz), do 
overgang van do haast naor do whiter (Bu, 
Bdie), do overgang naor eon aandero k/asso 
(Nbk), Dat was eon bieJe overgang een 
verandering waaraan men behoorlijk moest 
wennen (Bdie, Nbk) 4. menapauze Die 
vrouw zit indo overgang (alg., Ste), FkBin 
in do overgang (Nbk), 1k bin ge/okkig do 
overgang good dour/common (Db), Dat 
vromnies solcko/t wat mit do overgang (Np) 
overgangsbepaoling (1) ['o:...] - over-
gangsbepaling 
overgangsfase (I) ['o:...] - avergangsf'ase 
overgangsgebied (1) ['a:...] - overgangs-
gebied 
overgangsjaoren ['a:...] - overgangsjaren: 
menopauze 
overgangsmaotriegel (I) ['a:,..] - over- 

gangsmaatregel 
overgangsperlode (1) ['a:...] - over-
gangsperiode 
ovcrgangsrappot (spar.) ['o:...] - over-
gangsrapport 
overgangsrcgeling (1) ['0:...] - overgangs-
regeling 
overgangsregering (spar.) ['a:...] - over-
gangsregering 
overgangstied ['a:...] - overgangstijd 
overgangstoestaand (1) ['a:...] - aver-
gangstoestand 
overgangsverschiensel (1) ['a:...] - aver-
gangsverschijnsel 
overgangsvorm (1) ['a:...] - over-
gangsvarm 
overgaon st. ww.; averg., anaverg.; 
scheidb.; is overgaon ['a:...] 1. (onaverg.) 
aversteken 1k zag rn krok do diok 
overgaon (Nbk), 1k bin mit do boot over-
gaon d.i. over een water (Bdie, Nt) 2. 
(anaverg.) van de one plaats naar de an-
dere gaan, vaaral: verhuizen We gaon biy 
/ocbtscboondag over (Wol) 3. (anaverg.) 
van de ene taestand in de andere kamen 
Et waotor gaot bi5 kokon in damp over 
(Nbk) 4. (anoverg.) veranderen inzake een 
bep. gebruik Van meet of an bin ik op-
knapt, doe ik op ander eton ovorging (Sz), 
1k bin op eon sander mark overgaon ik ben 
op een ander merk (van een bep. pradukt) 
avergegaan (Nbk), 1k bin van sega.ron op 
pioperoken overgaon (Nbk), Ikwi/menog 
wo/ even boraodon your ik daor toe over-
gao (Obk) S. (anaverg.) doargeven van 
auder naar kind Et was a/tied van heit op 
zeune overgaon U) 6. (anaverg.) niet 
daargaan Et best is overgaon (Obk), Et 
gaot over! (Ste), Now, dan gaot or mar 
over! (Sz), Do besite [visite} moot mar 
ovorgaon (Spa), Do koop is ovorgaon (Ow) 
7. (onaverg.) aphouden, stappen van een 
anaangenaam iets Do pione zaf we] 
overgaon (Dfa), Et is vanze/fkonzmen, et 
za/ ok wo/ vanze/f weer overgaon (Bu), 
Die ruzie za/ ok we/ eon keer weer 
overgaon (Nbk), Die on weorsbujje wo/ mar 
niot overgaon (El), Et is mar van tiedo/iko 
aord, et za/ wo/ weer overgaon (Diz) S. 
(anaverg.) naar een hagere kias gaan Do 
kiendor bin a//emao/ overgaon! (Spa), 
Disso jongo is a/tied nog overgaon (Op), 
Hij is tot do zesde k/asse overgaon (Np), 
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.naor tie zesde kiasse overgaon (Nbk) 9. 
(onoverg.) gaan rinkelen van do telefoon 
Do tillefoon is mar ion keer overgaon 
(Bdie, Nbk) 10. (overg.; inzake eon grens) 
passeren do greens overgaon do grens pas-
wren (Nbk) 
overgaove (ZW, Bu, Db, Dhau, Dho, El, 
Ma, Nbk, Np, Op) Ook overgave (Db, Diz, 
Ld, Sz) do ['o:...] 1. hot overgeven aan de 
vij and Mo et bombardement van Rotter-
dam in mole 1940 was oons laand we! 
dwongen tot overgaove (Op) 2. enthou-
siasto inzot, toowij ding Vol overgaove 
staothij to zingen (Nbk), H15 dot dat mit 
overgaove (Bu), ...voi overgaove (Bu), HiJ 
zong mit overgaove (Bdie, Dho, El, Ma), 
mit voile overgaove teneeispeuien (Di; 
Np) 3. berusting (Pc- Dbl) Die zieke is mit 
overgaove stwven, hi)' wits dat hi)' met 
lange moor to ]even badde (Pe-Dbl) 4. hot 
aan de ander geven (Dho) Ze kregen nog 
wat extra vow-  do overgaove d.i. hior: voor 
delen van do inventaris die werden 
overgenomon bij de koop van het huis 
(Dho) 
overgave z. overgaove 
overgebleven z. overbieven 
overgedien - overgordijn 
overgeldeed z. overkleed 
overgetrokken z. overtrokken 
overgeunst (bo: Op)  de ['o:wçgX:st] 1. 
afgunst, j aloersheid 
overgeunstig (Nbk, bo: Op) bn., bw; -or, 
-St [...'gX:stax] 1 jaloers, afgunstig 
overgeven st. ww.; overg, onoverg.; hot 
overgeven ['o:wç .... ... vç] 1. (overg.) 
aanroikon, ter hand stellen WIl ie mi)' de 
pupe even overgeven, C? (Obk), WIl ie 
mi)' die theepot even overgeven?(Sz), Hi)' 
gaf zien bouts on lucifes an oons mom 
over, en die dee dat aacbter slot in de 
kaaste ) 2. (overg.) overslaan, niot door 
laten gaan, or maar vanaf Zion 1k wil 
vanaovend met roken, ik geef et over 
(Nbk), 1k hebbe 't roken al eon paerjaor 
overgeven (Op), We zoilen vot, mar we 
geven et mar over (Nw), Wi)' kun van do 
meitied or scbooninaeken we! overgeven 
(Obk), Nao con protte rielessen bet hi)' et 
mar overgeven (Ow), Dat ha 'Ic we! 
overgeven kund, et hot niksbuipen (Bu), It 
Moot gien geimst wodden, dan geef ie et 
mar over, how-! (Nbk) 3. (onoverg) bra- 

ken, kotson (vorspr) 1k was zo misselik, ik 
mos al gauw overgeven (Op) 4. (wederk.) 
zich overgeven, zich onderwerpon, zich 
neerleggen bij As iene slim ziek is, go!hi)' 
bini d'r an over, at wodt toch met borer 
logt hij zich erbij neor (Ste), De inbreker 
gaf'm over (Nbk), Ikgee!me over gezogd 
met name bij oon spot wanneer men inziet 
dat men toch vertiest (Nbk), Jo zonder slag 
of stoot overgeven (Np) & (wederk.) 
toevortrouwen 1k bebbe ml)' an God over-
geven ik hob me aan God overgegovon (t) 
6 (wederk.) zich wij don aan Ifi)' bet him 
bielemaole an die studio overgeven (Nbk) 
overgeveulig z. overgevulig 
overgevulig Ook overgeveulig (Nt, Spa) 
[...'fy.J - overgevoelig: attergisch: MY is 
war overgevulig vow- buJ (Nbk), prikkel-
baar: In die dingen is hi)' overgevuixg 
(Nbk) 
overgevulighied (Nbk, Np, Nw), voor - 
hoid z. -hied [.Jf..] - overgevootigheid, 
nt- hot attergisch Zijn Hi)' bet last van 
overgevuiighied (Nw), Et is a!lemaoie 
overgevuhghied (Np) 
overgevulighiedsreaktie (I) [..'f.] - 
overgevoolighoidsroaktio 
overgewicht (Nbk) et ['o:..] 1. tevoet aan 
tichaamsgowicht Die het overgewicht 
(Nbk) 
overgewunnene z. overwunneiing 
overgieten ['o:..] - ovorgieton: van de ene 
emmer, kom enz. in de andere 
overgooien ['o:...] - overgooien: over iets 
of iemand heen, ter bodekking: Gool dat 
kiend nog even eon deken over, eon wodt 
et koold (Nbk); heen on terug naar otkaar 
gooien (met eon bal): Zuwwe even over-
gooien? (Nbk); nog eons gooien AJ' do 
balle nao drie keer niot in do kdr!kregen 
bebben, meuJ' nog eon keer overgooien 
(Nbk) 
overgooier ['o:] - overgooier 
overgooiertien (Nbk) et ['o:.] 1. hot 
overgooien (met een bat), z. overgooien: 
Zuwwo oven overgooiertien doen? (Nbk) 
overgrootmoeke (Ma) ['o:..] - overgroot-
moeder 
overgrootoolden (Nbk) Ook overgroot-
ooiders (ko) ['o: ..] - ovorgroot- ouders 
overgroutoolders z. overgrootooiden 
overgruien z. overgruuien Ii 
overgrujjen z. overgruuien I, II 
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overgruuien I (Ld) Ook overgrujjen (Ye- 
Dbl) zw. ww.; onoverg.; grujde over, is 
overgrujd ['o:...] 1. groeiende bedekken 
(Pe-Dbl) Ze Jeuton c/a bog overgrujjen, d'r 
bfeefzowat gion pad over (Pe-Dbl), Dc 
bos gruuit zo naor at laand over, dat die 
mougon ze wel as opraogen (Ld) 
overgruuien II (OS, Dho) Ook over-
grujjen (ZW, Dm1, Nw), overgruien (Bdie, 
Pe-Dbl, WS noord. van de Lent/c) zw. 
ww.; overg.; ook scheidb.; overgruuide, is, 
het overgnuuid [...'g...] 1. na enige tijd van 
een ziekte of kwaal herstellen, niet op- 
nieuw krijgen van een ziekte die chronisch 
leek te zijn; ook inzake verdriet dat men 
uiteindelijk weet to overwinnen (Op) D'r 
weren bepao!de ziekten, vow-al t. b.c.. die 
mossen ze overgruuien (Diz, Obk), Bron- 
chitis mooj' overgruuion (Dho), Jo bebben 
dat ok overgruuid, jow bronchitis (Nbk), 
Die ziekta bi5' overgruuid (Nbk), Dat 
kiend her aorig ziek west, mar hi) zaf 't 

wel wear overgruien (Sz), Et lciend is zien 
kwaolc overgruid (Nt), Th3 is wear 
he!emaol de oolde, hi5 hot It ecbt 
ovorgnxid(OI-NI), Kiendorin degruuilcwi 
bepaolde ziekton soms overgruuien (Db), 
vandaar Ze grujjen at we! over (Ste), Do 
dokter zegt: maekje niet overstuur, zia zal 
at wel ovorgruien (Mun) 
ovcrhaand Ook overhand (WE) ['o:...], in 
do overbaand de overhand, de grootste 
macht Hi)' kreeg mit al zion gepraot de 
ovorhaand (Bdie), Jo moon d'r veur in 't 

gowoer kommen dat ze niet de overhaand 
kriegen dat ze de meerderheid gaan 
vormen (Ma, Nit), Die zitten in do 
ovorbaandzijn in de meerderheid (Dho), Et 
ontuug krigt in do bitten hieIemaole de 
overbaand(Ste, Ld), Mit die kruusraketton 
moat at verstaand do ovcrhaand toch 
kriegen! (Nt) 
overhaandigen - overhandigen 
overhaans (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, El, 
Ma, Nbk, Np, Nw, 01-NI, Ow, Ste, Sz) 
bn., bw. [aks. wisselt] I.. bovenhands 
overhaans gooien bovenhands, d.i. ook bij 
bep. sporten, zoals koriballen (Nbk, Np), 

weggooien (Bdie), overhaans gooien mit 
sniybaflan (Ow) 2. met de hand, arm 
waarmee men gewoonlijk niet werkt (Bu, 
Dfo, El, Ma, 01-NI, Ow), niet in die 
houding die men gewend is bij bet work 

(Ma), Mit con strontbu!t is at ma/ckalik dat 
iane overhaans warken ka.n (Dfo), over- 
haans do tzzun spitten (El, Ow), overhaans 
gooien bij het graven grond in de richting 
gooien die i.v.m. het rechtsof linkshandig 
zijn slecht uitkomt (01-NI), vgl. ook over- 
haans wark(Bu): 1k ston d'r verkeard vow 
on mos at wel links doen, 1k ston dus 
overhaans zaand to sebappon (Bu), 
overhaans warken mit at ark (Ow) 3. 
overhands, met dichte steken over de hand 
(bij het naaien) (Bu, Nw, Ste) eon over-
baansc stack een overhandse steek (Bu, 
Nw, Ste), (zelfst., verki.:) eon over-
haansien id. (Nbk), overhaans niyan met 
een overhandse steek (Bu, Nw) 
overhael (Dfo, p. b: In) de ['o:wjh:I, 
o:vr ... ] 1. beroerte Hi5 hot can ovorbaol 
had (Dfo) 2. overzetveer (b: im) 
overhaclen zw. ww.; overg.; ook scheidb.; 
haelde over/overhaelde, het overhaeld 
['o:.... ook ...'h... (Nbk)] 1. overreden, 
bepraten 1k laot ma niot overbaden (El), 
Ze ovcrhao!do hew bielcmao!o (Nbk), Ze 
hae!da me over om mit tegaon (Nbk), Die 
kuj' makkolik ovorba a!on (Nbk), lone 
ovethae!en iemand ompraten (Nbk) 2. 
kompenseren (vo) Do roggo on do haover 
leverdan niot moor as eon ha!fgewas, dat 
do eeipels mossen or overhaclen (vo) 3. 
overhalen: van de trekker van een geweer, 
d.i. het schot af doen gaan (Nbk) Hi)' 
bac!do do trekker omtrint over (Nbk), Dan 
moej' nog niot overbae!en (b) 
overhakken (Bdie, Nw, Sz) zw. ww.; 
overg., onoverg.; hakte over, het overhakt 
['o:...] 1. opnieuw met een bakkien (z. 
aldaar), hak e.d. bewerken 1k moot nog 
mar eon keer dew do ceipe!s, it moat nog 
mar eon keer overhakkon (Nw) 
overhand z. overbaand 
overbangen at. ww.; overg.; het 
overhongen ['o:...] I. boven het vuur 
hangen, thans vooral: op het vuur zetten do 
kate! overbangon (Nbk, Obk), de panne... 
(Nbk), Do koto!hangt d'r bovon over (Nw), 
do oerpe!s ovorhangon, naderhand ook 
gezegd indien men jets op de kachel, het 
fornuis zette (met name van de aardap-
pelen) (Spa, Nbk), Hang de eexpels mar 
over, want ikwilgraogop 'etiedoten(Op) 
2. naar een bep. kant hellen (Nbk) Die built 
hangt naor do iene kaant over (Nbk), 
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.bangt bie!emaof over (Nbk) 3. in eon 
bep. riehting denken, geneigd zijn een bep. 
zijde to kiezen (vo) Et is glen wonder dat 
ot yolk die kaante overhangt (vo) 
ovcrhaost (Bdie, Db, Dhau, Ld, Nbk, Ste) 
bw. [...'h...] 1. zeer of al te snel ff15 mos 
d'r overhaost vandeur (Nbk), Et is een 
betien overbaostgaon (Nbk) 
overhaosten [...'h...] - overhaasten Ic 
moe&,je niot overhaosten (Nbk), Ovorhaost 
Jo mar niet, boor! (Spa) 
ovcrhcad(kosten) (1) - overhead(kosten) 
ovcrheadprojektor ['o:...} - overhead-
projektor 
overhebben st. ww.; overg., onoverg.; hot 
overhad ['0:...] 1. extra, teveel hebben We 
hebben nog wat soep over (Wol), 1k bob 
zovule brood, dat 1k zaf vow- do maandag 
oknog wel wat overhebben (Sz), k Gelove 
dat wi5 wel wat ecipols over- hebben van 
't winter (Bu), Ic kun nog we] wat van me 
kriegen, ik bob toch over (Spa), Jim kim 
we! wat appels van oons kriegen, want wij 
hebbenze toch over(El), Hihetniks over 
hij heeft bep. niet to veel verstand (Wol), 
(gevraagd door een koopman die jets wil 
opkopen, met name vee van een boor:) HeJF 

nog wat over? (Ma) 2. kunnon missen, ter 
besehikking willen stellen, in overbebben 
veur (...,k your can wider wat overbobben, 
zo ook Now bin dFr  ge!okkig ok nog we! 
aandere meensken, die wat meer your een 
dier overbobben (b), argens wat your over-
bebbeiz De meenskon in Ft  damp hebben 
hie] wat vow-  do meziek over (El), eon boel 
veur iene overbebben, argens glen good 
woord your overbebben 
overheer (Dfo, El, Obk, Ow) bw. 
[o:wf'hl:Qr, ...vç ... ] 1. overhoop (lett.) 2. 
onenigheid hobbend (Dfo) Ze bin allied 
mit mokoor overhear (Dfo) 
overhecrhaelen (Obk, Ow) [...'h..] - 
ovorhoophalen (lett.) do hod over-
beerhae!en (Obk, Ow) 
overheerkommen (Nw) et [..'h...], in 
verb. als Ft  Is et overbeerkomipen mar hot 
is maar eon kleinigheid, hot is gauw 
bokoken (Nw) 
overheerliggen (El, Ow) st. ww.; 
onoverg.; hot overheerlegen [...'h..] 1. in 
wanordo liggon (Ow) Do boo! lag overhear 
(Ow) 2. onenighoid hebben (El) Ze liggon 
daor allied overbeor met elkaar ovorhoop 

(El) 
overheersen (Nbk) [...'h...] - overhoersen: 
over iemand heorsen Hiy overheerst daor 
iederiene (Nbk) 
overheerser(Sto) - overheersor 
overheerserig (Ste) bn.; -or, -st 
[...'hcarsrox] I. genoigd andoron to 
ovorheerson een overbeorserig wief(Sto) 
overheersing (spor.) - overheorsing 
overheerzitten (Ow) st. ww.; onoverg.; hot 
ovorhoorzoton [..'h...] 1. zich overal moo 
bomoeien, in overa! overbeerzitton (Ow) 
overhellen zw. ww.; onoverg.; helde over, 
hot ovorhold ['o:...] 1. ovorhollen (naar één 
zijde), ovorhangon Eon muse van een oo!d 
buns kan soms aorig overbe!!en (Obk), It 
Oo!de hokko gaot aismar moor ovorhoion 
(Mun), Die bujbu!te moot niot moor 
overhe!!on, aanders mietert bij ommc 
(Db), Ft Voer rogge be!de over (Ld), It 

Voer buJ bogon vrij wat over to hellen 
(Op), Die waegen belt naor lone kaante 
over (Wol, Nbk), Die boom moot niet 
teveuie ovorbe!!en (Spa, Nt), Die s!ootwai 
belt aorii  over (Nbk) 
overhemd (Bdie, Db, Dhau, Np, Spa) 
['o:...} - overhemd (over hot ondorgoed 
godragen) Jo mougen we] eon schoon 
overbemd andoon (Dhau), Et ovorbemd is 
in do wasse (Bdie); oorder: hot netste 
ovorhemd (nl. dat men bijna uitsluitond 
zondags droog) (Spa) 
overhenne Ook overhinne (p) bw. 
[o:wç'heno, ...vj.../...hino] 1. over do goholo 
oppervlakte van jots heen Trek dFr  mar eon 
Jasse overbonno, et Is zo koo!d (Ld, Ow), 
As et koo!d is, kuJ' dFr  boter eon peer 
sokken overbonno doon mitrioden (Obk) 2. 
erbovonop, extra Do soeponbrikwam daor 
nog overhenne (i), ff15 doe dat d'r nog 
overhenne gal hot extra, op do koop toe 
(Spa), zo ook ai aJF d'r een shiver over- 
henne geven (.) moor, extra (b) 3. van do 
ono kant over jots hoon naar do andere Die 
s!oot was we! wat bried, mar 1k bin d'r 
overhenne (Obk), dFr  overhenne kommen 
lett., maar vaak fig.: to boven komen, zich 
er njot moor aan storen (verspr.): ff15 kan 
dFr nog wel overhenne kommen (Dhau), 
Zie kon dFr  niet overbenne kommen (Bdie), 
zo ook Jo argens overbennezotten id., ook: 
eon verdriotig gevoel e.d. to boven komen 
(Np), zo ook Daor moeJF  overhenno (Nw), 
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ook lett.: daar moct je overheen (lopen, 
fietsen enz.) (Nw), Hi5 is d'r a! bie!emaof 
overhenne vooral fig.: hij heeft het al 
helemaal van zich af kunnen zetten (Ma), 
zo ook 1k bin d'r wear wat ovethenn4 van 
dat slimme ongelok (Dfo), MY is over zion 
bingeljaoron bonne is de tijd dat hij een 
kwajongen was, ontgroeid (Db), Zepraoten 
d'r overhenne, ze wi/len at met beuren er 
overheen praten (aig., Db), d'r overbenne 
lezen er overheen lezen 5. over een bep. 
grens, mast heen Ikmos vier meter baa/en 
mit veerspringen, mar ik sprong d'r nog 
eon aende overbenne (Nbk) 
overhennekommen (v) et [...'h...] 1. het 
over jets heen komen, bet te boven komen 
Zovule hot etgemientehuus indertied ok a) 
kost, dat at is at overhennekommen mar 
(v) 
overheuren zw. ww.; overg.; ook scheidb.; 
overbeurde, bet overheurd [...'h..., ook 0:... 
(Ma)] 1. overhoren, toetsen (van wat men 
heeft geleerd) Jo moe'n zo even overheuren 
(Nbk), Ze maggen mi5 we) es eon keer 
overheuren (Nbk), 1k mos do kiender at 
buuswark overheuren (El), Hear ie miy 
even over? (Nbk), do rollo overheuren de 
rol in een toneelstuk overhoren (Bu) 
overheuring [...h...] - overboring 
overhevelen ['o:...] - overhevelen 
overhevelingstoeslag (I) - overheve-
lingstoeslag 
overhied de; ...heden [o:...} I. burgerlijke 
overheid do Jegere overbedon de gemeen-
ten en provincies (spor.), ...Fraans was 
boor in eon tied doe do ovorbiod him zo 
min meugeJik mit al/es bemuuide (vo) 2. 
echtgenote (Ste) 1k mag met van do 
overhiod van m'n vrouw (Ste) 
overhiedsapperaot (I) ['o:...] - overheids-
apparaat 
overhiedsbedrief (spor.) ['o: ...j - over-
heidsbedrijf 
overhiedsbeleid (spor.) ['o:...] - over-
heidsbelejd 
overhiedshemuuienis (1) - overheids-
bemoeienis 
ovcrhiedsbi'jdrege (spor.) ['o:...] - over-
heidsbij drage 
overhiedsdjenst ['o:...] - overbeidsdjenst 
overhiedsgeld ['0:...] - overbeidsgeld 
overhiedsinstaansie (spor.) ['0:...] - over-
heidsinstantie 

overhiedsinstelling (spor.) ['o:...] - over-
heidsinstelling 
overhiedskontrole (1) - overheidskontrole 
overhiedsmaotriegel (1) ['0:...] - over-
heidsmaatregel 
overhiedspasseniel (1) - over-
beidspersoneel 
overhiedspremie (1) ['o:...] - over-
heidspremie 
overhiedssehuld (spor.) ['o:...] - over-
heidsschuld 
overhicdssteun (spor.) ['0:...] - over-
heidssteun 
overhiedssubsidie (spor.) ['o:...} - over-
heidssubsidie 
overhiedstaeke (spor.) f'o:...] - over-
heidstaak 
ovcrhiedstekot (spor.) ['o:...] - over-
heidstekort 
overhiedstoezicht (spor.) ['o:...] - over-
heidstoezicht 
ovcrhiedsuutgaove (spor.) ['o:...] - over-
heidsuitgave 
overhiedsveurloehting (1) ['o:...] - over-
heidsvoorlichting 
overhiedszaeke (1) ['o:...] - overheidszaak 
overhinne z. overbenne 
overhoef Ook overhoeve (El) ['o:wçhuf, 
... vr  ... / ... hu:w, ...va] - overhoef, been- 
woekering Etpeord bet eon overhoef(FJiz, 
El, Nbk, Spa); ook: de kwaal, het gebrek 
als zoda- nig, vgl. Ovorboeve is a/tied eon 
minne kwaol west (Ub), D'r wodde we) es 
eon peord oficeurd van overhoef(Ld) 
overhoek de, ook et; -en; -ien ['o:...] 1. 
overhoek, stuk land dat over is (vaak een 
stuk dat in een punt uitloopt en dus 
moeilijk is om te bewerken (Ow)) Doe do 
Kuander recbt maokt is, kwammen (Pr 
overboeken on dan mos do iene boor soms 
we! mi/en on soms kopen van do aander, 
want ie Jconnen d'r niot moor kommen nl. 
doordat een ronding in de rivier aan de 
andere kant van het nieuwe kanaal was 
komen te Iiggen (Obk), . .. b/even d'r 
bookies over; dat bin do overboekies, d'r 
woddo vaeko grand op gooid dat over was 
(Nbk), Dour at kanaliseran van de Londe 
waeron d'r can bool boeron die daor can 
overhoek in bear Jaand van overbid/on 
(Ste, Op), Bi5 do Londe on de ICaunder 
laggen nogal wat overhoeken (Np), Dat 
overhoek is nog blievon Jiggen (Udie), Mit 
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tic niilverka veling krcgcn we vaeke over-
hoeken (Pe-Dbl), Mit de mesienes van 
now in tic laandbouw bleven d'r allied 
tiopies in de boelcen staon, overboekies 
(Obk) 
overhoeks bn., bw. [aks. wisselt] 1. 
overhoeks, diagonaalsgewijs, van de ene 
hock naar de andere Dc plaanken liggen 
overhoeks in de kaastc d.i. in een haekkast 
(Nw), overbooks opteren van de ene punt 
naar de andere (Ma), ... op volen id. 
verspr.), Dc t4odoek macf' overbocks vo-
len (Bdie, Spa, Wol, Ste), Dc pakkc-
doeken mossen ovarh oaks vouwd wodden 
(Spa, Obk), Aj'boekenkaften willcn, macf' 
et katipepier goad overhoeks volen (Op), 
Aj' die lappe overhoeks leggan, dan kan d'r 
nag wel can Misc uut (Np), Overboeks 
hadden ze cen peer bossics Jiggen, am wat 
medel to kriegen ni. bij het laden van 
garven (Dho), Zoa'n plactien van de daiwa 
zat aachter at klinkstel, vaeke batvormig, 
soms vierkaant, mar dan kwam at d'r 
overhoeks op (Ste), overhoeks kicken 
scheel kijken (Ow), oak: in schuine rich-
ting opzij kijken (Ld, Obk, Sz): We 
mossen overhoeks kieken of d'r ok can 
auto an kwam in cen schuine richting opzij 
(Ld), 1k bob wel even overhoeks keken, 
mar ik wol 't met weten (Sz), We mossen 
iedarkeer overh oaks kieken doe de rees-
fietsers oons veurbiy wollen (Obk), over-
hocks alden hetz. als schraankan z. aldaar 
(Bu), overbooks zaegen met cen hock van 
meer dan 90 graden (01-NI) 
overhoeve z. overboaf 
overholen Oak overhouwen (WH) - over- 
houden: nag over hebben Wiy waeren mit 
zien beiden to eten, dat wij babben nag 
can protte ecrappels overbullen (Mun), huf 
overholen (Nbk), cerpels... (Nbk), Dear et 
kanaliseren van de Lende wacren d'r ten 
bool boeren die daor con overhoek in bear 
laand van overbullen (Op), Daor babban 
we nag wat an overholen nag enig geld 
aan verdiend (Nbk), zo oak Die boar bet 
nog aorig van die plaetsa overholen (Dfa), 
Ze konnen nag can mooic duit overholen, 
want zefeefdcn zun%(Pe-Dbl), Ikbeb d'r 
niks van ovarhullen alles is op geraakt, ik 
heb er niets aan verdiend (Diz), 't Leven is 
zo duur, 't is ten toer om wat over te bolen 
(Diz); niets te wensen overlaten (Ste): Et 

hal niks over het hield niet over, bet had 
beter gekund (Ste) 
overhoop Oak overhope (Ow) [...'ha: ()] 
- overhoop Af' de boel raer overhoop 
hebben, dan zit ic in dc rommcl (Ste) 
overhoophaelen Oak overhopehaelen 
(Ow) [...'h...] - overboaphalen (lett.) Die 
fongen baelanfa alles overhoop (Pe-DbI, 
Df'o), de boel ovcrboopbaclen (Ld, Np, 
Ste), bid wat ovarbapabaalen (Ow) 
ovcrhoopkriegen (Bu, Np, Op) st. ww.; 
averg.; bet overboopkregen [o:...'h ... ] 1. als 
extra krijgen 1k bebbe can paer appels 
ovcrhoopkregen (Np), Dat krief' overhoop 
(Bu), 1k meet hi)' him alles tot op 'a leste 
cent betaclen, en ik kriege nooit es wat 
overhoop (Op) 
overhoopliggen [...h...] - overboopliggen 
Alias lag overhoop (Nbk), oak: ruzie 
bebben (met): Ze laggan mitmekeer over-
hoop (Nbk), Hi)' ligt mit de femilie over-
hoop (Ma) 
overhoopseheuren (Dfo, Nt) [...'h...] - 
averhoaphalen (door haastig te pakken, te 
rukken, te trekken) Dc boal is aorig over-

boopscbeurd (Nt), Ze habben oons de 
bieleboel overhoopsebaurd (Dfa) 
overhope z. overhoop 
overhopekaclen z. overboophaclen 
overhouwen z. overholen 
overienekommen z. overienkommen 
overienkommen Ook overienekomnien 
(Dhau, Ste), overeenkoemen (Sz) st. ww.; 
overg., onaverg. [o:w'T:I)kaqr....Vt ... ! 
... t:na ... ! ... kthp] 1. (anoverg.) overeen-
komen, ongeveer gelijk zijn Dat komt met 
overien (Bu, Dba) 2. (anoverg.) samen- 
gaan, bij elkaar passen, gescbikt zijn voor 
elkaar Die ncturcn komnian niat zo best 
ovarian de karakters van die persanen 
(Nbk, Dhau), Ze bebben daor nogal gauw 
es ruzie, ze kammen met zo goad overien 
(Op) 3. bet eens warden (over iets) We bin 
overienekommen am toch mar to ]open 
(Dhau), We bin dat now ian keer overien- 
kommen (Bdie), Bi)"m wat overienkom- 
men?kanden jullie het eens warden (Nbk), 
Wchebbcn d'rnogal war mufte mit had am 
over tie pries ovarian te kommen (Op), Et 
verhuren bi)' brie/las wadde verbeuden on 
tie huren wodden wel onderling overien- 
kommen, mar d'r wadde can pacbtkaemcr 
in et ]even reupen waor as tie huurders in 
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beroepgaonkonnen(vo) 4. (onoverg.) met 
elkaar (kunnen) opsehieten (Nbk, Ste) Ku,, 
Jim wat overianlcomman, tagera? [met als 
mogelijk antwoord:] Nog well (Ste, Nbk) 
overienkomst do; -en [...r...] 1. gelijkenis, 
punt(en) van overeensteniming Weet Ic de 
overiankoznst tussen Luns en can schoale-
jonga die n/ct overgaot? Nee? Now, ta 
b/even be/dc zitten (Sz) 2. kontrakt, 
afspraak, verdrag e.d. Ze hebban aen 
ovarienkomst slautan (Nbk), ... takend(Np) 
overienkunnen (Ste) at. ww.; onoverg.; bet 
overienkund [.1....] I. goed kunnen 
opsehieten, bet good kunnen vinden Die 
kin, best over/en (Ste) 
unrig bn. ['o:wpx, ..vr  ... } L (attr.) ander, 
verder de over/ga meanskan, de over/ge 
karen, (zelfst.) de overigen 2. resterend, 
nog over zijnd (Spa) con over/ge hoaka, 
dwas over de wag (Spa) 3. in 1k v/an at 
nietzo ovar/gniet mooi (bo: Op) 
overjaorig (Bu, Dfo, Nbk, Nw) [aks. 
wisselt] - overjarig: meer dan eon jaar oud 
overjaor/g soul (Nw), overjaor/g nod to 
oud om te zaaien (Bu) 
overjaors (Diz, Np, Nw, Obk, Sz) bn. 
[..J3:ors; aks. wisselt] I. ouder dan een 
jaar OverJaors bessemrias is at baste (Diz), 
Dat bin overjaorseplaanten (Np), overjaors 
buf dat in de klaan,pa zit (Obk), overjaors 
goad (Nw) 
overjasse do; -n; .jassien ['o:...] 1. jas 
over do andere kieren been gedragen 
overkaant z. ovarkaanta 
over-kaante (verspr) Ook overkaant 
(verspr) - overkant 1k doe mar gien jasse 
an ik zal gauw even naor de overkaant 
Ilitteren (Obk), Doe gong hij naor de 
ovarkaante en Jouic on zian yolk/en gongen 
wear naor de stal (vo), Die man van do 
overkaante (..) (Obk) 
overkalken ['o:..] - overkalken 
overkammen (Nbk) Ook overkemmen 
(Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; kamde 
over, bet overkamd ['o:...] 1. opnieuw 
kammen 2. (onoverg.) niet in elkaar 
grijpen van kamraderen e.d. As bij at 
bujJen de kamraaden M5 mekere langas 
grepen dan dee de mesiene at n/at, dan 
kan,da bij over (Nbk) 
overkapping (Dfo, Diz) [..'k..] - over-
kapping: kapkonstruktie, vooral: overstek 
overkemmen z. ovarkammen 

overkieken st. ww.; overg.; bet overkeken 
['o:..} 1. nazien, kontroleren (Dfo, Sz) Hiy 
zal do vaurraod nog wel as ovarkiakan 
moetan.. (Sz), Dajuffer hat at baandwar-
k/en ovarkekan (Dfo) 2. overzien, zn 
blikken laten gaan over In at aupan veld 
kuj' da ruwnte goed overkiekan (Dfo), Op 
can keer keek bij de koppal wear es over, 
dee de banen bovan de ogen en raup as (b) 
overklaepen (Op) zw. ww.; overg.; bet 
overklaept ['o: ..j I. licbt dorsen Wazullen 
disse roggabossan nog even licbt over-
laepan (Op) 
overkiapper (Db) do; -s ['o:wk1apç, 
... vr  ... ] 1. paard dat overstapt, dat met do 
aebterpoten verder vooruitgaat dan waar do 
voorpoten stonden Die brune die we in 't 
vaui-jaor kocbt bebban, bleak een over-
klapper te wezen (Db) 
overkieden (01-NI, Spa) [...k...] - over-
kieden: bekieden P/at habben jow die 
dekan d/ej' overkleed babban, mooi 
daurstikt (01-NI), Zoa'n knope koJ' mit at 
goad van jejurk overkieden (Spa) 
o'verkleder (Wol) de; -s ['o:wrkh:dr, 
... vr  ... ] 1. aflegger (inzake een lijk) Dc 
ovarkladers dedan et lick can bamd an 
(Wol) 
overkleed (Bu) Ook overgekleed (Nt) bn. 
['0:..] 1. overkleed, bekleed Dat waeren 
ovargekleda sicrkn open (z, ook 
pikpalcknopa) (Nt) 
overkietsen (Sz) ['o:.] - doorvertellen Ia 
moa'n hew-  n/ks vartellen waj' n/at wetan 
wi/lan, want za gaot at vast ovarkiatsan 
(Sz) 
overklied (Nbk) ['o:...] - overkleed (op 
een taf'el) 
overkoemen z. ovarkommanI, II 
overkoken ['o:..] - overkoken: overlopen 
bij bet koken De ma/k wil nog wel as 
ovarkokan (Spa), Da melk kookt over 
(Nbk), 'k Zou brig kokan an doe kreeg 1k 
volt doe was me a/las overkookt (Sz), N 
leut dame/k ovarkoken (Rdie), Da aexpels 
bin overkookt, et femuus is aorig smarig 
wodden (Diz) 
overkoinmen I Ook overkoemen (Edie, 
Sz) at. ww.; onoverg.; scheidb; is over-
komnien ['o:...] 1. oversteken, over iets 
been komen Hiy kwarn de wag over (Nbk) 
2. op bezoek komen (van elders, vaak: van 
verre) We bin now bij Jim west, mar now 
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znoe'njini ok eon A-ocr over/common (Dho, 
Op), Hi] A-warn eon half Jaor over wit 
Amen/ce (Pe- DbI), Die praotors zillion 
dommiot eon koor over/common (Nbk), Do 
fomi/io wit Kannede is over/common (Ow), 
Now, kom es eon aovend over, dan nemen 
we do tied d'r vow (vo) 3. ontvangen 
worden (oak van signalen, muziek enz.) Et 
was al lange bostei4 mar now is et toeb 
over/common (Dfo), Is 't good over/corn-
men, dat bericbt? (Nbk), Is 't ge/mid eon 
botion good over/common? (Nbk) 4. 
begrepen worden, opgevat worden Do 
meester bet et good uutlogd, et is good 
over/common (Ow), Et kan best wozon dat 
Jim otzo we] bedooldhebbon, mar et is Mj 
mi now ionmaol met zo over/common 
(Op), 1k geJove dat or bi] iederiene good 
over/common is (Dho), Hoc is dat over-
kommen? hoe hebben ze het opgevat? 
(Nbk), Do vorgadering is good over-
kommen, iodoriene hot et begrepen (Dhau), 
Zion gozegdo is niet good over/common wat 
hij zei is niet goed begrepen (Nt), ook: is 
slecht gevallen (Nt) 5. overgaan naar een 
volgende kias Do bide klasse is over-
kommen (Ow), Jo kim wel zien dat hi] 
overkommen is, want hi] komt zo bliodo 
not schoelo! (Db), Hi] komt mit zoe'n 
rappot we! over (Ma) 6. over iets heen 
komen (!ett.) (Nbk, j): Eon poor beste 
oolde do/cons die wi] niot moor bruulcten, 
Jcwammon dan over, on hi] hitl do kloren 
an 0) 7. over iets heen komen (fig.), een 
probleem wel weten te omzeilen, ermee 
kunnen leven (Nbk, Np, b) Mar hi] slot 
van zaoko was dat nog wel over to 
kommon (Nbk, Np, b) 8. in verb. als Eon 
tosto mit vuur A-warn ovorkwam op talel te 
staan 0) 
overkommen II Ook overkoemen (Bdie, 
Sz) at. ww.; onoverg.; oak scheidb.; is 
overkommen [...'k...} 1. overkomen, 
gebeuren Dat mootJo ok mar over/common 
(Nbk), 'k Vong eon ditto snook an do 
butenkaanto van do foe/ce, dat was me nog 
nook overkommen (Sz, Dat ovorkwarn 
mi] onvordocbt zonder dat ik er verdacht 
op was (Nt), Wat me now toeb 
over/common is! (Nbk, Np), Dat A-warn W. 
do smid niot over, dat hi] et poerd 
ven,aogoldo (Dhau), D'r is miy wat roers 
over/common (Ow), Dat katz do boste 

over/common (Nbk), As him man ni/cs 
ovor/comt a!s hij maar geen ongeluk krijgt 
(Nbk), Alhoowel, d'r kwarn Jo nit van 
over aj'et opattonje zou er heus niks door 
krijgen (Nbk), It kim 't /icbt vraogon, d'r 
/comtJo niot nile van over (Np), 't Is luck 
good, et komt do gooio over net goed, 
degene die het heeft verdiend, moet het 
ondergaan (Ma, Diz), Jo hooven d'r met 
mit to spotten, sirs/cs ovorkomt ot Jezols 
(Np), 1k wits niot wat me ovorkwarn d.i.. 
zo ge!ukkig, b!ij was ik ermee (Nbk) 
overkoot (Bdie, Pe-DbI, Spa) [...'ko:ot] - 
overkoot (met het kootbeen stei!er dan 
gewoon) Eon poord dat over/coot is, kuJ' 
niot host vorkopon (Pe-Dbl), It Poord was 
over/coot (Pc- Db!), ...staot over/coot (Spa) 
overkoter (Ott) de; -s ['o:...] 1. overkoot 
paard 
overkraanten (Hu, Nbk, Nw) zw. ww.; 
overg.; kraantte over, het overkraant ['0:...] 
t. doorvertel!en Die kraant al/es over (Bu, 
Nw) 
overkrabben (Ow) zw. ww.; overg.; 
krabbede/krabde over, het overkrabbed 
['o:...] 1. geheel met de eg bewerken, met 
de eg 'krabbend' gaan over mit do oido et 
/aand oven ovor/crabbon om wat locht 
(nurstof) in do grond to /cniogon; dat 
dodon zo we] as do grond shth st/of was 
v/ak vow et op/common van roggo of 
pooteorappels (Ow), ovor/crabbon nao et 
p/oogen (Ow) 
overkriegen (Nbk) st. ww.; overg.; het 
overkregen ['a:...] 1. overkrijgen: op 
bezoek krijgen We kregon femilie over 
(Nbk) 2. aannemen (van wat iemand 
aanreikt) Ksiog io et even over? (Nbk) 
overkrojen (Nbk) ['o:...] - overkruien: 
over iets heen kruien et gros do wog 
ovor/crojon (Nbk) 
overkuieren (Nbk) - overkuieren do die/c 
overkuieren (Nbk) 
Overkuunders (Obk, j) bn. [...k...] 1. van, 
m.b.t. de andere, d.i. de Friese kant van de 
Kuunder of TJongor (zelfst.) Et bin Ovor-
/cuundorsen mensen aan, van de Friese kant 
van de Kuunder (Obk) 
overladen z. overlaoden I, II 
overlaedcn I Ook overladen (WH) ['o:...] 
- overladen: een lading overbrengen 
ovcrlaeden II Ook overladen (Spa) [...'!...] 
- overladen: overmatig eten of drinken Hi] 
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het de maege overlaeden (verspr., Wol), 
Wat bek /ekker eten vandemiddag, ik bin 
zuver over/aeden (Nt), ook k Heb me 
zuver over/aeden (Nbk), In de zundaegen 
wodden we overladen (Spa), Mit zokke 
feestdaegen bij'vaeke overlaeden mit eten 
(Db), ...woj' wel es wat overlaeden mit 
eten (Obk) 
overlakken ['o:...] - overlakken: nog eens 
lakken 
overlangen (Dhau) zw. ww.; overg.; het 
overlangd ['o:wrlag:, ...vi...] 1. 
overhandigen, aangeven, aanreiken 
overlaoten st. ww.; overg.; scheidb.; het 
overlaoten ['o:...] 1. over iets laten gaan 
Wij moen de koenen altied over de weg 
Iaoten naor eon aander stok laand (Dfo) 2. 
in wat an iene overlaoten iets aan iemand 
overlaten: Laot dat mar an him over d.i.: 
hij redt zich er wel mee (Nbk), ía kun niet 
ales an hem overlaoten het is niet zeker 
dat hij alles kan wat je aan hem overlaat 
(Diz), Ic kun ok niks an him overlaoten 
(Nbk), daarentegen ía kun we/ wat an hem 
overlaoten (Wol, Spa), iene an 't lot 
overlaoten (Ow), an zien lot overlaoten id. 
(verspr.), Dat moej' an him overlaoten, dat 
is zien wark (Nbk) 3. doen resteren (Ste) 
Ben wonde kan ten grocte overlaoten (Ste) 
4. bewaren, overhouden, niet gebruikt 
hebben Die meensken hadden zoen 
honger, ze hadden alles opmaekt en niks 
meer overlaoten (Pe-Db!), (intake eten:) le 
moen wat veur K. overlaoten (Nbk, Wol, 
Spa), (bijv. bij een erfenis:) Die het nog 
we! wat geld overlaoten (Ste) 5. verweiden 
(Bdie, Bu, Db, Dho, Diz, Np, Op, Pe-Db!, 
Sz) Ik gelove dak de koenen vanaovend 
mar overlaoten gao naor een aer stok laand 
(Op), Zuwwe de koenen mar overlaoten? 
(Diz), De koenen moen we morgen mar 
even overlaoten (Db) 6. overslaan, over 
doen gaan (Obk) Nao de feestdaegen kun 
de means/can at eten we/ can keer 
overlaoten (Obk) 
overlappen zw. ww.; overg., onoverg.; 
overlapte, het overlapt [...1...] 1. (overg.) 
een ander deel ook bedekken (al dan niet 
ten dele) Dat dak lekt, de pannen over-
lappen mekeer niet goed (Obk), de schob- 
ben good over/appen d.i doze zodanig 
aanbrengen dat ze elkaar deels bedekken, 
zodat het vocht kan aflopen (met name bij 

de bouw van een wagenhok) (E1), zo ook 
Die p/aanken wodden overlapt (Dfo), Aj' 
keunstmes struien moej' at laoten over-
lappen deels ook nog werpen in een baan 
waar men al heeft geworpen (Spa) 2. (ono-
verg.; vooral als aanduiding van goed lo-
pende paarden) overstappen (Dhau, Bu, 
Dfo, 01-Nl, Ow) As bij over/apt, wi/ dat 
zeggen dat de aachterbienen de veurbienen 
veurbij gaon, zokke peerden kun dus 
hadde(01-NI, Bu), ...dathij de ofdrokken 
van de veurbienen veurbijgiet (Ow), Ben 
peerd dat goed /opt, dat heurt to over- Iap-
pen (Dhau, Dfo) 3. (overg.) dubbel of 
deels dubbel gedaan worden, vooral in me-
keer overlappen: Dat over/apt mekeer, de 
iene dot et, de are ok (Ma, Nbk), Dat 
overlapt mekaer mooi (Bdie) 
overlast - overlast: hinder, last die iemand 
van iets ondervindt 
overleden [...'lt:dp] - overleden 
overledene (verspr.) [o:wl'lt:di}o, ...vl...] -
overledene De overledene is opbaord in de 
au/a van at verpleeghuus in Wo/vegao 
(Op) 
overleg et [o:wc'lex, ...vl...] 1. beraad-
slaging overlegbebben mit iene, in overleg 
mit, mondeling overleg, overleg plegen 
(Ste) 2. oordeel, inzicht (Ow, vo, b) D'r 
mos mit overleg mit de ponge ommegaon 
wodden (vo), Ie bin missehien niet to 
rejaol, mar, zoak zee, d'r is niet veu/e 
over/eg en oordiel bij (vo), Hoe al dat 
laand mit vliet, mit overleg on mit 
verstaand bewarkt wodt (b), zonder overleg 
onbezonnen (Ow) * Over/eg is It halve 
wank (Dfo, Nbk, Ow) 
overleggen I zw. ww.; overg.; overlegde, 
het overlegd [...'lsgg] 1. overleg voeren 
over iets We moen douk weer overleggen 
wanneer we weer bif mekeer kommen 
(Obk), Hejm dat we/ goed over!egd? 
(Nbk), Dan meuj' dat eerst we! overleggen 
hoe datmoet(Nbk), Die dingen moej'goed 
mit mekaer overleggen (Wol), Deur goed 
overleggen kan d'r hiel wat bereikt wodden 
(Db), Dat moen we as overleggen (Bdie), 
Die Mien 't even overleggen het waar-
schijnlijk eens worden: ii!. verkering krij-
gen (Ow), zo ook Die beide kun at we/ 
aorig overleggen mit mekeer, dat za/ we/ 
wat wodden id. (Obk) 2. bij zichzelf 
overwegen Hij had et al zo vaeke in him 
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ze!s ovorlegd(v) 3. beramen Dat is vein-  do 
tied ovor!egd (Bdie), Zobebben otstiokem 
overfogd, dat was niet eorhk(Pe-Dbl), Die 
beide mannen bebben at overlegd (Dfo), 
Dat was ok overlegd wark doorgestoken 
kaart, een handeling die men tevoren had 
beraamd (El, Nbk, Obk) 
overleggen II (Edie, Bu, Nt, Op, Sz, Wol) 
['o:..] - overleggen: overgeven, tonen Kin, 
jow mij do goge vens overloggon ? (Nt), can 
bewies van good gedrag overleggen (Sz) 
overlegging (b) de; -s, -en [...'Iegu] 1. 
het bij ziehzelf overleggen, de gedachten 
over jets Mar macstar stein-dc  him niet an 
R. zion overleggings (b) 
overleren (Nbk) - overleren 
overlest (Np) bw. [...'I ... ] I. tegen het 
Iaatst Ovorlest zol bi5 dat nog gauw doen 
(Np) 
overleven zw. ww.; overg.; overleefde, het 
overleefd [..'l...] I. langer leven dan Do 
iene overleeft do sander we] (Nbk), J. is 
aorig ziek, die kan zion vrouw wel as niet 
lange over/oven (Op), 't Is znoeilik as 
ouders hour kionder over/oven mooten 
(Nbk, Spa), Ze hot bear man overleefd 
(Nbk) 2. blijven ]even na, Ievend doorstaan 
Ze bebben do ramp overloefd (Nbk), Mit 
zoe 'n winter overlevon sommi'e voegels do 
winter niot (Obk), It gevaor over/even 
(Bdie), (fig.:) Ziezo, dat bewwe ok wear 
over/cold dat hebben we dan ook weer 
gehad (Nbk), Hij hot de Elfstedentocbt 
over/cold (Bu), We moe'n nog eon naor 
kerweiien opknappon, mar dat zuwwe ok 
we! weer over/even id. (01-NI) 
overleveren (b) ['o: ... ] - overleveren aan, 
in handen stellen van En [as ie] hear 
overleveren an eon viaand(b) 
overlevering (Ow) [o: ..j - overlevering: 
het overleveren, doorvertellen Dat beb i/c 
bij overlevering (Ow) 
overlevingskaans (sporj [..'lcwujs, 

- overlevingskans 
overlevingstocht [.J1..] - over-
levingstocht 
overlezen ['o:..] - overlezen: nog eens 
lezen Dat zak nog as overlezon (Nbk); 
vluchtig lezen: I/c bob et mar oven gauw 
overlezen (Nbk) 
overlieden I (spor) et [.'1..] 1. overlijden 
overlieden II at. ww.; onoverg; is 
overleden [...'l..] 1. overlijden HO kwarn 

vroog to overlioden (Diz), As d'r lane 
overliedt, bef' eon ofleggor neudig (Nw), 
D 'r is zeker ieno over/eden, want do Ic/ok/ce 
Jddt (Bu), Hij is haostig overledon (Dfo) 
overliedensadverteensie (spor.) [..'L..J - 
overlijdensadvertentie 
overliedenshericlit (spot.)  
overlijdensbericht 
ovcrlochten (Nbk) ['o:...] - overlichten 
H15 /ochtto mit eon zaic/anteon, do sta/ 
over (Nbk) 
overloop de; ...lopen; ...lopien [o:...] 1. 
overloop: waar een trap op uitkomt I/c 
hobbo at wasgoed no 'o overloop bangen 
(Np), eon overloop ho von an do trappe 
(Ste) 2. buis ed. om  overtollig water uit 
een regenbak, een goot enz. te doen 
weglopen, overloper (Edie, Bu, Dfo, El, 
Ste, Wol) An do vergaorbalc zit eon 
overlopien (Wol), D'r zit eon overloop an 
de regenbak (Ste), eon regenbak mit 
overfoop (Dfo) 3. kleine stuw in een sloot 
(waar dus het water over kan lopen) (Dfo, 
Np, Pe-Dbl) Zobaddon eon overloop in do 
sloot om at waoter op pa11 to ho!en 
(Pe- Dbl) 
overloopkraene (Bu, Ld, Ow) de; -n; 
..kraentien ['o:..] 1. kraan op een 
overloper (voor de afvoer van water), 
aft apkraan 
overlopen I at. ww.; onoverg.; ook 
seheidb; is overlopen ['o:..] 1. naar de 
overzijde lopen, naar een andere plaats 
lopen do brogge overlopen, do weg over-
lopen, Eon gooie iemker kan houron as do 
bien naor do jaegkörf overlopen (bs) 2. 
over jets lopen, een eind lopend volgen de 
wog overlopen 3. (van vloeistoffen) over 
de rand lopen van dat waarin de vloeistof 
zich bevindt Doe do kraono diobte, do 
ommer lop over (Dho), Do drinkerstonno 
leap over (Ma. Nbk), Et hot vannaacht zo 
rogend, dat do regenbak is a! overlopen 
(Ma), De grOjope is over/open (Bu), Et 
war/c ]opt me over do banen het werk 
wordt me teveel, ik kan het niet meer 
bijhouden (Nbk), ...over do baand id. 
(Nw), —over do kop id. (Nw), Do gale 
leap oons over we hadden er meet dan ge-
noeg van, we werden kwaad (b), Die lopt 
ok niet over van gebeurzonthiod die per-
soon is niet bep. gehoorzaam (Ow), Die 
buurvrouw lop van battelikhied ok niot 
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over (Sz), Et ]opt mij over ik kan het niet 
meer aan, het wordt me teveel (Nbk, Np) 
4. (inzake koeien, paarden) niet drachtig 
worden (gedurende een bep. periode) de 
pinken/koenen can jaor [of: can ha/fjaor] 
over/open laotcn (verspr.), Ean vecrzc 
icuten we we! CS een haifjaor over/open, 
dan kommen ze niet bjy c/c boll;-  dat 
dec/an we om mooie ko en en te knegen 
(Ste), Dat besian is nog zojong, we Iaotan 
et nog can jaor overlopen veurdat et onder 
de ba/la komt (Obk), Laot de manic St 
jaor mar over/open (Dho) 5. tussendoor 
niet naar school gaan (gedurende een bep. 
langere periode) (Np) Die kiender hebbcn 
ccii jaor over/open veurdat ze naor c/c 
aandere schoa/c gongen (Np) 6. nog niet 
kalven terwiji de draagtijd al wel ver- 
streken is (Bu) Die koe ]opt over (Bu) 7. 
zich bij een ander, een andere groep 
aansluiten MY ]opt (van c/a icneperti5naor 
de ere) over (Nbk), Do so/daoten /cupcn 
over (Np), Hij is naor can aandere club 
over/open (Bu) S. (onder het schaatsen) on 
een bocht te maken (steeds) met de rechter 
over de tinker voet stappen (Dho) Th3i kan 
goad over/open (Dho) 
overlopen II [...'! ... ] - overlopen: veel bij 
een ander komen Jim kriagcn beste buren 
an how, mar ze ni/len jim niet over/open, 
daor haj'm gien nood van daar hoeven ju!-
lie niet bang voor te zijn (Op), Die over- 
]open mekaandcr ze komen veel te vaak bij 
elkaar (alg., Nbk), We moc'n mokeer niet 
over/open (Bdie), D'r komt een tied dat ze 
me/ca are niet over/open dat ze niet meer bij 
elkaar komen (a!s gevoig van onenigheid 
die ontstond doordat ze juist teveel bij 
elkaar kwamen) (Ste), Za over/open me-
keer niet ze komen bep. niet teveel bij 
elkaar (El), Die over/oopt 'in ok komt 
teveel bij hem over de vtoer (Ste), Et wark 
over/opt me wordt me veel te veel (Bu, 
Ste, Nw) 
overloper de; -s; -tien ['o:...] 1. iemand 
die dan weer met de een en dan weer met 
een ander bevriend is, die nu eens bij deze 
persoon/richting steun zoekt en dan weer 
bij een andere, ook: deserteur Die vrouwis 
can ovar/oper, zcpraot mit a//a wienen mit 
(El), Fo/etick is hiy a/tied ten over/opar 
west (Db) Die so/daot is ten oven op Cr 
(Bdie) 2. biggetje dat te weinig melk krijgt 

bij het zogen en daarom naar een andere 
zeug gaat (Ow) 3. insekt dat naar andere 
personen/dieren overloopt (zoals de luis) 
(Pe- Db!) As iena ondar c/a /uzen zit bej' za 
gauw aJ/amao/e, dat bin over/opers 
(Pe-Dbl) 4. koe die reeds een half jaar, 
een j aar of nog langer geleden had kunnen 
kalven (maar die niet drachtig is 
geworden) (Bu, b: !m, Nw, Ow, Ste), ook 
wel van een geit gezegd (Obk) Een guste 
koe is con over/open, die wodt niet 
drachtig, dan knigt hij in p/acts van in 
meie in november olpas daoniao in meic 
wear ten ka/f(Bdie, Nbk, Nw, Ow, Ste, b: 
Im), Sommige jaoren ba/den baost a//c 
pinlcen weeromme; dan wooden ze soms 
we/ baost c/ne jaor veurdat ze o.tka/fden, 
dan wodden et over/opens (Ow), Geiten bin 
soms ok over/opers, want niat iedenicne 
wi/ c/c geiten a//c jaoren drachtig hebben 
(Obk) 5. hetz. als overwunna/ing, z. aldaar 
(Dho) 
overlopertien (Nbk, Nw) et ['o:wr!o:prtin, 
... vç ... ] 1. spe!letje waarbij men een veld 
moet oversteken en daarbij getikt kan wor- 
den Mit over/opertien baj' twie bonken; 
ten streep bi de scboe/cmuren /angas en 
eon streep bij at ha/c/ca; aachter c/c strep en 
was et honk en daor moch ie nict ti/ct 
wooden (Nw) 
overmacht ['o:...] - overmacht: grotere 
macht, groter aantal Dc overmacbt was 
vusen te groot (v), D'n gong a/gauwpraot 
dat de Neder/aanse so/daoten weeromma 
mossen, c/c overmacht van c/c Duutscrs was 
te groot (vo) 
ovcrmaeken ['0:...] - overmaken: opnieuw 
maken Aj' 't huuswark oficnoeian, moej' It 
oveninacken, zee c/c meastar (Pe-Db!); 
doen toekomen (van geld) Hoe za 'k et even 
anje ovennaakcn?(Nbk) 
overmaekingskosten (spot.) ['o:...] - 
overmakingskosten 
overmaot (j) de ['o:...] 1. in tot ovcrniaot 
van ramp tot overmaat van ramp U) 
overmaote (Ste) de ['0:...] 1. dat wat meer 
toegemeten wordt dan vereist of gevraagd 
wordt I/c heb good c/a ovennaote kregen 
gezegd bijv. bij het opmeten van grond 
(Ste) 
overmaotig bn., bw. [...'mo:atox] 1. in 
meer dan de gewone mate, buitensporig It 
kim ovannaotig dn'nkcn (Dhau), eon 
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overznaot.zie drinker (Obk), Ovorxnaotii is 
a/tied verkoerd (El), 1k hob overmaotig 
vu/c kofiTe had (Ste), ovorznaot4g diaank 
gobruken (Bdie), ovezmaoti eton (Dfo) 
overnieesteren (Db, Ma, Np, Nw, Ste) 
[...'m...] - overmeesteren iene over-
meostoren (Nw) 
overmeten ['o: ...J - overmeten: nog eens 
met en 
overmoed (spor.) - overmoed: roekeloos-
held Zion bnmr die zo opgetogen votgong 
in zion jonge ovorinoed (b) 
overmoedig (Nbk, b, ba) [...'mu(:)dx] - 
overmoedig Hij dot soms nogal 
ove.anoedii(Nbk), ovormoedi wodden (b) 
overmorgen Voor var. z. morn [...'m ... J - 
overmorgen Hij komt pas overmorgen 
(Nbk) 
overnaachten [...n.. .} - overnachten 
overname Z. ovornaome 
overnaome (Np) Ook overnwne (Op) de 
[o:wçn5:mo, ...vç ... / ... nâ:mo] 1. goederen 
die men bij een koop ook moet afnemen 
(zoals vloerbedekking, gordijnen enz.) D'r 
is nogal wat overnaome bij die verkope 
(Np) 
overnemen St. ww.; overg.; het 
overneumen ['o:...] I. van een ander in 
ontvangst nemen Noem io dat even over? 
Et is zo zwaor (Nbk) 2. aanvaarden in de 
plaats van een ander Hij was ziok woddon, 
doe bet N. et ovemewnen (Nbk), Mit de 
middag noem ik et scbudden wel van jo 
over (Nbk, 01-NI) 3. tot het eigen voor-
stel, de eigen motie maken eon veurstel 
overnemen eon mode ovorn em en 4. 
navolgen Dat naosio daor moej' met 
teveule van overnemen,  want in forsoen 
koej'mit zoe'n instelling et Ic von niot dour 
(Sz), con gewoonte overnemen, eon ge-
bruuk overnemen 5. van de verkoper ook 
het bijbehorende nemen Mit verkopen 
willen wij d'r bij bedingen dat ze de 
vloerbedekking mit overnemen (Ub), Die 
had dat stok laand kocbt, hi)' mos do 
bokkon on stekken overnemen (Pe-Dbl), 
Zo konnen do hoel oveni em en van do 
veurigo gebrukor van et buus your eon 
klein priesien (Obk), de in yenta oris 
overnemen (Ow) 6. ontlenen, nemen nit 
Die foto hewwo uut do kraanto over-
noumen (Nbk), Dat woord bobben we 
z&cor nut et Fries overneutnon (Nbk) 7. in 

de tillefoon overnemen, oen uutzon ding 
overnemen 
overni'j - overnieuw, opnieuw ovomij 
boginnen (Dfo, Nbk), Dat macf' even 
overni)' doen (Np), oen pottion overni)' 
doen (Ste) 
overni'jen ['0:...] - overnaaien: over jets 
heen naaien do daoko overnien mit 
klompedraod nl. ijzerdraad (dat ook wordt 
gebruikt om klompen met een barst bij een 
te klemmen) (El); opnieuw naaien, nog 
eens naaien Dat moot ovcn,iyd woddon 
(Nbk) 
overnomnieren ['o:...] - overnummeren 
overomke (Obk) de; -s, -n ['o:...] 1. oom 
van iemands vader of moeder 
overoold (Nbk, b) - overoud mit overoold 
gebniuk (b) 
overpad (spor.) ['o:...] - overpad, in recbt 
van oveipad(spor.) 
overpake (Nbk) ['o:...] - overgrootvader 
overpennen (spor.) - overpennen 
overpissen (El, Nw, Pe-Dbl) onbep. w. 
onoverg. ['0:...] 1. over jets heen urineren, 
gezegd om de kortheid van een afstand of 
het gering zijn van een oppervlakte aan te 
duiden, in verb. als Hi)' bet eon k/oh, 
boekien twin, io kim et we! oveipissen 
(El), oolc fig. (van werkzaaxnheden:) Et is 
mar eon klcinilbeid om to doen, io kim et 
we! oveipissen (Nw) 
overplaanten ['o:...] - overplanten: ver-
planten 
overplaetsen ['o:...] - overplaatsen 
ovcrplaetsing (spar.) ['0:...] - overplaat-
sing 
overpompen ['o:...] - overpompen: van het 
ene vat enz. in het andere 
overpoten ['o:...] - overpoten, verpoten 
(lett.) 
overperduktie (spor.) de ['o:...] 1. over-
produktie 
overpulen (Nbk) ['o:wçpy1, ...vj...] - 
uitpuilen 
overraozen (Nbk, b) [...r...] - overrazen 
overreaktie (spor.) ['o:...] - overreaktie 
overreden (spor.) [...'ri:dr)J - overreden: 
overtuigen Zeperbeorden 'm to overreden 
naor buns to gaon (Nbk) 
overreed (Ste) ['o:...], in de verb. rocht 
van ovorroedrecht van overpad (over land) 
(Ste) 
overrekken (Nbk, Ow, d) ['o:wekjj, 
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... vr ... ] - overreiken Dan wodt et Jo 
overrckt (Ow, Nbk), N. reid et ding an M 
over (d) 
overrieden I ['o:...] - overrijdon: naar de 
overzijde nj den van do broggo overrieden 
(Nbk); nog eons rijden: Do moterrieders 
mossen overrieden, or was eon valse start 
west (Nbk), oak; nog eons schaatsen (in 
geval van eon wedstnijd): Dejongen moo'n 
overrieden (v) 
overrieden II [...'r...] - overrijden, omver-
nj den Et stiekoivarkentien was oveiredcn 
(Nbk) 
overriepe (Db, Dfo, Ma, Nbk, Np, Ste) 
[aks. wisselt] - overnijp Die peren bin 
overriepo, Jo moo'n d'r niet langor mit 
speren (Db) 
overrocien ['o:...] - overroeien: over jets 
been roejen, oak: nog eens roeien 
overrok - overrok 
overrompelen (Bu, Db, Ma, Nbk, Np, Ste) 
Oak overroonfelen (Nbk) [...'rompll?J 
...'rö:fji - ovorrompelen Hij bet 'm 
ovorromp old (Nbk), Do dood kan Jo 
oveirompoion (Bu), Zo bin ovorrompeld 
(Nbk), Et hot oons ovozrompeld, dat to 
zomar mit dat vourstel an kwammen zetton 
(Nbk) 
overroonfelen z. overrompolon 
oversausen (Nbk) - oversauson (met een 
bep. kleunstof) 
oversehackelen (Nbk) ['o:...] - oven-
schakelen: (inzake radio, t.v.:) naar eon 
andere plaats schakelen; op jets overgaan 
We bin op gas overscbaekeld ni. am als 
brandstof to gebnuiken (Nbk) 
overschatten (Db, Dfo, Ma, Nbk, Np, Ste) 
[...'sk ... ] - oversohatten Die koopman bet 
die koo ovorschat (Dfo) 
overseheppen (Nbk) ['a:...] - over-
scheppon (van hot one vat in hot andere) 
overschcrcn (Nbk) - oversohoron, nag 
eons scheren 
overschicten ['o:...] - ovorschieten: over 
jets been schioten: Hiy is de weg over-
scbeuton (Nbk); door te schieten over jets 
been doen komen: Hi)' het de piJi et da.k 
overscheuten (Nbk); over zijn, overblijven 
Sehot d'r nog wat vow- fe over? (Nbk), 
Levert or wat? [met als antwoord:] Now, et 
scbtit ni/cs over nou, dat valt nogal tegen 
(Ste), Et schot ni/cs over am d'r langes to 
riodon het kan amper (Ste) 

overschilderen ['o:...] - ovorschildoren: 
nog eons, opnieuw schilderen 
oversehinken ['o:...] - overschenken (van 
bet one vat in hot andere) Koffie 
overschinken deej' vroogcr as do tate vol 
koffiedik zat; dan gout it de icoffiethic nut 
do tate en dan kon do koffie weer in de 
ko/Ylepot (Bu) 
ovcrschoe (Np, Ste) do; -non; -tion ['o:...] 
1. overschoon Overscboenen dreugon ze in 
do winter your do koolde; ze kwanimon 
zoe'n betion tot balverwege do kuton (Ste) 
overschocrcn ['a:...] - overschuren, 
opnieuw schuron 
oversehoeven ['a:..] - overschujven: naar 
do andere zijde schuivon 
ovcrschoffelcn (Nbk) ['a:...] - 
overschoffelen 
overschot et; -ton; -tien ['o:...] 1. 
overblijfsel, nest, restant Et oversebot is 
iiggen b/oven ni. hier: do achtergeblevon 
anon (Nbk) 2. wat er moor is dan nodig, 
tevool argons eon ovorscbot van hobben, 

oversehotton an batter en kozo on 
melkpooier (vo) 3. bop. worp bij pik-
smitten (Dfo), vgi. Et oversebot bij pit-
smioten is et naoschot an diegenen die de 
iaoste conton van do pit hot (Dfo) * 
Ovors clot is vow do goddolozon wat ervan 
rostoort stelt njks voor, is van lage 
kwaljtejt (Bu) 
overschricvcn ['a:...] - ovorschrijven: door 
to schnijven air eon ander geschnift over-
nemen; op eon andere rekening boekon; 
nog eens schnijven, overnomon 
overschrieving ['o:wfskni:wu), 'o:vç 
skri:vufl - overschnijving: hot over-
schnijven, hot overboeken, met name per 
giro 
overschrievingsbewies ['a:...] - ovon-
schrijvingsbowijs 
overschricvingskosten (spor.) ['o:...] - 
overschnijvingskosten 
oversehudden ['o:...] - overschudden 
oversehuin (El) bn., bw. [...'sk ... ] 1. 
schuin, scheef toelopond Eon gerute rok 
moef' overschuin kni),pen (El) 
overseinen ['o:...] - overseinen 
oversiag (verspr.) de, oak wel et (bet. 1); 
...slaegen (bet. 1) ['o:...] 1. deel dat over 
jets anders been slaat, d.i. bij kieding-
stukken: Do mannen bebben do overslag 
van thzks naor recbts on do vrquwiuden 
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aandors ammo xii. van mantels, jassen 
(Obk), B,7 at kniopen van maantols mos 
io d'r rekonsehop mit bolon daj' d'r eon 
flinico ovorslag bij an knoten (Obk), Jow 
niye jasso bet mar can bction overslag 
(01-Ni), Aj' con jasso bebben mit can 
dubbolo nj knopon, hej' eon groto overslag 
(Sz), do overslag van eon schWk (Dhau), 

van eon jurk (Bdie, Ste) 2. overslag: van 
goederen, vooral: bij can haven (Bu, Bdie, 
Obk, Op, Ow, Wol) do overslag van zaod 
(Bu), In Rotterdam gobourt eon hoop over-
slag van goedoren van grote zeesebijopon 
naor kleinoren (Op, Ow, Obk); in het bij -
zonder gezegd als antwoord op vragen als 
Watoten we?(Wol) 
overslagbedrief (Dhau, Nbk, Np, Nt, 
01-NI, Spa) - overslagbedrijf 
overslaon ['o:...} - overslaan: vergeten te 
doen Daenk' d'r ommo, tanepoetson maj' 
niot overslaon (Nbk); vergeten op to 
merken Ze haddon zion naemo per ongelok 
ovorsleugen (Nbk); laten voorbijgaan: 1k 
slao eon beurt over (Ste), 1k kan at 
keuperpoetsen vandeweko ok we! over-
slaon (Nbk), do vekaansio eon jaor over- 
slaon (Nbk), Et is sncu aj' iono overslaon 
(Np), Wio at verveolt, slat dit stokkien mar 
over least dit stukje maar niet (b); in eon 
ander vat doen (Nbk, Ste): do eorpels in 
can ore panne overslaon (Nbk), 1k zal do 
koffle even overslaon in can schoteltj e 
doen, als de koffie heat is an terug etc. 
(Ste); in een hogere toon overgaan van 
iemands stem (Nbk, b): Zion stommo sloug 
over van le!- kens (Nbk), mit dit verhe von 
!iotien op 'o J4open an eon van jonevor 
overs!aondo stommo (b); met de bal naar 
elkaar toe slaan (Nbk): Zuwwc even over-
slaon? (Nbk) 
overslicliten (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; 
slichtte over, hot overslicht [o:wrsltxtn, 
... vç  ... ] 1. bijleggen: van eon ruzie, can 
geschil, over can meningsverschil, eon 
onenigheid heen stappen Dat spitl daj' bad 
bobbon mooj' oversiebton (Np), We beb-
ben at ovorslicbt de ruzie bijgelegd (Np, 
Nbk) 
overspannen I (Nbk) zw. ww.; wederk.; 
overspande, het overspand [...'spa: ... ] 1. 
zich to stork inspannen, door zich druk to 
maken overspannen raken lo moo'n Jo niot 
ovorspannon (Nbk), Daenk d'rmar ammo, 

ovorspanjo niot (Nbk) 
overspannen II bn. - (van personen) 
overspannen Man, hij is d'r overspannen 
van woddon (Nbk) 
oversperen (Db, j, vo, b) [o:...] - 
oversparen Die vent moot wel eon poor 
conton overspoerd bobben, want bij was 
NY zion !even can zunigo miogerdi (Db), 
We kunja nag best eon poorjaor waacbten 
on wat ovorsporen (vo) 
overspeulen zw. ww.; overg., onoverg.; 
speulde over, het overspeuld ['o:...] I. 
(overg.) nog oens spelen (van eon 
toneelstuk e.d.) 2. door naar elkaar toe to 
gooion samenworkon bij bep. baispelen 
overspeulig(Op) [...spA:iox] - overspelig: 
schuldig aan overspel eon overspouhgo 
vrouw (Op) 
overspitten ['o: ...J - overspitten: nog eons 
spitten 
overspoelen I (Nbk, Ste) zw. ww.; overg.; 
spoolde over, hot ovorspoeld ['o:...] I. van 
do one spoel naar do andere spoelen gaoron 
van do ione spool op 'o aandor ovorspoe!on 
(Nbk, Ste) 
overspoelen II Ook overspulen (Bu, Db, 
El, Nbk) zw. ww.; overg.; spoelde over, is 
overspoold [...spul...'spy)ii] 1. over-
spoelen, overstromen Do bio!e tuun is 
ovcrspuuld (El), Oons hiolo !aand was 
overspoo!d (Ste) 2. eon grote hooveolheid 
krijgen, veel to veal krijgen, in overspoe!d 
(wooden) mit Mit mien jaordag bin 'k 
ovorspoe!d mit kodogies (01-NI), We 
wooden ovorspuuid mit ti!!ofoontios we 
kregen erg voel telofoontjes (Dfo), Do 
mark wodde ovcrspuuld mit goodkopo 
dingon (Obk) 
overspoelen III Ook overspulen (Nbk) zw. 
ww.; onovorg.; spooldo over, hot over-
spoold ['0:...] 1. nog oens spoelon, nog 
eens reinigon met water 2. overstroomd 
raken (Nw, Pe- DbI) Mit at ovorspoe!on 
van do Londe kuj' or /Jetspad niot meor 
!angos (Pe-DbI), Dat puttion is vol, at 
spoolt biolemao! over (Nw) 
overspringen ['o:...] - overspringon: naar 
de overzijde springon Th3i sprang do sloot 
over (Nbk) 
overspuiten [o:...] - overspuiten: opnieuw 
inonton Die neageordor moot overspuiten 
wooden (Spa); opnieuw spuiton, in verb. 
als Die auto moot ovonspuit wodden (Nbk) 
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overspulen z. overspoolen II, III 
overstaek (Db, Nbk, Np, p, b: lm) bn. 
[o:wr'ste:k, ...vç ... ] 1. in wanorde, over-
hoop Hi)' bet do hod aorig ovorsta a/c 
overhoop, ondersteboven (Nbk), Hi)' bet. 
him hielemaolc ovcrdonder4 oat hi)' was 
biclemaole ovorstack overbiuft (Np) 
overstackhaelen (Db, Nbk) zw. ww.; 
overg.; haelde overstaek, hat overstaek-
haeld [...'st ... ] 1. overhoophalen (lett.) Hi 
bet do bide boel ovorstaokhaold (Nbk), 17 
moo'n met a//es ovorstaekhae/en (Db) 
overstaekzetten (b: lm) zw. ww.; overg.; 
zette overstaek, het overstaekzet [...'st ... ] 1. 
overbluffen, met woorden overdonderen 
HI)' is overstackzct (b: lm) 
overstag (Nbk) [...'stax] - overstag, in 
overstag gaon (Nbk) 
overstallig (El, Nbk, Obk, Op) bw. 
[...'st ... ] 1. ovartollig, in meer dan gewone 
mate qo 'ejaormark in Zuudlaorcn katz at 
soms ovorsta/lig drok wozon (Op), (zelfst.) 
Dat overstalligo hooft ok weer met (El), In 
do lesto jaorcn builen verse/widen boeren 
ovorstal/ig voul vee (Op), Do vlooiomark 
in Makkingo wodt dew do grote inbrcng to 
ovorstailig (Obk) 
ovcrstaon (Bdie, Bu, El) st. ww.; 
onoverg.; het ovarstaon ['o:...] 1. (van een 
koe:) het kalf langer dragen dan normaal 
voor hat wordt geboren (Bu, El) Dc koe 
staot over (Bu), Die koe staot can peer 
daogcn over (El) 2. (van een koe) niet 
drachtig wordan (Bdie) Eon koe die eon 
ha/fjaor ovorstaot, is eon gusto koo (Bdie) 
overstap (bet. 1: Bdie, Db, Dhau, Diz, El, 
Ma, Nbk, Np, Nw, Nt, Op, Pe-Dbi, Ow), 
bet. 2: Bdie, bet. 3: Ow, bet. 4: Nw) de; 
-pen; -pien ['o:wçstap, ...vç ... ] 1. (vaak 
verkl.) overstap: bep. verhoging om 
gemakkelijk over een hek, ean draad e.d. 
been te kunnen klimmen eon overstap in et 
karkopad (Op), D'r zat eon ovorstappien 
naost et bckko (El, Nbk) 2. gewoonte van 
een paard om met de achterpoten verder 
naar voren te stappen dan waar de 
voorpoten stondan (Bdie) eon poord mit 
eon overstap (Bdie) 3. (bij het schaatsen:) 
stap die men maakt met het rechter over 
hat linkerbeen (in een boeht) (Ow) 4. 
overstap van hat een op het andere: bij hat 
gebruik van trein, bus (Nw) S. z. 
overkiappor 

overstappen ['o:...] - overstappen: zich 
stappende over jets voortbewagen: Hi)' 
stapte at hiom over (Nbk); op, in het 
andere stappen: Th3f  stapto van do ione 
stien op do aandoro over (Nbk); in een 
andere trein, bus stappen: Aj' mit de bus 
naor Grunningon gaon, moej' in Drach ten 
overstappen (Nbk) 
overstappien at; ...stappies ['o:...] 1. 
overstapje 
overstark (Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. zeer 
sterk 
overste de; -n ['o:wrsth, ...vr ... } 1. overste 
(in het legar) 
oversteek z. overstik 
overstek Ook overstik (Op) et, ook wel de; 
-ken; -kien ['o:...] 1. overstekend deel: van 
hat dak van een gebouw, ook wel: 
uitstekend deel van een gebint Eon 
overstok goft eon huus eon vrundc/ik an 
boschut anzicn (Obk), Dat huus is bouwd 
mit ovorstok (Bdie, Et is mit zoe'n 
overstok hi)' de kappo (Dho), Eon flunk 
ovorstok is eon boboold vow can gobouw 
(Ow), do ovorsto/cicon van et dak (Nw), 
Ondor ot overstok zattcn al/c jaorcn 
zwolvornussios (Db), Dat dak bet eon 
roemo overstik (Op), Mr zit ovorstek an 
een uitstekende kant van het gebint om 
extra ruimte te krij gen, met name om 
ruimte voor een stal te seheppen; te 
konstrueren door de houfdba//ce (z. aldaar) 
over te laten steken (01-Ni, Nw), zo ook 
overstok van gebient (Dhau) 
Oversticbt (1) ['o:...] - Ovarsticht 
overstik (01-Ni, Op, Ow) Ook oversteek 
(Db, El, Obk) de; ...stikken [o:wrsttk, 
... v1 ... / ... stuk] 1. afdak (El) eon flinko 
overstock (El) 2. daar waar men een pad, 
weg kan overstekan (Db, El, Obk, 01-NI, 
Op, Ow) Daor is can gocic overstik, daor 
kim we wel maickolik ovcrstikkcn (Op), 
We bebben bier vlafcbi)' can zebrapad 
krogon vow overstik (01-Nl), Dat is now 
eon vertrouwdc overstik (01-Ni), Di)' do 
ovorsteck hi)' Ontwij/c gobourden vroeger 
eon protto ongelokkon (Obk, Db), qo do 
overstock... (Obk), eon overstock van wild 
wiidwissel (El), Ft wild her a/tied eon 
bopaoldc overstik (Ow) 3. z. ovorstek 
overstikken ['o: ... J - overstaken: naar de 
andere kant gaan Hi)' sti/ct do wag schuin 
over (Nbk), Zuien we mar schievo over- 

-758- 



ovcrstikplaets - overtrekken 

st/kken?(Dhau); tooreiken, in ge/ic/c over-
stik/cen (Nbk); overstek hebben (Nbk, 
01-NI): Ft dak st//ct vrif wat over (Nbk), 
eon overstikicend daic (01-NI) 
overstikplacts z. overstikp/ak 
ovcrstikplak (Bdie, Dhau) Ook overstik-
p/acts (El) et; -ken; -kien ['o:...] 1. 
ovorsteekplaats 
overstiksel (Sz) et; -s; -tien ['o:...] 1. 
opgestikte siersteek (over iets heen) 
o'vcrstotting (spor.) ['o:...] - overstorting: 
van golden; ook: keer dat men overstort 
ovcrstrieken - overstrijken: bestriJken, 
besmeren 
overstromen I [0:...] - overstromen: over 
do rand stromon Do geute strooznt over 
(Dho, Nbk), ook fig.: Et stroomt over nu 
barst do born, kriJgt hiJ ruzie met do 
dosbetroffendo porsoon (Nw) 
overstromen II [...'s...] - overstromen, 
onder water taken: Vroeger wodde dat 
overstroomd dew-  t zee water, now is ?h/er 
n/ct moor (Sz); in groto getale komen 
(over) Oons laand wodt overstroomd mit 
gebrukers van drugs (Wok) 
overstroniing [...'s...] - ovorstroming: eon 
geval van overstrorning/ovorstroomd wor-
den 
overstromingsramp (Nbk) [...'s....] - 
overstromingsramp 
overstruper (Ow, b: Im) do; -s; -tion 
['o:wstryp, ...vç ... ] 1. blauwo cape 
gedragen door eon kooprnan (boschouwd 
als voorloper van eon stofjas) (Ow), 
rnouwschort (b: im) 
oversturen - ovorzonden: Ft kwanj in 
perturen overstuurd (Ste) 
overstuur - overstuur: in do war, 
opgowondon, ongerust, verdriotig, ornotio-
neol Ft weer is bielenda/ overstuur (Ste, 
Dc dokter zcgt maekjc n/ct ovcrstuur, zie 
zal et wel overgruien (Mun), Die is glad 
overstuur (Nw), .. .reer overstuur (Ow), H/f 
was &-g/ad van overstuur (b), Wat bin die 
ko en en toch overstuur, ze v//ego,, mar in It 
/aand omme (Db), Woes mar stifle, d'r is 
glen koc overstuur or is niots om Jo 
ongerust over to maken (bci: Nw), H/f was 
d'r nogal aorik overstuur van (Nbk, Np, 
Spa, Ste), Wat eon goe/der/g k/end, et is 
zomar overstuur (Obk), Et oolde means is 
arg overstuur now ze wit hew-  bus/en moot 
(Db), Demaege/sme watoverstuurniot in 

ordo, 1k vool me niet lekkor (Nbk) 
overteren (Nbk) zw. ww.; ovorg.; teerde 
over, het overteord ['o:...] I. nog eons 
vouwon 2. nog eons toren, nog eons van 
eon laag teor voorzion Dat bebben ze 
overteerd (Nbk) 
overteuten (Diz, Obk, Spa, Wol) zw. ww.; 
overg.; teutte over, hot ovortout ['o:...] 1. 
doorvertellen Je hoe yen hew- n/ks te 
vertel/en, et wodt af/emaol weer overteut 
(Diz, Je moeten n/ct alles overteuten 
(Wa!), Dew et overteuten wodde et vcrbae/ 
hoe ]Anger hoe moo/er (Obk) 
overtollig [o:wr't  a! ox, ...vç  ... ] - overtollig: 
ovordadig: H/f bet nogaf wat overtollig 
draank had (Np); moor dan hot voroisto 
aantal, bovon de juisto maat overto/lige 
utters (L)hau), ... vee (Bu), overtollig waeter 
(Ld, Op), Overto//ig vocbt moej' net van 
de gruunte g/eten (Db), Die bet wel 
overtollig vet is to dik (Dho) 
overtreden I (Nbk) ['0:...] - overtreden, 
over (jets) been trodon, mot flinko stappen 
lopen 11/5 treedde et h/em over (Nbk) 
overtreden II [...'t...] - overtreden: van 
voorschrifton onz. 
overtreding (Nbk, Ste) [...'t...] - 
ovortreding: keor dat men iets overtroodt, 
het overtreden van eon gobod/verbod Ft 
was met zo slim, mar et was wel eon 
ovcrtreding van de wet (Nbk) 
overtree (Sz) do; ...trodon ['o:wçtrt:, 
... vT  ... } I. rocht uitstokond deel van do 
achtoras, hetz. als opstap, bet. 3 Dc man-
nen zetten de voete on de overtree on dan 
b4oten ze op or zadel (Sz) 
overtrek do; -ken; ...kion ['o:...] I. 
overtrek Aj' lekker waann s/aopen woflen 
maekten wif vroeger van oolde lappies mit 
eon nife overtrek cc-n moo/e deurst/kte 
deken (1Db), de overtrek van c-en metras 
(Nw) 
overtrekken [0:...] - overtrekken, naar do 
andore ziJde lopon, varen onz.: de rev/er 
overtrekken; voorbijdriJvon, voorbijvliegen 
De bujje trekt over Nbk); boven over 
(iets) been trokken: Ze bebben him de beck 
overtrokken (Nbk); lijnon, tekeningen o.d. 
met potlood of pen volgen on aldus 
tekenen: moestal met ovortrekpapior (Nbk); 
bedekken, bekleden Kaasten on led/kaanten 
bin wel es overtrokken mit c-en laogien 
fineer (Dfo) 
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overtrekpepicr (Nbk, Np) ['o:...] - 
overtrekpapier 
overtroeven (Bu, Dfo, Nbk, Op, Ste) 
[...'L..] - overtroeven MY zol me even 
overtroeven, mar dat Jo/ac 'm niot (Op) 
ovcrtrukken I (Bu, Np) Ook over-

getrokken (Np) ['o:.../...go...] - overtrok-
ken: bekleed 1k bob nog eon overtrokkon 
dokon eon lappendeken (Bu, Np) 
o'vertrokken (Nw) bn. [...'t...] 1. aangedikt, 
overdreven Do boo] is wat overtrokken 
(Nw) 
overtugen (Dfo, Nbk) [...'t...] - over-
tuigen: door overreding enz. doen geloven 
lone argens van ovortugon, lone porboron 
van do waorbied te overtugon van de 
waarheid proberen to doordringen (Nbk), 
HiJ kon him good ovortugon (Nbk), Hi5 
was niet to ovortugon hij wou het niet 
geloven, hot niet aannemen (Nbk) 
overtugend [...'ty:gt] - overtuigend con 
ovortugond bowlos (Nbk) 
overtuging [...'ty:gu]] - overtuiging: vaste 
mening, opvatting Th3 zoo or out vol/c 
overtuging (Nbk); do overtuging hobbon 
dat (..)(b) 
overtugingskraeht [...'t...] - overtuigings-
kraoht 
overtuugd (Nbk, b) [...'ty:xt] - overtuigd: 
verzekerd van jets 1k bin d'r van overtuugd 
dathi5 dat daon hot (Nbk) 
overtypen ['o:...] - overtypen 
overure ['o:...] - overuur 
overvacren z. ovorveron 
ovcrval do; -len; -legion ['o:wçfal, ...vç ... ] 
1. overval, overrompeling D'r was eon 
ovorva! (Nbk) 2. toeval (Bu, Nb, Np, Ste) 
Hij food an overvallon (Bu) 3. rabat, 
valletje (Db) Et ovorvaioglon bij do 
gerdienen ston mar mooi (Db) 
overvalen at. ww.; overg.; het/bin (z. bet. 
2) overvalen [o:wf'fa:14, ...v ... ] 1. over-
vallen, overrompelen Doe zo daor drok an 
do gang weron, wodde Ncdorlaand over-
valen dour do Duutsers (vo), Hij is dour 
rovers overvalen (Dfo) 2. verrassen, on-
verwachts komen Dat ovorvaalt me toch 
we], hour (Bu), Jo overvalen mi5 daor a! 
mit (Nbk), Daor bin 20 me mit overvalen 
(Np) 
ovcrvalwacgen (spor.) - overvaiwagen 
ovcrvarvcn ['o:...] - oververven (inzake 
eon grafschrift) Do letters moo 'ii we] es 

wat ovorvarid woddon (Nbk) 
ovcrvccr (verspr.) Ook overver (Bdie, 
Wol), oververens (Dho) bw. [...'fur/...'fer 
/...'fi:ris] 1. zeer ver weg, ver verwijderd 
bY is ovorveor (Bu, Nw), Dat was nogaf 
hie] wat ovorvoor heel ver weg (Nw), Dc 
boor hao!do or huf ovorvoor, ot was dichto 
bij buus niot to kriegon (Op, Pe- Dbl), We 
gaon morgon op rodons ovorvoor (Obk, 
Nt), Die komt van oververens van ver hier 
vandaan (Obk), zo ook Bij eon Effstedon-
tocht kommon vaoko eon boo] rioders van 
ovorveor (Op), Die brillo kuf' oververens 
mit Zion (Dho), 1k hob eon briJfo your 
ovorvoor (Nw, Spa, Ste, El), ovorvoor kio- 
ken in do verte (Bu, Nw, Op), Zo bobbon 
ovorvoer west (Obk), overveer gaon gaan 
verhuizen (Dho), Zo hobbon do IamBic 
a!Jomaol ovorvoor wonen (Bdie, Ste, El), 
We hobbon do femilo nogal overvoor 
zitten (Spa), Hi)' hot et land ovorvoor 
figgon nogal ver weg (Spa), Hij moot van 
overvoor kommon (Np) 2. overhoop, in 
ovorvoor baclon overhoop (Bdie, Op): do 
bool niot overveer bao!on (Bdie), Die man 
!igt a/tied mit do buron ovorvoor (Op) 
overver z. ovorvoer 
ovcrvcrdienen (Nbk, Np, b) zw. ww.; 
overg.; verdiende over, het oververdiend 
['o:...] 1. extra verdienen 1k hob wat 
ovorvordiend (Nbk), Dat bet hi)' 
oververdiond (Np) 
oververdn (Dhau) Ook overvaeren (Wol) 
['o:...} - overvaren mit do pond ovorvoron 
(Dhau) 
oververens z. overveor 
oververmuid z. ovorvorinuuid 
oververmuuid (Bu, Nbk) Ook overver-
muid (Spa) ['o:... (Nbk), ...'m... (Bu, Nbk)] 
- oververmoeid 	- 
ovcrvertcllen (Nbk, b) zw. ww.; overg.; 
vertelde over, het oververteld ['o:...] 1. 
opnieuw vertellen 'k Zal at vorbaol flog es 
ovorvortol/en (b) 
ovcrvleugcicn (spor.) [..'f..] - overvleu-
gelen: overtreffen 
overvlicgen ['o:...] - overvliegen: naar de 
overzijde vliegen; naar elders vliegen; per 
vliegtuig brengen naar; over jets been 
vliegen (Nbk, Sz) As d'r eon ekster 
ovorvlig on hi)' Jat wat valon, dan hef' con 
mooioploistor op 'e ruto (Sz) 
overvlocd do ['o:...] I. overvloed: grote 
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voorraad, grote hoevoelheid D'r is nag 
overvloed genoeg (Ld), D'r was ten 
ovcrvloed an eten (Nbk), ...van eten (Nbk), 
Meer as ien keer bebben wij cons piene in 
de bock eten van die overvloed (Db), En 
war N bi cren spew-dc, bar hi zels in 
overvloed (b), Et is allemaole overvloed 
vandacge-de-dag (Np), D'r is ten over-
Wood van ceipels van 'tjaor (Bdie), Et is 
d'r in overvloed(Bu), We leven in een tied 
van overvloed(Ow) 2. bep. plant: slaapka-
mergeluk (Nbk) 
overvloedig [...'fl...} - overvloedig, rijke-
lijk Dat is d'r overvloethj (flu) 
overvoeren (Ow) zw. ww.; ovorg.; over-
voerde, hot overvoerd [...'ftz:ori] 1. toyed 
voer geven Ze bebben die varkens over-
voerd (Ow) 
overvol (flu, Nbk) bn. [alcs. wisselt] 1. 
goheel vol Et poelt bielemaole uut, or is 
overvol (flu) 
overvraogen (Nbk) [...'fr...J - overvragen: 
to voel vragen Ic moe'n met overvraogen 
(Nit) 
overwarderen ['o: ...J - overwaardoren 
overwark ['oS ....} - overwork Overwark 
wodt vaeke beter betaeld (Nbk) 
overwarken I ['o: ... J - overwerken: over-
work verrichten As we vroeger overwarken 
niossen, gongen we mit mekacre lappen 
cm daor een batteilke bitt veur op te 
haelen (Op) 
overwarken II (Nbk) zw. ww.; wederk.; 
overwarkte, hot overwarkt [...'w ... ] 1. over-
worken, zich forceren door teveel to 
werken Hij bet him zuver overwarkt (Nbk) 
overwarkt (Np)  [...'w...] - overwerkt Dan 
bebben ze kraznp in de poten, de spieren 
bin overwarkt (Np) 
overweg I de; -en ['o:...] I. spoorwegovor-
gang We bin altied bliede as we de over-
weg mar weer over binnen (Nbk), We 
stonnen mit de auto veur de overweg to 
waachten (Dhau) 2. ovorpad, pad over hot 
bezit van een andor (Pe-Dbl, Ste) Dat 
laand bad overweg, dat scheelde wel in de 
pr/es mit de verkoop (Pe-Dbl), recbt van 
overweg recht van ovorpad (Pe- Dbl, Ste) 
overweg II Ook oven!eweg (Nbk), over- 
wege (Nw) bw. [o:wj'wex, ...vr..J  ... do 
'w€x/...'wLga] 1. overweg Kuf' wat mit 
hew overweg? kun Jo met haar/hen 
opschieton? (Nbk), overweg kunnen mit 'n 

beidend met olkaar kunnen opschieton 
(Db), Hi7 kan good mit zien buurman 
overweg hij kan good mot zn buurman 
opsehioten (Nbk), Dc iene kan goed mit de 
zende overweg on ten ere die bakt et grös 
d'r of kan er good, handig mee overweg 
(Obk), Alit eon mondorgel he* nooit over-
weg kund (N t) 
overwegheveiliging (I) ['o:...] - overweg-
bovoiliging 
overweghoom (Op) - overwegboom Dc 
overweg wodt dit jaor dew halve over-
wegbomen beveihgd on automatiscb be-
d/end (Op) 
overwege z. overweg IJ 
overwegen [...'w...] - overwegen, over-
denken, afwogen Ikzol dat toch eerst even 
good overwegen veurdaj' oat doen gaon 
(Nbk), Dat baf' eerst wel a overwegen 
kw,d (Np) 
overweging (spot.) [o:wwt:guj, ...vç...] - 
overweging in overweging nemen (spor.) 
overweiden (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
weide over, het ovorweid ['o:...] 1. gohoel 
benutten door to grazen, afgrazon (van eon 
flinko opporvlakto land) Do koenen moe'n 
et laand nag mar ten keer overweiden 
veurdat ze op 'e stal gaon, of veurdat de 
dong d'r op komt (Nbk) 
overwi'jen ['o:...] - overwaaion: door do 
wind moegobracht worden: Dc kladden uut 
de bouw bin ovenviyd (Nbk); van elders 
overk omen: Th7 kwain zomar ten keer 
overwijen (Nbk), Die mode komt uut et 
butenlaand overwiyen (Nbk); door do wind 
ovortrekken: De bujje zal we! overwijen 
(Nbk) 
overwicht ['o:wçwuct, ...vç...] - overwicht: 
grotero invloed, meerdere macht Hi5 bet 
gien overwicht bij de kiender (Nbk); moer 
dan het gowone gewicht: van iots dat men 
koopt (b). vgl. D'r was good overwicht 
geven d.i. hier: meor oliobollon dan 
gevraagd (b) 
overwinlike z. overwunneling 
overwinling z. overwunncling 
overwinneling z. overwwineling 
overwinnen (Db, El, Ma, Ste) st. ww.; 
overg.; het ovorwunnen ['o:...] 1. eon kind 
krijgen van een andor dan de wettigo 
echtgonoot Die vrouw bet een k/end 
overwwznen (Ma) 
overwinner (spor.) do; -s [...'w...} 1. 
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overwinnaar 2. z. overwunneling 
overwinning (Db, Dfo, El, Nbk, Ste) 
[...'w...] - overwinning: het overwinnen de 
overwinning beha cien (Ste), ... vieren (Nbk) 
overwinteren [...'w...] - overwinteren: 
verblijven tijdens do winter, veelal: ergens 
anders dan op de gewone woon- of 
verblijf1aats Wij overwinteren tegen-
woordik in Spanje (Nbk), Die voegeis 
overwinteren bier (Nbk) 
overwintering [...w...] - overwintering do 
overwintering op Nova Zembla (Nbk) 
overwippen (Op) onbep. w. ['o:...] 1. even 
op bezoek komen Et is wel aorig dat 
buurvrouw es komt overwij,pen, mar ze 
kan soms zo lange p/ak/con blieven (Op) 
overwoekeren [2wukp] - overwoekeren 
(iett.) 't Onkruud overwookert al/es (Nbk), 
De khthop is verwilderd en hot do hiele 
heel ovorwockerd (v) 
overwunlik z. overwunnen, overwunneling 
overwunlike z. overwunneling 
overwunling z. overwunneling 
overwunneling (Db, Dfo, Dhau, Dho, El, 
Ma, Nbk, Obk, Op. Ow, b: Im, bo: Bu, 
Nw, Op) Ook ovenvunling (Ma, Nw, Ow), 
overgewunnene (Ste), overwinlike (Bu), 
overwunlike (Dho, El), overwunlik (Bu), 
overwinneling (ZW, Dhau, Dho, Ld, Nt, 
01-Ni, Op, Ow, Wol, b:in), overwinling 
(Ow), ovenvinner (Diz, 01-Ni, Op, Spa, 
Ste, Sz Wol) de; -s, -en; ...linkien 
['o:wçwAnlu], ...v .....o:wçwAnitl], ...V... 

/'o:wgowAz:o, ...vç ... / ... wtnlako/ ...wAn 
lQk(o)/ ... wtnjtfl/ ... wtnlu)/ ... wtnç] 1. onwet-
tig kind, buiteneehtelijk kind Zif bet con 
overwunneling (Ma), N. bad con over-
winner doe ze mit At trouwdo (Sz) 
overwunnen (Dfo) Ook overwunlik (Nw) 
bn.; attr. ['o:wçwA1:/ ... wAn1ok] 1. over-
wonnen: niet verwekt door de wettige 
echtgenoot Dat is eon overwunnen kiend; 
die wodt meerstal grootbrocbt dour de 
mom (Dfo), een overwunlik kiond (Nw) 
overzanen ['o:ws:i, •.vr  ... ] - over-
zanden, met zand bedekken We moe'n et 
pad overzanen as et onslicbt is (Nbk), In 
de railverka young bin do hujianen 
overzaand (El), In 't westcinde is dear do 
ruilverkave/ing hid wat hand overzaand 
(Db), Vroeger mit laand ontginnon on or 
was met gescbikt om to spitten, woddo et 
overzaand (Dfo), Die stokkon bin over- 

zaand (Ma, Nbk) 
overzee (Dfo) [...'s...] - overzee Die meid 
is mit de baanskc trouwd; dejonge woonde 
overzee (Dfo) 
overzet (Spa, j) [o:...] - overzet do over-
zet over do Lende (Spa) 
overzetten (Dhau, Nbk, Nt, Ow, Spa, b, 
bs: Dfo) zw. ww.; overg.; zette over, het 
overzet ['o:...] 1. met een boot e.d. naar de 
andere kant brengen (Dhau) We zetten 
cons vroogcr over et waeter mit do bak 
(Dhau) 2. op het vuur zetten (Nt) Zet de 
bonen even over (Nt) 3. vertalen Kuj' dit 
even in et Stdiingwar!s overzetten? (Nbk) 
4. de bijenkorf met een minder sterk yolk 
op de plaats zetten van een sterk yolk 
(waardoor het zwakke yolk wordt versterkt 
door bijen van het sterke yolk die naar de 
oude plek willien terugkeren) (bs: Dfo) 5. 
het zetwerk opnieuw maken (1) 6. in een 
andere stand zetten, in depalle ovorzetten 
d.i. het geweer op scherp zetten (Spa, Ow) 
Jo moe'n depa/le met ovcrzotton (Spa) 
overzetter (1) ['o:wrsetr, 	- vertaler 
ovcrzicht ['o:wçsixt, ...v ... ] - overzieht: 
gelegenheid om te overzien, vgl. Hier hej' 
eon mooi overzicbt over ot torrein (Nbk); 
samenvatting, korte opgave: een ovorzicbt 
van de inkomston on uutgiften (Nbk) 
overzichtelik (Nbk, v) [...'stxtjak] - 
overziehtelijk een overzichtolibco indiobing 
(Nbk), Al/es is overzichtolik uutstabd (v) 
overzichtsfoto o:...] - overzichtsfoto 
overzichtskaorte ['o:... - overzichtskaart 
overziehtstebel ['o:...] - overzichtstabel 
overzichtstentoonstclling ['o:...} - over-
zichtstentoonstelling 
overzied z. ovorzicdo 
ovcrziede (Db, Dhau, Obk) Ook overzied 
(El, Ld, Nbk, Np, Obk, Pe-ObI, Ste), 
overzieden (b) [...'sido/...'sitl ... dii] - overzij 
Dat vroawgien ]opt hoc Unger boo meer 
overziedc (Obk), zo ook Deurdat die jonge 
kroupol is, gaot bij ovorzicdc hellend 
overzij lopen (Db), HiJ kook even overzied 
(Nbk), Mit do baddo weg ging ik mit do 
fiots overzied (Ld), Et peerd sprong 
ovorzied (Pe- Db 1), Hif sprong overzied op 
'ekaant(El), Zogingen bieiemaoi overziod 
mit do boot (Np), Ovorzied gaon is va/en 
(Ste), Et poord sprong overzied (Pe- Dbl), 
Veuruut wol hij niot, aacbteruut kon bij 
met, dan mar ovorziedcn (b) 
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overzieden z. overziedc 
overzien I st. ww.; overg.; het overzien 
[...'si;n] 1. overzien: in z'n totaliteit bezien 
et war/c overzien, Die boar had zoveul 
laand dat hiy kon '1 n/at overzien (Dfo), 
Mr is daor nog zovule to dccv, d'r is glen 
land to overzien het is flog heel veel 
(Dho), wit len oogopslag al/es overzien 
(Nbk), 'tls te overzien het is niet zo veel 
meer dat nog gedaan moet worden (El, Nt), 

vaait te overzien Id. (Nbk), zo ook Wl9 
kim 'tnow overzien (Ma), Dat war/c scbeut 
al wool op, dat was to overzien (Ld), 
JCuwwe at war/c wel ovcrzien?(Dhau), H.z 
kon 't n/ct macf goad overzien, zovulc 
war/c badde bi (Nbk), We Aim It baost 
overzien het werk begint nu mooi op te 
schieten, het einde is in zicht (Np), We 
bebben at leste kaortien, we bebben at 
weer overzien d.i. het kaartje dat ingevuld 
moest worden ten behoeve van dit 
woordenboek (Obk, De gevolgen bin n/ct 
to overzien (Nbk) 
overzien II (Nbk) [0:...] - overzien: met 
het oog doorlopen et war/c good overzlen 
(Nbk) 
overzingcn (Nbk) at. ww.; overg., 
onoverg.; het overzongen ['a:...] 1. (overg.) 
in zn geheel zingen We moe'n zaoterdag 
wel naor et festival, mar we bobben c/ic 
bet/es op e rippetisic allemaol mar len 
!ceer overzongen (Nbk) 2. nog eens zingen, 
opnieuw zingen We mossen (at) nog can 
keer overz/ngen (Nbk) 
overzwemnicn ['o:...] - overzwemmen can 
rev/er ovcrzwemmen 
overzweren (Db, Dfo, Np, Ste) zw. ww.; 
overg.; overzweerde, het overzweerd 
[...'sw ... ] 1. door te bluffen misleiden, 
overbiuffen MY wol daor cerst n//cs van 
geleuven, mar ze hebben b/rn ovcrzwcerd 
(Dfo), Aj' overzwcrcn mit scbutjassen dan 
doej' asofYe can moo/c kaortc bebben (Ste) 
ovcrzwetsen (Diz) zw. ww.; overg.; 
overzwetste, het overzwetst [...'sw ... ] 1. 
hetz. als overzwcren, z. aldaar (Diz) 
mckaer ovcrzwetscn (Diz) 
own (Bdie, Bu, Ld, Nbk, Np), z. ook o II 
tw. [ÔM] 1. gezegd om het begrijpen en 
enige verbazing daarbij uit te drukken 
Own! Lit at zo! (Nbk), H/5 woljow zaker 
can ha/c/ce zetten! [met als mogelijk 
antwoord:] Own! Dat bak n/ct van b/rn 

docbt! (Nbk), Ownja? (Nbk), Own nee? 
(Nbk) 
ozon (I) ['o:(a)son] - ozon 
ozonlaoge ['o:...] - ozonlaag 
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p I do; -'s, p-gien [pt:, ook wel pij, eerder 
py (Np)] 1. de letter of do k!ank p  2. do 
a!fabetisch geordende reeks woorden, 
namen die met een p beginnen 
P II - P: Romeins symbool voor het geta! 
400; symbool voor de provincie Limburg 
op oude nuinmerborden van auto's, thans 
op auto's a!!een teken voor bet !and 
Portugal; scheikundig symbool voor fosfor, 
(op verkeersborden:) aanduiding van een 
parkeerplaats 
p. - afkorting van pagina en pond 
p.a. - afkorting van per adres, 
pedagogiseho aicedemie 
p.a.b.o. - afkorting van pedagogiscbe 
akedemie year or basisonderwies 
p.a.k. - afkorting van periodieke 
aatokeuring 
P.C. (1) - p.c. (afkorting van bet Enge!se 
personal Computer) 
P.C.O. - afkorting van Protostaans-
Christelike Onderwiesorgenisaosie 
p.d. - afkorting van per dag 
p.expr. - afkorting van per expresse 
p.g. I - afkorting van pertijgenoot 
P.G. II - afkorting van protestaanse 
godsdienst en prokkereur-generaol 
p.g.o. - afkorting van periodic/c 
geneeskundig onderzuulc 
p.m. - afkorting van per meter, per maond 
p.r. [pc'er, ook ptj ... ] - p.r. (afkorting van 
bet Enge!se public relations) 
P.S. - P.S., afkorting onder eon brief: Post 
Scriptum, naschrift 
P.S.P. - afkorting van de Pacifistiscb- 

Socialistische Perti 
p.st. - afkorting van per stok per stuk 
P.T.T. - P.T.T. 
p.u. - afkorting van per are 
p.v.c. (spot.) - p.v.c. 
p.v.c.-buize [...'s...] - p.v.c.-buis 
p.v.c.-tcgcl [...'s...] - p.v.c.-tegel 
P.v.d.A. - afkorting van Pcrti5 van de 
Arbeid 
p.w. - afkorting van per woke en (met 
boofdletters) Peblieke War/con 
P.Z. - afkorting van passcnielszaeken 
paaien zw. ww.; overg., onoverg.; paaide, 
bet paaid ['pa:j(d)i] 1. vleien, door jets 
gunstig, aan!okkelijk voor to ste!!en do 
ander zover krijgen Th7 paait war (Bu), 
lone paaien voor zich winnen door mooie 
praatjes enz.: MY wil 'mpaaien (Nbk), Jim 
bebben mi5 nog nook mit pepennunties 
paaien wild (b) 2. (onoverg.) met flinke 
stappen lopen, rondlopen, slenteren, ook: 
zodanig lopen dat men snel smerig, nat kan 
worden Daor paait hiy ok weer bonne 
(Nbk), Hiykwauz d'r an paaien (Nbk), Mar 
i/c tinge zo graeg a 'k mien pattien langes 
paai (..) (b!), dew de modderpaaien (Diz, 
Nbk, Obk, 01-N!, Op, Wol, b): Hi paait 
dwas dew do modder (Nw, Wo!), Ze 
paaien d'r dear lopen door do modder, 
waden door bet water e.d. (Dbo, Nbk), 
dew or waeter (bernie) paaien (Ow, Ste) 3. 
door met natte of smorige voeten to lopen 
vies maken, door over iets been to !open 
plat maken, met vieze voeten, grote stap-
pen over/door iets !open enz. Wie hot bier 
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wit n/en modderpoten in buuspaaid?(Nbk, 
Wol), Paai me de boel d'r niet onder (Bu, 
Ste, Hif bet me d'r afles onder paaid 
(Ste), Ilif paait me de hole hoe! smer(g 
(Diz), Faa] now nicE over mien patE/en, ik 
bebbe et krek harkt (Nbk, flu), Hif path 
divas dour 'tlaand(Wol) 4. (onoverg.; van 
vissen) paren (flu) De v/s paait (Bu) 
paaicr Ook paaierd (bet. 1: Nw, bo: Op) 
de; -s; -tien [pa:jr(t)] 1. vleier 2. in can 
oolde pan/er iemand die or aItijd op uit is 
(to voet) (Nbk) 
paaierd z. pan/er 
paaierig (bo: Op) bn.; -er, -st ['pa:jn, 
...jarax] 1. vieierig 
paampel (01-Ni, bet. 2: Np, Op. Ste, f) 
Ook pamper (bet. 1: fp), pampel (bet. 1: 
fp),pampelduker (bet- 1: fp) de; -s; -tien 
['pa:mpV'pampç/'pamp/ ... dyk1} 1. egelskop 
(of vrucht daarvan) 2. gele plomp (Nw, 
Op, Ste, ) 
paampelhlad (ba, : my.) et; ...blaeden 
['pa:mpjbbad] 1. geie piomp, met name bet 
blad ervan eon kikker op ten paarnpelblad 
(ba) 
paamper (Ste) do; -s; -tien ['pä:mpfl 1. 
us In at wild bej'gelepaarnpers an in de 
tuwi bej' blauwe paarnpers (Ste) 2. 
lisdodde 
paand Ook pand (WE) et; panen; paantien 
['pã:nt/pant] 1. perceel, stuk land (verspr. 
OS, flu, Dho, Np, Nw, Wol) Die bet at 
paand naost me lijgen (Nw), at paand 
aachter 't stok laand dat in do venne hit 
(Ld), Dat paand van een are wodt eerst 
ofslicbt wordt viak gemaakt (Np), Daor 
ligt can moo! paand ow te bouwen (Wol), 
Die bet d'r nog een b/el paand liggen eon 
groot stuk land (flu), ten paand (o.z7mifen 
eon deal van een stuk land (Bu, Nw, Ow), 
vgb. ook Do knecbt het vanniorgen at 
eerste paand van die grote kaarnpe mi)d 
(Dfo) en 1k zal alIt daegen ten paand 
mifen (Obk), As ik datpaand dr ofkriege 
vandaege, dan gaot at geed (El), Aj' F  

morgens vroeg beginnen to mijen bef' d'r 
seins al een b/el paand of year do middag 
(Op), eon paand gros can stuk grasiand, hot 
gras van eon stuk grasiand (Bu), As iene 
zion pat bebben wil wit een onverdeeld 
slot Jaand mit con peer man, dan /criit die 
n/en pat ofpaand (Ow), Dat isjow paand 
Jo deal, part (flu) 2. (in do veenderij) 

strook in hot veen met do afmetingen van 
do baggelbak(Np), vgi. As d'rzoe'n bat of 
thie, vier baggeld weren, mos de minger 
a/fiend uutjutten; de spitter mos de 
veenspecie die aachter de bat watt was 
mit at oolde peerd aachteruuttrekken, zo-
veer as at paand laank was; at paand was 
zo groot as de Jengte on do brette van de 
ba/c (Np) 3. task, voorab: flunk zwaar, 
lichameiijk work (vo, b: Im, in), in can 
zwaor paand bebben zwaar werk hebben 
(vo, b: Im): Opbujjen - H veuran, bif do 
gr4open an slootskaanten langes (dat was 
at licbtste war*), dan do maegd, aachter 
hear de boor, dan Sietse an as bekkesluter 
do arbeider; die badde at zwaorste paand 
(vo), H.zf staot alle daegen in 't paand 
verricht elke dag zwaar work (b: Im, in), 
de b/ole dag in 'tpaandstaon gedurende de 
gehele dag zwaar work verrichten (b: Im) 
4. huis, gebouw (voor eon bedrijf, winkel) 
Dat is can mooi paand eon maoi huis (Np), 
Mit war your oogmark zol b/f dat paand 
kocbt bebben? (Obk), D'r was can paand 
waor lange can keuperslaeger woonde (flu, 
Ow) S. elk der samensteibonde deben van 
can kiedingstuk (veeiai: do voor- of 
achterkant) Eon trui wodt meerstal in twie 
panen breid (Dfo), can paand breiden ni. 
do voor- of achterkant van hot to ver-
vaardigon kbedingstuk (flu, Nw, Ste, Obk), 
vandaar 1k bebbe ten paand van de trui 
klaor (Dho), ten paand van can jasse d.i. 
gewoonbijk: hot voor- of aehterpand (01-
Ni), Tegenwoordig zitten d'r in de jassen 
van do jongeluden verscbillende paanden 
van verscbillende kleuren (Dfo), Die jasse 
is n/cf good maekt, at iene paand is langer 
as at aandere (Obk), etpaand van dejasse 
(Bdie, Dfo, El): D'r zit een sebeure in at 
paand van dejasse (El), MY was zo an It 
vech ten west, dat ze badden ni at iene 
pand uut dejasse scbeurd (Sz) 
Paander (Nbk) do ['pâ:ndç] 1. familie-
naam, in * Dat zodoende, zee Jan Faander 
gezogd cm een genoemde oorzaak, eon 
konklusie nog eons to ondorstropen (Nbk) 
paanderen (Ma, Nt, Obk) zw. ww.; ono-
verg.; paandordo, hot paanderd [pã:ndf4] 
1. met flinke, stevige stappen lopen We 
konnen vroeger wel as dear do snif 
paanderen of baggeren (Obk) 
paandhinkelen z. parkhinken 
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paandverbeuren Ook pandverbeuren 
(WH) ['p...] - pandverbeuren 
paanser (1) ['p:sç] - pantser: bij bep. in-
sekten 
paanserdivisie (1) ['p...] - pantserdivisie 
paanserkoepel (1) - pantserkoepel 
paanserwaegen (1) - pantserwagen 
paantcr (1) Ook panter ['pã:ntç/'pant] - 
panter 
paantien Ook pantien (Bu) et; paanties 
['pa:ntinl'pantin] 1. schoteltje (bij of als bij 
een kommetje, kopje; west. vaak of vaker: 
schottel(tien), cost. was dat, indien al 
gebruikt, een deftig woord) I/c /ogje do 
koeke op etpaantien, bear (Nbk), koppien 
cnpaanticn kop- en- schotel (Nbk, 01-Ni), 
zo ook Pak ía do koppiq on (c/c) paanties 
even, c/c koffie is zo kfaor (Nbk), twie 
koppies en paanties (v), Hij gat' doe zoe'n 
knetter op 'e taofa/ dat do koppies in do 
paanties fin/ce/den (Op), AJ' glen koffie of 
thee meet hebben wollen, can zette it et 
koppien op 'o raand van etpaantien (Nbk), 
Jow moe'n at paantien ondor at koppien 
ho/en, mien jonge, aanders motten Jo opja 
Moron (Op), eon paantien mel/c vow do 
katte een schoteitje melk (Nbk) 2. in eon 
paantion koffie/thee een kopje koffie/thee 
(OS, Np, 01-NI, Wol) (eerder goot men de 
hete koffie/thee ter aficoeling uit het kopje 
in het schoteitj e en weer terug in het kopje 
en zo door (b, Nbk)) Goof me mar ean 
paantian koffia (b: im, Wol, Np), D'r 
wodde oons ean paantien koffie anbauden 
(1Mb, Nbk, Obk, Ow, b), eon paantien 
koffiamitdrinken (Db, Dhau, 01-Ni, Dfo) 
paantienhinkelen z. par/thin/con 
paanticnvol (p) et ['p...] 1. kopje vol 
(koffie, thee) Drink even eon paantienvo/ 
koffie mit /ecg on cot een stokkien (p) 
paantiesbaos (Nbk) ['p...] - pandjesbaas 
paantiesgezichte (bo: Nw) et ['pA:ntis ... } 1. 
gezicht van een persoon: ais een paantion 
2. (scheidwoord) iemand met een gezicht 
ais van een paantien 
paantiesjasse (Db, Wol) Ook pantiesjasse 
(Spa) ['pa:ntisjaso/'pantis..4 - pandjesjas 
Vroeger hot et mode west dat do mannen 
as zundagse dracht paantiesjassen draugen 
(Db), eon ouwerwotse pantiesjasse (Spa) 
pan z. pear 
paarklenhinken Z. par/thinkon 
pacemaker ['ptjsmtjk1, ook 'pusmt:kr] -  

pacemaker, hartstimuiator 
paclit de; -en [paxt] 1. in inpachthabben 
(spor.), c/a wiosbiad in pacbt hobbon (Np) 
2. pachtgeld, hetgeen men aan pacht moet 
betaien Vroegor was depacbt in natura, dat 
kon van a//es wezen (Ow), As zoe'n 
boartion do pacbt niet in geld hadde, kon 
at 0/c bctao/d wodden mit hotter an zo 
(Mun) 
pachtboer ['p...] - pachtboer 
paehtboerderi'je (Pe-Dbi) de; -n ['p...]  1. 
boerderij die wordt verpacht 
pachten ['paxti] - pachten eon boerderia 
pachten (Nbk), Jacbtterroin pachten (Nbk), 
IhJ pachtpachtgrond (Nw) 
pachter (Bdie, Nbk) de; -s ['paflç] 1. 
pachter Hi5 is can mimic pacbtar (Bdie) 
pachtgrond (Nw, Spa) ['p...] - pachtgrond 
H;j pacbt pacbtgrond (14w) 
pachtkaemer Ook pachtkamer (Sz) - 
pachtkamer Ft varburen bij brie/Yes woddo 
vorbauden en da huron wodden we] 
onder/ing overienicommon, mar d'r woddo 
can pachticaamer in at /even reupen waor 
as do buurders in baroap gaon konnan (vo) 
pachtkamer z. pacht/caemer 
pachtkontrakt ['p...] - pachtkontrakt Do 
p/aetsan en p/aetsias wodden in do rego/ 
bi brie/Yes (insc/xrieving) verbuurd your 
vial jam-  on in et pachtkontrakt was at 
a/lemao/ koego/ en strop (vo) 
pachtlaand (Spa) ['p...] - pachtiand 
pachtoverienkomst ['p...] - pachtovereen-
komst 
paehtpries (Bdie, Nbk) ['p...] - pachtprijs 
paehttied (1) - pachttijd 
pachtveurweerde (1) - pachtvoorwaarde 
pachtwet (Nbk, vo) - pachtwet: wet waar-
in het pachten officieel geregeid is 
pacifisme (spor.) - pacifisme 
pacifist - pacifist 
pacifistisch - pacifistisch 
pack (1) - pack 
packman (spor.) - packman 
pad et; paeden; pattien [pat] 1. smalie, niet 
verharde weg, ook wei breed maar dan 
steeds onverhard, ook: verbard fietspad, 
voetpad e.d. Ft pad /opt dear do /anen 
(Bdie, Nbk), Ft pad /opt dood gaat op een 
gegeven moment niet verder (Nbk, Np), 
Die wonen dat pad dade op een pick die 
men vindt ais men dat pad voigt (Bu, 
Nbk), Ft pad staot vo/ ontuug (Spa), In do 
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wandelbos badden ze vroeger mooie patties 
an/cgd (Nbk), Aj' eerst mar con patties, 
bebben d.i. met name bij hot sneouw-
ruimen: om vanaf dat paadje verder to 
kunnen werken, om eerst maar een door-
gang te hebben (Nw), patties macken: 
gezegd wanneer men met schaar en kam 
iemands haar ongelijkmatig, oneffen knipt 
(Np), Dat pad is 'nit opduj nict te fletsen 
(Ld), Ic moe'n mij niet allied in 't pad 
staon in de weg staan (Obk), Ze kommon 
etpad dwas komen over het pad naar ons 
toe (Np), een pad volgen, ...inslaon: (fig.) 
Wijmoe 'n mar con aaader pattien inslaon, 
aavders kommen we niet wieder we 
moeten het maar over eon andere boeg 
gooien, het anders gaan benaderen (p),  eon 
pad ingaon, ...opgaon, recht van pad recht 
van overpad (Wol), iene op pad sturen (Ld, 
Nbk), op pad gaon op weg gaan (Nbk, b): 
De bode gong op pad, on heurde wat! Oe 
beden!(b), N toug de ere daogs oppadffl, 
op pad wezen: Hiy is allied op pad is altijd 
onderweg, is nooit thuis (Nbk, Ow), Jaeto/ 
vroeg op pad wezon (Nbk, Np), Et is cen 
straots!eper, hi) is allied op pad on weg 
(Nbk), MY dag en dauw op pad zeer vroeg 
(Db), Et is gien weer om op pad te gaon 
mit disse rogen on hadde wiend, mit zoe'n 
onweor kuj' et boste mar thuusb!ievon 
(Op), Hif is allied NY 't pad op pad, 
onderweg (Bdie, Dfo, Nbk, Obk), Ic kan 
we! wat opdoen aj' bij 't pad binnen 
nieuws te weten komen als je overal komt 
(Bu), ook: eon ziekte oplopen (Nbk), HiJ 
is allied NY pad op pad, onderweg (Ste), 
...bij pad en weg id. (Bu, Ma, Nbk, bo: 
Op), Ze bin noga/ es bxpad en weg (Bu), 
... biy pad en wog te s/open (Wol), bij et 
pad tiinmeren aan de weg timmeren (Nw), 
Die hot icne biy et pad heeft iemand in 
dienst die bij de mensen langs gaat, bijv. 
voor hot noteren van bestellingen (Bu), wat 
an ?pad brongon iets bij eon (groter) pad 
of bij eon weg zetten om to laten 
meenemen (Bu, Bdie, Ste), ...zetton Id. 
(Ste), Dat is oppadbrocbtdeurN, dusa'k 
flog, /ieg ik in kemmissie verteld aan 
allerlei anderon (Ste), Jemoo'n et nog mar 
even sti//cho/en wat ik je now vertc//e, 
want ik wi] et niot div/ct over et pad 
bebben openbaar, bekend bij ieder (Op), 
Die ha otpattien we! zwat ho/en hij komt 

heel vaak (bij ons, bij die mensen enz.) 
(verspr., Ste), zo ook Die kan or pad... 
(ZW), Ic moe'n et pad wel zwat bouwen, 
anders kom ie nooit an bod (Sz), Hiy /opt 
daor et pad zwat hij komt daar erg veel 
(Diz), zo ook Hi5 kan et pad daor we] 
waann ho/on (El, Obk) en otpattion waami 
ho/en (Db), Die kan zien pattion we! vegen 
staat z'n mannetje wel, weet z'n belangen 
heel good te behartigen (Obk), Die kan 
zien pattien we] schonobo/en weet zich 
altijd wel te redden, weet z'n belangen 
goed te behartigen (Edie, Nbk, Np, Wol), 
zo ook Die boo/t zien pad aonj sebone 
(Spa), ...pattien... (NQ en (..) ge/ouf mar 
vaaste zoo bi)j, dat die beido hew-  pattien 
we] scbonovegen zu]/en id. (vo), zo ook 
Hi kan a/en (eigen) pattien we] schone-
vegen id. (Ow), Hi5 hoo/t etpattien wel 
scbone komt or regelmatig (Bu), Et pad is 
good veur 'in k/aor z'n bedje is gespreid 
(Ste), Hiy bet et pad al aorij k]aorniackt 
hij heeft een strategie gevolgd, uitgezet om 
in eon belangrijke positie te geraken, aan 
een goede baan te komen e.d. (Ste), iene 
die zien eigen pad gaot iemand die z'n 
eigen weg gaat (fig.) (b), (bij vergelijking:) 
A//c pa eden van do Hoer bin goeder-
tieronbied on trouw veur wie zien verbond 
en zien getugenis beweron (b), Hoer, mack 
mi5 Jow wegen bekond, leer ml)' Jowpae-
den (b) 2. staat, begaanbaarheid van paden, 
wegen Et is ccv min pad te rieden, want do 
dick is ont/aoton (Wol), Daenk d'r omine, 
't is min pad daorbcnne (Bu, Ma) 3. 1e-
vensweg 1k mag him we! wat stuur geven 
om him op et gocie pad to ]criegon (Nbk), 
op et verkeerde pad wezon (Nbk, b): Aj' 
ienkeer op 't verkeerde pattien binnen, dan 
gaoj' hoe /anger boo voerder (b), Die kere/ 
zit mis mit 't pattion, hi bet verkeerde 
kammoraoden is op het verkeerde pad 
(Dhau), et verkeerde pad opgaon (Spa), op 
et verkeerde pad raoken, van 't gooie pad 
of raeken (Np), Ze bebben 'm op et 
verkeerde pad brocht (Diz), op or goolo 
pad wezon (Np),  Mien wegen bin duustcre 
paedcn wat ik doe gebeurt in donker, ook: 
is heimelijk, kan door anderen niet worden 
gevolgd U) 4. do te volgen richting Hi)' 
kon et pad niet vienon (Wol) * Jedor moot 
zien cigonpattien vegen ieder moet zorgen 
dat hij het goad heeft, moet z'n eigen 
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belangen goed behartigen (Db) 
paddepisser z. padpisser 
padharke (Bdie, Ld, Nt, Sz) do; -n ['pat...] 
1. hetz. als ivunbarke, z. aldaar 
padjonge (Dfo) de; -n, -s ['patjoi]a] 1. 
jongen die altijd op straat te vinden is (en 
daar slentert, heime!ijk speurt en luistert) 
padloper (Dhau) do; -s; -tien ['patlo:pr]  1. 
iemand die altijd op straat te vinden is 
padpisser (Bdie, Oho, Diz, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Op, Ow, Spa, Ste, b: Im, bo: Nw) 
Ookpaddepisser (Bdie, Bu, Pe-Dbl, Spa), 
pappisser (b: Im), pattepisser (Sz), 
potpisser (Db, Dhau, Ma, 01-NI, Wol), 
pottepisser (Nt) do; -s; -tien ['patplsr/ 
'pada ... ..pap ... ..path ... ..pot ... ..poth ... ] 	i. 
strontje, zweertje aan eon ooglid, nI. ont-
steking aan een haarzakj e (wel behandeld 
met stromend water (Bdie, Np)) Eon pad-
pisser zat meerstal an de bovonsto oog-
haoren (Ste), Die krigt een padpisser an et 
age (Nw), It had can padpisser an 't age 
(Nbk), ...op ? age (Nw, Ow, Spa), ...in at 
oge (Wol), Vroeger hawwc vacko pad-
pissers, dan haj al naor gelang, eon oofde 
kerel of eon oold wief zian pissen, zeden 
za (Np), Lopend wacter was goad tegen 
paddepissers (Bdie) 
padruske (Bu, Np) do; -n ['patrAsko] 1. 
bep. kleine rus, op p!aatsen met slechte 
ontwatering en stijve grond D'r staon 
padruskon in 't laand (Bu, Np) 
padsehoffel (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El, Ld, 
Nbk, Nt, Obk, Ow) do; -5; -tien ['patskofj] 
1. schoffe!: bekend tuingereedschap waar-
mee men schoffe!t 
padsieper (Db) de; -5; -tien ['patslcpy] 1. 
iemand die altijd op straat te vinden is 
padviender (Nbk, Obk) Ook padvinder 
(spor.) ['patfindç/ ... ftnd] - padvinder: 
scout 
padvienderskaamp (I) - padvinderskamp 
padviendersmes (Obk) Ook pad-
vindersmes (spot.) ['p...] - padvinders-
mes 
padviendersuniform (1) - padvinders-
uniform 
padvinder z. padviander 
padvindersmes z. padvlondersmes 
paense z. poinza 
paenze z. poinze 
paenzig Z. poinzJg 
paep (Bu, Dho, Np, Op, Ste, bo: Op) Ook 

paepe (Bdie, Op,  Wol, bo: Op) de; -en; 
-ien ['ps:p(a)] 1. (vaak als sche!dnaam 
gebruikt) roomsgezinde, rooms- katho!iek 
(ccii) Roomscpaep(c) (bo: Op;  Wol), 'Us 
can ecbtc pacp('e) hij is een overtuigd, 
zeer ge!ovig katho!iek (bo: Op) * (veelal 
gezegd tegen katho!ieke kinderen door 
kinderon van een niet-katholieke school:) 
Roomse paopen/Kun van do hanger nict 
gacpon/En klimmen in do bonien/Om in do 
homel to kom en/En bebben eon baidcicn 
onder do kinlDaorpist do duvel in (Ste), 
Roomse paepon/Kun nicE gaopon/Om hew 
dikke kin/Thor zit de duvel in (Np), 
Roomse paepan/Zitten to gaopen/Mit do 
lange onderbroek/Daor komt do duvel uut 
(Wol) 
paepe z. paep 
paepekeutel (Np, b!, f",  h, n; Np, b: Im) 
Ook paepekullen (my.; Bu) do; -s; -tien 
['pe:pok&:t/ ... kAh] 1. bep. struik: Gelderse 
roos (of bes daarvan (h)) We bebben can 
paepekeutel aacbter 't buus staon (Np) 
paepekullen (Obk) bn.; attr. ['p...]  1. 
bestaande uit hout van do Ge!derse roos 
Faapekullan boot is taoi boolt (Obk) 2. z. 
paepekeutel 
paeps (Obk) Im. [pe:ps] 1. paaps, 
roomsgezind 
paer z. peer 
paere z. pore 
paereboom z. peraboam 
paereboomboolt z. peraboolt 
paerehoolt z. parehoalt 
paereklokhuus z. pare!dokhuus 
paeren z. peron 
pacrenat z. porenat 
paerepitte z. perepitto 
paererood z. perorood 
paeresap z. perasap 
paereschelle z. peresebelle 
pacrewecken (Ste) onbep. w. ['pe:ara 
wskjj] 1. wecken van peren 
paezen (Ste, O!-N! en verspr. cost., b: !m) 
zw. ww.; onoverg.; paesde, het paesd 
['p€:zi] 1. drassig zijn (Bu, Np, b: Im) Et 
laandis nat, etpaest van aIM kaanten (Bu), 
Et paast bier, et is nattig, at gaot bier 
op-on-dade (Np: n), Et paast d'r over 
(Np) 2. soppen, person (van vocht uit do 
grond, met name bij hot !open op drassige 
grond) Et (wactar) pacst je ondor de 
klompon (flu, Ma, Np, O!-N!, Ste), 
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• -. onder do voeton (Dfo), ...in  de klompen 
(Nbk), ..om Jo bienon (Ste), Ft waeter 
pacst me in do schoenon (Bu), .. . tussen do 
lien (Bu, Ow) 3. lopen waarbij hot vocht 
nit de grond sopt (Bu, Obk) Ft vee paest 
dour et laand (Bu), We paosden dour It 

laand, zo nat was at (Obk) 
paezerig (Ste) bn.; -er, -st ['pc:zpx} I. 
drassig, nat (van do grond) Et laand is 
paezcrig (Ste) 
paezig (App, Np: n, b) bn.; -or, -st 
['pc:zox, ook wel 'pe:sox] 1. drassig Op 't 

Jaand was 't nogaJ paezig an de waegcn 
knoop d'r ommeraolc dear (b) 
paf I de; -fen; -fien [pat] 1. paf: het 
geluid van eon afgeschoten vuurwapen I/c 
how-dc inienond con pa!in do bos (Nbk) 
paf H bn.; prod. [pat] 1. paf, verbijsterd, in 
do verb pa! staon 
paf III tw. [pal] 1. nabootsing van het 
geluid van een afgeschoten vuurwapen 
paffen zw. ww.; overg., onoverg.; pafte, 
het paft ['pafip] 1. (onoverg.) schieten met 
eon vuurwapen Zo pafion mit et gewoer 
(Nbk). Do Jaegors waeren al vrocg an at 
paffen (Nt), Die Jacgors bin mar acrig an It 

paffen in do bos, zol d'rsoms eon olifant 
uut kommen moeton! (Nbk) 2. voortdurend 
en/of driftig roken Hiy zat daor mar wat to 
paffen, i/c had et hide huts vol rook! 
(Nbk), I/c paf d'r per dag verschcidcn 
piopics vol tebak dour (Ld) 
paffer (Db, Nbk, Ste, bet. 3: Dfo) do; -8; 
-tien ['pafç] 1. pistool, revolver (Db, Nbk, 
Ste) 2. iemand die veel rookt (Nbk) 3. 
(verki.) kleine pijp (Dfo) 
pafferig bn., bw.; -er, -st ['pafçax] 1. pa!-
ferig, pal, opgeblazen (vaak vooral inzake 
iemands gezicht) Wat is die pafferig in at 
gozicht (Nbk, Ste), Zol die we] con gocie 
buud bebben? Die is zo pafforik! (Obk), 
can paffori moenske (Ma), Die vrouw was 
zopaffcnj thkke!(Pe-Dbl) 2. metwinden 
geplaagd, winden latend (Bu) lone &o last 
van wionen bet, is pallorig (B u) 
pag. - afkorting van pagina 
pagina (spot.) ['pa:xina] - pagina, 
bladzijde 
paginafermaot (1) ['p...] - paginaformaat 
paginagroot (1) [aks. wisselt] - pagina-
groot 
paginagrootte (1) ['p...] - paginagrootte 
paginatitel (1) ['p...] - paginatitel 

pagineren (1) [paxi'nt:0f4] - pagineren 
paginering (spot.) [paxi'nt:aruj] - pagi-
nering Kiopt do paginering daor nog wol? 
(Ow) 
paM de [pajs] 1. pals, peis, in pals on vroc 
Ft is now pais en wee, mar at kon wol as 
weer aandors woddon (Nt, Bdie) 2. (g, 
lidw.) bep. soort tikkertje, waarbij men in 
het honk niet moor getikt mocht worden 
(Dfo) 
pak I et; -ken; -kien [pak] 1. bijeen-
gebonden voorwerpen, bijeengevoegde 
exemplaren die op één of andere wijze 
ingepakt zijn, bep. hoeveelheid handels-
waar, bij elkaar horend geheel zonder dat 
er van bijeenvoegen sprake hoeft to zijn (z. 
ook pakkien, bet. 1, 2) can pak kaorton, 
eon pa/c kraan tan, eon pak boo/con, eon pak 
roottebak (Db), eon pak stionen nl. in de 
bouw (Ow), can pak luciles (d.i. waarin 
meerdere doosjes bij elkaar zijn verpakt, 
i.t.t. een pakkion, d.i. een doosje (Nbk)), 
mit 'tpaklopan reizend manufakturier zijn: 
met ondergoed, lakens, slopen e.d. (verspr. 
OS, Bdie, Bu, Dmi, Np, Nw, Op, n, b: lm, 
bo: Nw), mit ? pak reizen id. (Ma, Np), 
vandaar Vroogcr twanimon ze a/dod mit? 
pak (langos) (Np, Diz), ieno mit It pak 
reizend manufakturier (Mun, 01-NI), zo 
ook do korel mit pak (Np) 2. goederen die 
in één geheel worden verzonden, 
postpakket e.d. D'r is con pak vow- Jo 
kommen van cia post (Nbk), Do 
vracbtriedor bet hiar eon poor grote pakkon 
oflevord (Nbk) 3. (vaak verkl.) langwerpig 
pak ineengeperst hooi of stro, door touw of 
ijzerdraad bijeengehouden Dc pick-up 
pakte ot huj netties op an brocbt at in do 
passe, die drokte ci st/ofhi mekoar tot can 
pakkion dat bi5 an do aachtorkaante va/on 
lout, at icna nao ot aan dare (vo), Zuwwa do 
paidcios buj mar op 'a waogen Jaodon? 
(Nbk), Ft is zwaor war/c om do pa/c/c/os in 
at va/c ombogons to kriogon (Nbk), pa/c/con 
buj (Nbk, Ste), Eon pak buj bin k nodig 
veui- do goitan in do woke (Nbk, Obk), Et 
stro komt tagon worrig ailamaolo in pa/c/dos 
(Op), eon (zwaor) pak stro (Nbk, Bdie) 4. 
(fig-) belasting, last die men draagt, in 
verb.: Zo gongon nict NY do pa/c/con 
daclozitton (Nbk, Ow), Ft is (me) eon pak 
van ? batto (Nbk, Ste) 5. luiers e.d. 
waarmee eon baby is ingepakt (z. ook 
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onder pakkcdoek (Bdie, Bu, Dfo, Ma, Np, 
Nw, Op, Ow, Ste) Vroeger zat at k/end 
negan daegen in etpa/c; morgens wodde et 
hiclemaol goed red, overdag krecg et een 
dreuge dock nao de voading en dan kwam 
et wear in et pa/c; grote shuutspelden 
badden we daor vein- (Dfo), Depoppe zat 
(stiel) in at pa/c; dat was can paic/cedoek 
van flanel, van ho van dubbel on daor 
wodde de poppa stief in wik/celd (Bu), Et 
pakkwam d'r overhenne, dan koj'depoppe 
baost recbtop zetten (Ste), Dna omwian-
sels, dan zatten ze in It pak iii. van luiers 
en bijbehorende kieding voor baby's (Ow), 
Dat k/end is al weer zo ool4 die is al uut 
et pak weg (Nw), Die zit al in at pa/c (Nw), 
at k/end in etpa/c doen ni. met name door 
de baker (Ma, Np, Bdie), Veur de naacht 
kwam depoppe in 't pak (Diz), in at pa/c 
zetten (Bu, Op,  Ste): Fasgeboren kiendar 
wodden vroeger dciii de baa/cstar daodalik 
thk/cein 't pak zet(Op) 6- laag kleren die 
men draagt Aj' naor buten gaon maj' wel 
can dik pak kleren andoen, et is roatkoold 
(Nbk), Et kiend zit goad in 'tpak is goed 
ingepakt (tegen de kou; ook in bet. 5) (Ste, 
Nbk), Dc dracht was vroeger can dik pak 
kleren (Ow), Die hat ok een bid pak an 
veel kleren (Bu), Die vrouw bet can dik 
pak rokken an (Nt), Ze had con heel pak 
rok/cen an (Bdie) 7. herenkostuum can 
goad pa/c lclarcn (Db), Hiy zit goad in 't 
pak draagt een goed, fraai herenkostuum 
(Nbk), zo ook Die zit knap in 'tpak (Np) 
en Th3i  is aonk in 't pak (Nbk), Et is can 
voeg pa/ckian (kieren) van geringe 
kwaliteit, goedkoop aandoend (Nbk, Np), 
je con pa/c anmeten laoten (Db, Dfo, Obk, 
Op, Ste): W is zo lang, dat hi)' lat him 
a/tied can pak anmeten, aanders bin de 
mouwan an de piepan to kot (Db), Eon 
anmeten pak nt vaeka hater as konfektie 
(Pe-Dbl) 8. kleren in het algemeen die 
men aanheeft, in verb. als 1k bin mit eon 
natpa/c thuuskommen ben natgeregend, in 
het water gevallen zodat mijn kleren nat 
zijn (Obk), Mit kupienstik/cen kuj' can nat 
pak oplopen (Spa) 9. flinke hoeveelheid, 
laag (gras, sneeuw, zand e.d.) D'r ligt can 
dik pak sni)c D'r lag can knap pakkien 
sni)' (b), D'r komt can dikpa/c sni)' inst de 
locht(Nbk), can dikpa/cgros (El), D'rston 
can hie] pa/cgros (Bu), D'rstaot een mooi 

pa/ckien op veel en lang gras, met name 
om te hooien (Ma), D'r zit con best pak 
grös op (Np), D'r zat me can pak grös op 
in die kaampe! (Ste, El), Een h/el pak 
wolla zat d'r op at schaop (Bu), Dat 
opbarksel van at roggelaand kwam mit at 
ddsken can pa/c zaand uut (Ld), D'r kwam 
can pa/c zaand uut de kleren (Nbk), We 
kregen in de dunan can pak zaand in de 
schoenan (Obk), D'r zat can heal pa/c zaand 
op 'a kuilbulta (Bdie), aen bialpa/c dakens 
met name: op het bed (Bu, Nbk), We 
hebban can pak regen op 'e bud had 
(Dhau) 10. heel wat klappen, flunk wat 
slaag, in verb.: iena can pak op 'a donder 
gaven (alg., Op), ...op 'a sojamiater... 
(Nbk), ...op 'e baud... (verspr.), ...op 'e 
peinze... (Nbk, 01-NI), ...op 'a beer/jg... 
(Nbk, Obk), ... year de kont... (Bu, Nbk, 
Np), ...op 'a lever... (Ow), een pak op 'a 
buud kniegan (verspr.), ...op 'a painza..., 
sen pak rainmel, can (best) pak opja baud 
had hebban (Dfo), ...op 'a lever... (Dfo), 
ienc can pa/c anmeten een pak rammel 
geven (Ste), zo ook iene een pak klappen 
anmeten (Ow), Zak je even sen pa/c/len 
anmeten! id. (Bu) en 1k zal Joe een pak 
slaeg anmeten (Bdie), Die bet can best pa/c 
year do britsa had voor z'n achterste (Np) 
* War een gemak, a//es in 'tpa/c: huj stro 
an teba/c (Ld), (woordspeling op goed in de 
bet. kledingstof:) Hej' goad slaopen? Dan 
kuJ' mit at pak ]open d.i. zoiets als: dan 
kun je je bed wel verkopen (Ow, Nw) 
pak II (WH, Bdie, Nt, 0I-Nl, Ste) de 
[pak] 1. grijpende beweging waarbij men 
vastpakt An aolbej'gien pak paling kun je 
nauwelijks vasthouden (Ste), Daor zit niet 
vulapa/c an daar zit niet iets aan waar je 
het goed aan kunt vasthouden, dat last zich 
moeilijk vastpakken (Bdie), zo ook Daor 
kan 'k gien pa/c an kriegen (Sz, Spa), Die 
dikke meid, daor zit walpa/c an die kun je 
goed vastpakken (omdat ze zo dik is) (Nt), 
(fig.:) Die vent daor kan 'k gien pak an 
kniegen ik krijg geen vat op hem (01-NI) 
pak-weg (spor.) - pak-weg Dat kost, 
pa/c- weg, vie/lien gulden in It are (Nbk) 
pakbon (spot.) - pakbon 
pakdoek z. pa/ckedoek 
pikdraod z. pakkcdraod 
pakdreger (Mun) de; -5; -tien ['pagdrr.gç] 
1. pakdrager: reizend manufakturier 
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pake (OS, verspr. WS) de; -n, -s ['pa:ko] 
1. grootvader (ook als aanspreekvorm) WI) 
pa/cc ok nag ccii ba/c/clan koffie? (Nbk), It 
wo 'ii zo stacrigan eon colde pa/ce een erg 
oude man (Nbk), (sohertsend, inzake een 
man on een vrouw die grootvader resp. 
grootmoeder worden:) Now moet pa/ce ok 
biy beppe op bedde, bear d.i. nu kunnen ze 
zich grootvader en grootmoeder noemen, 
die bij elkaar slapen (Nbk), (schertsend 
van of tegen een oude man:) Fake proem, 
die keuteldoem (Nbk) 
pake-en-heppe-zcgger (Nbk, vo) de; -s; 
-tien [pa:kern'bepssgj-] i. kleinkind Mar-
gen kommen oonzc palce-en--beppe-zeg-
gets (Nbk), En tie cerste pakc-en-beppe-
zegger is ok op komst (vo) 
pakestoel (Bu, Nbk) de; -en ['p..] 1. hoge 
steel met leuningen 
pakestok (Diz, Nbk, Np, Sz) de; -ken 
['pa:kstokl 1. wandeistok 
pakezegger (Db, Dfo, Nbk, Sz, vo) de; -s; 
-tien ['pa:kQscgf] 1. kleinkind in relatie tot 
een grootvader Dat moot we] eon pate-
zegger van 'vi wezen, tie Ideuno man is 'vi 
wit de kop sneden (Sz) 
pakezel (flu, Nw) ['pak...] - pakezel Hoof 
dat ok nag even vaasto! [met als mogelijke 
reaktie:} Now, mar ik bin glen palcezef 
(Nw) 
pakgaorcn (1) ['pat..] - pakgaren 
pakhokke (Spa) et; -n; .hokkien 
['pakhokQ] 1. ruirate in een gebouw, 
kaniertje hoofdzakelijk als bergruimte 
gebruikt Dat kamertien bra/con we a/genII/c 
nietje, It is meet ccv paicholcke (Spa) 
pakkuus ['p...] - pakhuis Hiy was dr as 
can katte in can vremdpakiiaus (Nbk), Th3 
vaulde In d'r as ccxi katte in can vrernd 
pakhuus (Nit, Ow) 
pakhuuskneeht (1) - pakhuisknecht 
pakhuuszoolder (1) - pakhuiszolder 
pakjassien (Obk) et; ...jassies ['pat..] I. 
colbert 
pakkaans (1) ['pakà: s] - pakkans 
pakkaemer (Bdie, Nw, Op, Ow, 54 de; 
-s; -tien ['p...] 1. pakkamer, vertrck voor 
opsiag van goederen, pakketten We bebben 
at blat niot meet in do win/cc), mar 1k wil 
vein- jow flag we) even in de paidcaenier 
kieken (Op),  Daor staot van alias on flog 
wat, at liekt we] ten pakkaenier! (Ow) 
pakkedoek Ook pakdoek (Bu, Nw, Sz) - 

pakdoek, luier; ook we!: de luier over de 
pisdoek been (die ni. direkt op bet 
!ichaam word gedragen; Bu, Nw, Ow, Ste) 
Vrooger weren d'.r ok we) paidccdoelcen van 
gastekoire), dat was mit ten noppien (Dfo), 
1k za) tie k)eine poppe eon schone 
paickedock veurdoen (Np, 01-Ni), As N 
l'lj bappa is, geefik him nag we] as can 
scbonepalckedoek(Db), Depakdoekkwam 
over tie luier (Ste, Bu), Wat over tie 
pisdoek kwam1 - was can pakdock nI. van 
flanel (Nw) 
pakkedraod (Bdie, flu, Dhau Dho, El, Ld, 
Ma, Nbk, Np, Obk, Ow) Ook pakdraod 
(Bdie, Dfo, Dhau, Nbk, Nw, 01-Ni) et 
['pakadn:at/'pagdro:tJ 1. (stofn.) pak-
draad, nI. dun ijzerdraad, eerder vooral in 
toepassing op bet binden van pakken stro 

Dc peerdekop van do passe drokte at stro 
stief in mekasa dot on dan kwatn d'r 
pakkedraod ammo on was t pa/c kfaor 
(Dhau) 
pakkedreger (Bdie, Dfo, Dhau, Nt, Obk) 
Oak pakkiesdreger (Db) de; -s ['paka 
drrgç/'pakizdrt: g]  I. pakkendrager, sjou-
wer 2. z. pakIcicsdregor 
pakkelder (I) ['p...] - pakicelder 
pakkemaeker (Bdie, Bu, Dhau, Diz, Ld, 
Nit, Nt, 01-NI) Ook pakkiesmaeker (Db, 
Nw, Sz) de; -s ['paka ... - -pakis...] 1. hetz, 
als pakkenijer, z. aldaar 
pakken zw. ww.; overg., onoverg.; pakte, 
het pakt ['pa1q] 1. (overg.) grijpen, 
beetpakken, vastpakken, oppakken Et 

kiend was onitrint in do s/oat va/en, mar 
sian mew kon him nog krekpakken (Nit), 
Ze pakte N. My It schoolder (1,), Za pakte 
'm bij tie haandnarn z'n hand (di. vooral: 
om samen hand in hand verder te lopen) 
b1), zo ook W (.)pakte him bij tie arm 

(b), Onderwiels se dat dee, pakte K. stie-
kern de zwatte kaeter die daor op 'c stoel 
lag (j), Pat (me) die platte schaole even! 
di. veelal: en reik me die an (Ste), (ter 
aansporing tegen ten hond gezegd om ten 
ander diet, bijv. ten rat, of ten persoon to 
pakken:) Pak ze4 (sehertsend, vooral ge-
zegd om evi. te stoeien:) Zak je (es,) 
pa/c/can! (Nbk), Pak can statft neem een 
sloel on ga zitlen (Bu, Nbk), [iemand of 
lets] to pakken bebben beethebben en 
vasthouden, Ze bebben 'vi goad te pa/c/can 
bad ze hebben hem slaag gegeven, 
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belazerd, benadeeld in financieel opzicht, 
behoorlijk onder handen genomen (ook wel 
gezegd inzake een geneeskundige behan-
deling e.d.) (Nbk), ...good had to paicicon 
id. (Nbk), Dogriop hat 'm aorig to pa/c/can 
had hij heeft flunk last gehad van griep 
(Nbk), Hi5 hot 'vi fUnk to pa/ckon had 
afgeranse!d e.d. (Ow), Zo hobban me vies 
to pa/c/can had id., ook: ze hebben me 
behoor!ijk to grazen genomen, be!azerd, 
beetgenomen (Nw), Za badden 'in xnooi to 
paickon namen hem to grazen, namen hem 
ertussen (Nw), Za moo'n Jo mar as zo to 
pakkon bobban zo to grazen nemen, zo 
benadelen (Np), waartegenover 1k laot me 
zomar niotpakken (Np), Hij hat et aorig to 
pa/c/can is erg verkouden (Nbk, Ste), ook 
wel gezegd van andere kortstondige, veelal 
ongevaarlijke maar heftige ziektes, ook: hij 
is behoor!ijk ver!iefd (Nbk), Za hat at van 
him to pa/c/can de verkoudheid e.d. van 
hem opgelopen (Nbk), Hij her at d'rnogal 
mit to pa/c/con had is daardoor sterk door 
emoties overmand geweest (Nbk), ione to 
pa/c/con kriogon iemand grijpen en vast-
houden, flat ha oons pattiotooron 
biolondal to pa/c/con kriagon beklemmen, in 
de greep houden (fig.) (b), Hi7 kon aerst 
do slaop met to pa/c/con kriogan (D Dat 
iono waagonwial, daor hot hij con basto 
opstoppor van tapa/ckon kragan een flinke 
k!ap opgelopen (ba), I/c bob do bialo 
middag bold, mar i/c/con 'vi niot to pa/c/con 
kriogon kon hem maar niet bereiken (Nbk), 
ione tapaickon namen onder handen nemen 
(Nbk), to grazen nemen (Nbk), voor de gek 
houden (Np), 1h5 is niot to pakkon er is 
geen vat op hem to krijgen (Wol) 2. 
(overg.) vasthouden en knuffe!en (spor.) 
Mock Ja oven pa/c/can? (Nbk), Zak Jo 
pa/c/con! (Nbk) 3. (overg.) nemen en tot 
geslaehtsgemeenschap dwingen, nemen en 
bevruchten Hij bat hour pa/ct aacbtar at 
oolda ho/c/co (Ow), Do jongo kauninginna 
wodt pa/ct dour eon dana genomen en 
bevrucht (bs: Ofo, Obk, Op, Ow) 4. 
(overg.) weten to treffen in financieel 
opzicht Goof mar mstig eon poor can tan 
out, goniet d'r mar van, bij do balastingon 
weten zo Jo tocb we] to pa/c/con (Nbk) 5. 
(overg.) weten to verdienen, verwerven: 
van inkomsten Mit oat baandoltion hot hi 
nag wear aan bondord of viovo pa/ct (Ow), 

Hij pa/ct wat hij pa/c/con kan benut e!ke 
ge!egenheid om jets to verdienen, to 
winnen, om z'n positie to verbeteren (Nbk) 
6. (overg.) stiekem wegnemen Thy bet at 
niat krogan, bi5 hot at pa/ct (Nbk) 7. 
(overg.) vangen, grijpen Oonze katto bat 
weer as eon moos pa/ct (Nbk), Zos van do 
zauvan bandelodon hobbon zo pa/ct (Nbk) 
8. (overg.) betrappen, proces-verbaa! op-
maken (tegen) Zo bobban P. twio koar op 
'a zoldo dag pa/ct mit to haddo riodon, 
henna on woorommo naor Wolvego (Nbk) 
9. (overg.) nemen om to benutten: mb.t. 
gereedsehap; ook: om zich to verplaatsen, 
om to vervoeren Pak do tuun/clauwo mar 
oven, daor wil ot botor mit (Nbk), We 
pa/c/con do auto even (Bu), Pa/c do fiats mar 
oven, dan gaon we oven naor do winkel 
(Nbk), As hij now mar bif or aondo van do 
laono was, dan kon bij do wag pa/c/con on 
was hij mit con half uurtion fiotson we] 
thuus de (verharde) weg benutten (j)  10. 
(overg.) in (spot.) iono argons op pa/c/con 
iemand op een hop. punt beschuldigen, 
bestraffen, hem k!em zetten: Zo vionon 
altiod wol eon stok am do bond to s/a on, as 
or moot pa/c/con zojo wol argons op (Nbk) 
11. (overg.) orde!ijk bijeendoen in een 
koffer, tas, kist enz. of tot een pak maken 
Moron in eon koffor pa/ckon, in eon 
(rog)tasso pa/c/con (Nbk), Zo pa/cton do 
baicto vissies in zoo'ji dunno kladde on dan 
in oolda /craanton (Nbk), Die viozo smunie 
moo'n we mar argons in paickon on dan in 
do ofvalbak doon (Nbk), MY her zion 
booltion pa/ct z'n biezen gepakt (Ma), Jo 
biozon pa/c/con (01-NI, Spa, Sz, Wol), zo 
ook Duo kon zion koffers pat/can id. (b), 
We zatton op die boot aorig op mokeor 
pa/ct erg op elkaar, tegen e!kaar gedrukt 
(Nbk) 12. (overg.) vu!Ien met zaken die 
meegenomen moeten worden We bin do 
koffors an ot pa/c/con, we gaon uutvanhuus 
uit !ogeren (Dho, Diz, 01-N1), We bin al 
even an 't pa/c/can west, mar we bin nog 
met klaor(Nbk) 13. (overg.) in watondor 
do ann pa/c/con jets onder de arm pakken 
14. (onoverg.) aan e!kaar blijven p!akken, 
aan e!kaar b!ijven vastzitten, houden Do 
sni pa/ct niat (Nbk), Do mooron pa/cton 
niot moor, do graod [schroefdraad] was 
vorsloton (Pe- DbI) 
pakkenaalde (verspr.) Ook paknaalde 
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(verspr.) de; -n ['pab ... ] 1. paknaald (ook 
bij een dorsmachine) kocdok/cen mon mit 
can pakicenaalde (Bu, Ste), do zak/can mit 
can pa/ckcnaalde dicbtanion (Bu) 
pakkcni'jcn (Bu) onbep. w. ['p...] 1. 
naaien van pakken bij het dorsen, z. ook 
onder paickenijer, vgl. Do pakkcnaalde 
hourt bi ctpaJckenien, at warktuug bij at 

pakkeni'jer (Bu, El, Ma, Nbk, Obk, Ow, 
Ste) de; -s ['pakontjr] 1. elk van de twee 
arbeidskrachten die aan weerskanten van 
een pak stro stonden en dat moesten 
'naaien', d.i. de draden door het pak steken 
(met een speciale naald) De pakkenijar 
was con man tile nide mit stokken 
iczcrdraod etpaic in mekeer; ze sta/cken d'r 
can soort gcraemte tussen, at gong wel 
massinaal, mar d'r ston wel iene bi5 (Ste) 
pakkcnicr (Ofo) de [pako'ni:or] 1. hetz. als 
pakkcni5cr, z. aldaar 
pakkerd (Nbk, vo) ['pakjt] - pakkerd ...en 
zo ga vven makeor es can Din/cc pakkerd 
(vo) 
pakkesjouwer (Bu, Dhau, Diz, Ma, Nbk, 
Ow, Sz) de; -5; -tien ['paka ... ] 1. iemand 
die pakken moet dragen, nI. vooral: pakken 
stro wanneer die werden 'genaaid', z. ook 
pakkcnier 
pakkespelde (Db, Die, Obk, Ow) Ook 
pakspelde (Bu, Db, Dhau, Nbk, Nt, Op, 
Ow, Sz) de; -n ['pakospslda/'paks ... ] 1. 
pakspeld, bep. grote veiligheidsspeld (om 
luiers mee vast te maken), bakerspeld In de 
pakkodoekcn kwamman vrocgcr can peer 
grote paickespeldon (Dfo, Obk), Aj' war 
can to grate scheure in do brook badden, 
brocht eon pakspalde uutkomst (Op) 
pakkestikkcr (Ste) de; -s ['pako ... ] 1. hetz. 
als pakkenijer, z. ook aldaar fe badden 
twio pakkestikkcrs (Ste) 
pakket et; -ten; -tien [pa'ket] 1. pakket, 
klein pak, vooral: postpakket D'r is eon 
pakket van do post (Ow) 2. groep bij 
elkaar horende zaken, begrippen (I) can 
pakket maotricgcls (1) 
pakkctouw (verspr.) Ook paktouw (Diz, 
Nbk, Nt, 01-NI, Op. Wol) et ['pak($ ... ] I. 
paktouw, bindtouw Et stattatouw raekt uut 
do mode; ecrtieds woddo at mao/ct (vacko 
dour do boeren zols) van paidcetouw(Obk) 
pakketpost (spot.) [pa'ket ... ] - pakketpost 
pakkien et; pakkies ['pakin] 1. klein pak in 

diverse bet.; vooral: verpakt kadootje, 
presentje 1k moat nag eon pa/c/clan kopon 
veur de vorjaordag (Diz), Ic moc'n mar es 
zien wat d'r in dat paickion zit (Np), 
pakkies inpakken, . .. uu(pakken, Mack dr 
even cen pakkian van pak het even in 
(zoals het hoort bij een presentje) (Ste) 2. 
bep. verpakte hoeveelheid (z. ook pa/c, bet. 
1), ook: de verpakking die erbij hoort een 
paJcician tebak. 1k hebbo at pakkien tebaic 
thuus liggen laoten (Np), can pakkian turf 
di. een pakicetje turf van 25 stuks, in 
ijzerdraad gewikkeld (Ow), con pakiclen 
thee, . ..socp, eon pakkicn pro cmtebak, 
...sijarcttan, As at beg is kuj' ot pakkien 
wel votgooien, daor dooj' tocb ni/cc nicer 
mit (Nbk), con pakicion botter, Hi$'zi5 is 
zo gail as can pak/cian batter in augustus 
(Wol) 3. stel bovenkleren van dezelfde stof 
(voor vrouwen), ook: mantelpakje &i dan 
maekton ge daor rok/cen van, on as za dan 
zoanjakan can rokhaddan, hat mam wel 
os zcgd, dan badden go can pakkion; 'tging 
jaorcn mit (bo: Bu), I/c bob eon mooi 
pa/c/clan kocbt in de uutverkoop (El), War 
hej' eon mooipakkicn an (Nbk) 
pakkien-an (spor.) [paki'nan] - (recente, 
aangepaste ontlening) pakkie-an, in verb.: 
Dat is mien pa/c/dan-an nict (Nbk) 
pakkiendreger z. paickiesdrager 
pakkiesdraeger z. paklciesdregar 
pakkie sd rcgcr Ookpakkiendreger(Dhau), 
paickedreger (Db, Np), pakkiesdraeger 
(Nt, Op,  Wol) de; -s; -tien ['pakizdri:g/ 
'pakin ... /'paka.../ ... drc:gç} 1. bagagedrager 
(op een fiets), ook wel: soortgelijk raam-
werk vóór op de fiets Fostboden, bakkers, 
s/aach tars on zo badden vroager can grote 
pakkiosdrcger veur op 'e Bets (Obk) 2. z. 
pakkadrcger 
pakkieshui z. paldcie.sbuj 
pakkieshuj (Nbk, Obk) Ook pakkieshui 
(Op) et ['pakishAj/ ... ] 1. geperst hooi 
(bestemd voor, in, nit een bujjnakkien) 
pakkiesmackcr z. pakkamao/cer 
pakkiespasse (Ow) ['p...] - hooipers 
pakkiestouw (Db, Dhau, Ma) et ['p...]  1. 
touw van het soort dat om bujoakkies zit, 
z. aldaar 
pakkicsvet (Np)  et ['pakisfEt] I. zeer 
goedkoop vet Fa/dciosvat in t bad, mar go 
vcrpronkon al/es! (Np) 
pakknecht (I) - pakknecht 
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pakileste - palm 

paklieste (1) - paklijst 
pakioper (Bdie, Db, Nt, 01-NI, Op, Ow, 
Ste) ['pak ... ] - pakioper 
palduier (Wol) de; -5; -tien ['pak ... ] 1. 
dikke luier, do buitenste die het kind om 
had, met de fkinktie van pyjamabroek Do 
pa/cluior macicten we vaasto mit eon 
sluutspoldo (Wol) 
paknaalde z. pakkenaalde 
pakpepier - pakpapier 
pakruumtc (Db, Spa) - pakruimte 
paksni'j (Nw) de ['paksntj] 1. paksneeuw 
Paksnij is snij die balstert (Nw) 
pakspelde z. pakkespelde 
pakt (1) - pakt, in verb. als at Pa/ct van 
Waiscbau 
paktouw z. pakicotouw 
pakzoolder (01-NI) do; -s ['paks ... ] 1. 
zolder met voorraden, bijv. Ievensmiddelen 
(met name van eon winkej) 
pal bw. ['pal] 1. rechtop en stiff, onbe- 
weeglijk pal staon stijf, onbeweeglijk staan 
(Bu), Et weerlaonipion bleef hogo in do 
belt pal staon (Ow), We staon d'r pal 
aaehter we zijn er geheel en al voor, 
steunen het zonder meer (Nbk, Bu), Dat 
projokt, daor bin !- pal your (01-NI), Thy 
staot d'rpai op is niet van z'n standpunt af 
te brengen (Ow), zo ook Hij bleofpal op 
Zion woordstaon(Bdie) 2.juist, precies, in 
verb.: Ze scheuten 'm pal your do kop 
(Dho), ieno do waorboid pal in at gozicht 
zeggon recht voor z'n raap (Db), zo ook 
Die zegt otje pal your do kop (Wol), We 
stonnon d'rpal onder (Nbk), Hi) gong pal 
your nyij zitten, doe kon Dc nit zion 
(Wol), Thy ston pal your 'm (El), Hzleup 
pal tegen mij op (Nbk), Hij was d'rpal 
naost (Np), We moo'n pal tegen do wiond 
hi (Nbk, Ste), pal in do wiond op (mit 
lietson) (Ld), pal in do wiond fiotson recht 
tegen do wind in (Nt), vandaar We baddon 
at pal in do wiend(Pe-DbI), Do wiondzit 
pal cost (Bdie, Np, Nw), ...in at ooston 
(Nit), ...staot pal noord (Nbk, Spa), ...is... 
(Nbk, Spa) 3. onmiddellijk (vo) Pal d'r 
overh anne kwam Haann mit zion bossch op 
over do bun (vo), En pal daorop (..) (vo) 
4. z. palle 
paleis z. pelvis 
paleograaf [pa(:)ltjom'gra:f, ...loj..., 

- paleograaf 
paleografie [...'fi] - paleografie 

paifrenier (01-NI) [...'n...] - palfrenier 
paljas (Nbk, 01-NI) - paijas: potsenmaker 
(Nbk), ook: pop die een harlekijn voorstelt 
(met touwtjes) (01-NI) Do kiondor kregon 
op 'e kormis eon palfas (01-NI) 
palle (verspr.) Ook pal (Nbk, Diz, Np, 
Spa) de; -n; -gien ['pal(o)] 1. pal: om een 
rad, spil of ander bewegend deel van een 
werktuig vast te zetten; in hot bijzonder: 
veiligheidspal (van bep. moderne soorten 
handvuurwapens), paiwerk, haan (van een 
ha on ego wear) Die palle vul in ot kamrad 
van do moule, as die stillestaon mos (Sz), 
As do pal ovortrokken wodt bij 't 

spinnowiol, staot atop spinnen (Dfo, Diz), 
do palle van eon mattoraem (Op), In eon 
motertion daf' opdrion moaten, zit 
moorstal eon palle (Ste), eon palle in eon 
lclokko (Sz), (bij eon kamrad:) Aj' depallo 
d'r op gooion, dan stookt bij (Nw), zo ook 
do palben d'r op gooion (Nt), qo 'a 
doemkracht hej' ok eon palle (Ow), eon 
palle in eon gewoer (Nbk, Nt), As do pal 
d'r op zit, gaot et schot niet of 
veiligheidspal (El), ook in Eon palle op 't 
gewoor, dat is eon voilijbiod op It gewoor 
id. (01-NI), do pal van 'tgewoor op schaip 
zetton do haan spannen (Np), Ia moe'n do 
palle [van et geweer] niet overzotton n!.: 
want dan staat het op scherp (Spa), do 
palle ovorbaelen de haan overhalen (ZW, 
Dho, Nw) 
Pallestijn(s) 	[pa!a'stjn, 	...tjs] 	- 
Pa!estijn(s) 
Pallestina (spor.) Ook Pallestine (Nw) 
[pala'stinal ... no] - Palestina 
Pallestine z. Pallestina 
palm I de; -en; -pien, ook ...tien (Bu, Nbk 
en oost.) ['pa1m, ook we! palm] 1. palm: 
bekend gewas uit tropische streken 2. 
buksboom (Np,  01-NI, Ste) Mit palmzun-
dag wo 'n d'r taicicies van do palm uutdoeld 
in do karke (Ste), B1J do bloemistkuj' wel 
eon palmpion kopon, die hot van dat fienc 
blad (Np)  3. (verz.) takken, groen van de 
buksboom (Ste) Do palmboom wodde 
bekubbed; vader maelcto van iezerdraod 
eon bogion, daor vboch ten we palm om 
henna, mit touw, on daor kwarnmen witte 
bboompies on rozopepior op nI. bij het 
maken van een krans die op de kist kwam 
van een overleden kind (Ste) 4. jeneverbes 
(Dfo) 5. in Chinese palm fluweelboom 
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palm - pahnpaosstok 

(Obk) 6. in wilde palm bosbes (ft,) 7. recht 
omhoogstekende, sierlijke en spitse punt 
aan de voor- en achterkant van de nok van 
het dak van een boerescbure (de linker- en 
rechterkant zijn met bladfiguren versierd) 
(Nw) S. handpalm, onderkant van de hand, 
ook als lengtemaat (vooral gebruikt in de 
bouw (Obk)): 10 cm (Bu, El, Obk, 01-NI, 
Ow) de palm van de baanc± 1k hebbe war 
in de palm van de baand (Ow, Np), (als 
lengtemaat:) Die plaanke is negen palm 
lang (01-NI), As d'r ten palm its in zit, 
dan kzzj' d'r wel over (Sz), Om ten are of 
zesse lag d'r we] ten palm snij (b), D'r 
ston twit palm wacter (Np) 
palm 111w. 1. geuit als aanzet in rijmpjes, 
liedjes ter gelegenheid van Paimpasen, z. 
ook Palmpaosen, vgl. * Palm -palm -pao-
sen/'t Haentien wil met raozen/Geef barn 
gauw ten stokkien brood/A anders gaot et 
haentien dood (Dho), .. .Moedcr gee!' me 
ten stokkien brood/A anders gaot mien 
baentien dood (Ste), Palm, palm paosti/Ei 
koelctrejiOver nog lent zundag/Dan 
bebben wi eon eU/Jan kriegen wij ten 
ti/En dan is oat eon paosei (Dfo), Palm-
palm-paosen/Mien baentitn wil met rao-
zen/Gee!' him dan ten stokkien brood/ 
Aanders gaot mien haentien dood (Ld) 
palniblad ['p...] - palmblad, Had van een 
palmboom, z. aldaar 
pahnboom de; ...bomen; ...pien ['p...] 1. 
palmboom D'r bin palmbomen in zudtlikt 
lanen (Np)  2. buksboom (Ste. h) Do 
palmboom wodde bekubbod; vader maekte 
van ieztrdraod ten bogion, daor vloch ten 
we palm om htnne, mit touw, on daor 
kwainmen wittt blotmpies on roztptpitr 
op ni. bij het maken van een krans die op 
de kist kwam van een overleden kind (Ste), 
Etn toeke van ten palmboom kwazn op 'e 
stok mit Paimpaosen (Ste) 
palmbos (1) ['p...] - palmbos 
palmbossc (Ste, 1) de; -n; -bossien ['p...J 
1. palmbos (1) 2. (vaak verki.) paimboom-
pje, buksboom (Ste) Zen palmbossien is 
hint polIo; ten bossien mooj' good be-
knivpen, atrs wodt et ten struke d.i. groeit 
uit tot een flinke stniik (Ste), (4, Euvor-
buren badden w7 okpaimbossen (Ste) 
pahnhrctte (Nw) de; -s, -n ['p  ... ] 1. 
breedte van de palm van de hand of lengte 
van die afmeting 

Palmdondcrdag (Bdie, Obk) de; ...daegen 
[...'don...] I. de donderdag voor Pasen 
palmeulie (Bdie, Nbk, Np, Obk) ['p...] - 
palmolie 
palmeulieziepe (Nbk) - palmoliezeep 
palmgruun (Ste) et ['p...]  1. groen van de 
buksboom 
palmhaene (Bdie, Db, Dfo, Diz, Nw, Obk) 
Ook palm* ant (WH) ['p ...J - (vaak verkl.) 
palmpaashaantje 
palinhane z. palmliatne 
paimliege (Ste) de; -n; ...hegien [...'h...] 1. 
heg van buksboompjes 
palmoptocht (Op,  Pe-Dbl) ['p...] - 
palmoptocht, optocht als palmpaasgebruik 
Palmpaoscn z. Palmpaosken 
palmpaosenhaentien (Ste) [...'po:os ... ] - 
palmpaashaantje 
palmpaoscnoptocht (Bdie) [...'po:asi...] - 
palmoptocht, optocht ter gelegenheid van 
palmpasen palmpaosonoptocbt op Palm-
zundag (Bdie) 
palmpaosenstok (Ste) - palmpasenstok 
Palmpaosken (Nbk) Ook Palmpaosen 
(aig.) tie (g. my.) [...'po:oslqj/...'po:asi] 1. 
Palmpasen Hier wodt nooit vtur Palm- 
paosen loptn (Np), Mit Palmpaostn ]open 
de kiender wtl mit can baentien op ten 
stokkien (Pe-Dbl), ...kommtn do kiender 
mit do palmpaosenstok in de karke van 
Sttggerde en zingen (..) nI. als hierna 
aangegeven (Ste) * Palm-paimp-paoson/'t 
Haentien wil nict raozen/Geof barn gauw 
ten stokkien brood/A andors gaot et baen- 
titn dood tekst van een kinderdreun 
gezongen bij gelegenheid van Paimpasen 
(Dho), ...Moeder gee!' me con stokkien 
brood/Aandersgaotmien haentien doodid. 
(Ste), ...Goof bum dan ten stokkien 
brood/A anders gaot mien baentitn dood 
(Pe-Dbl), Palm -palm-paosien/Dotkt vrit 
mit Klaosion (S z), Palm, palm -pa ostn/Hti 
koerei/Over iene zundag/Kriegtn wi5 ten 
ti/len ci is gien ti/7'wte ei is ten half 
ti/Dna is eon paosti (Dho), Palm -palm - 
paosei/Ei koekeroilOvtr nog iene zundag/ 
Dan btbben wij etn ti/Dan kritgen 
eon ti/En dan is oat ten paosei (DIe), 
Palm-palm-paosen/Mion baentien wil nitt 
moztn/Gtef him dan ten stokkien brood/ 
Aandtrs gaot mien baentien dood (Ld) 
palmpaosstok (Bdie) de; -ken; -kien 
[...'pD:os ... ] 1. palmpaasstok Dt paosbuie 
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paimpitmaci - pandoeren 

was can netticn mit ajar, neuties an zo d'r 
hi, at was gehaokt mit verscbillcndc k/au-
ran en de lciandar krcgen at om de ha/s, as 
za ok mit de palmpaosstok /eupcn (Bdie) 
palmpitmael (Ow) et ['p...] 1. mccl van 
palmpitten: bekend als bep. veevoer 
paimpitte (Ow) ['p...] - paimpit 
paimpolle (Ste) de; -n; -gien ['p...] 1. 
palmstruik, buksboom 
paimsiag de; ...slaegen [p ... ] 1. finale 
toewijzing bij publieke verkoop Eerst haj' 
dc inzct, naotied de palms/ag (Bu), Dc 
palms/ag is mit vaertien daegen (01-NI), 
Zo//an ze de vo/genda wake bij cia palm-
slag dat huus ok nog verhogen? (Pb), 1k 
heb vandacgc can buus miand, mar mien 
vrouw (..) is bange dat ik et cit vo/gande 
wake mit depa/mslag an delcont ho/en zal 
(Db), at badrag tussen de inzat an cia 
palms/ag bij can verkoop (Wol), (inzake 
publieke verkoop:) biy palms/ag met finale 
toewijzing (Ow) 
palmslagverkoop (Ow) de; ...verkopen 
['p...] 1. publieke verkoping bi palms/ag, 
d.i. met finale toewijzing 
palmstruke (Bdie, Dfo, Obk, Ste) de; -n; 
...strukien ['p...]  1. palmstruik, flinlce 
buksboom, vgl. ook paimbos, bet. 2 
palmtakke (Ste) ['p...] - palmtak: ni. van 
de buksboom Op palmzundag kuf can 
paimtakkian ophaa/cn dat ok widis (Ste), 
MoSer gong mit can palm taicicien mit 
wi5wactar bi al/a koancn /anges in cia 
meitiad, as die uut/aotcn woddan; dat 
waatcr wodde daegs veur Faoscn wijid, dan 
wodda d'r bi5 bidded on woddcn d'r wat 
/cruzan ovarbcnna maekt; ía konnen d'r can 
flesse van opbaa/cn (Ste) 
palmwijding (Bdie, El, Obk, Ste) - 
palmwijding 
Palmzundag (Bdie, Bu, Diz, Obk, Ste) 
[...'sAn ... ] - Palmzondag qa Pa/mzundag 
kuf' can palmtakkien ophac/an dat ok wi5d 
is (Ste) 
palten (Nbk, bo: Op) my. ['palt;] 1. 
kluiten, brokken grond, stukken graszode 
Hi5 hat dc pa/tan modder an dc scbocnan 
bangen (bo: Op), D'r draven bide pa/ten in 
de s/oat vat (Nbk) 
palteren (b: Im, In) zw. ww.; onoverg.; 
palterde, het palterd ['paltç;} 1. 
rondlummelen 
paltogien (s: Obk) et; ...gies [pal'to:xin] 1.  

korte overjas, korte mantel 
pamfiet (spor.) - pamfiet L. die sc/zrift 
pamfiettan vol (1) 
pampa (ko) ['pampa] - pampa 
pampel Z. paampc/ 
pampelduker z. paampcl 
pamper de; -s; -tien ['psmpr]  1. pamper 
2. z. paniperd, paampcl 
pamperd (Obk) Ook pamper (Obk) de; -s 
['pamp(t)] 1. dikke, zware persoon of dier 
dat zwaar loopt Die dikke painpard kloftc 
as can olifant (Obk), Wat is dat can dikke 
pamper van can kcra/ (Obk) 
pampier z. papiar 
Pampus ['pampAs, ...pos] - Pampus, vooral 
in veur Pampus lzgcn 
panbats (Ma) de; -en; -ion ['pambats] 1. 
panbats 
pand z. paa.nd 
panda(beer) (spor.) ['p...] - panda, vooral: 
reuzenpanda, vooral bekend in nagemaakte 
vorm (als kinderspeelgoed) 
pandiggel (Nbk) de; -s; -tien ['pan...] 1. 
stukje dakpan 
pandoer (verspr.) de, ook et (in verb.: bet. 
2) [pan'du:or] 1. in (b) mit can halve 
pandoer in dronken (b): Dat v/ocbt mar 
over dc wag, vaake mit can halve pandoar 
in (b), ook in Hiji bad can baste pandoer 
op hij was erg dronken (Ma), ...in id. (Ma) 
2. smerig kledingstuk, vooral: vieze brook 
ofjas (El) Die had ok can smcriepandoar 
an (El) 3. pandoer: bep. kaartspel, all. nog 
in Et is bier va/op pandoer we hebben 
steeds een goeie kaart (bij het kaartspel) 
(Nt), overigens in verb.: vaast pandoer 
wczan vaste prik, vaste gewoonte zijn 
(verspr.): 't Is vast pandoer dat de vislcarra 
middags langas komt (Wol), Et is vast 
pandoer dat we zundags can aandc fictsan 
gaon (Op, Sz, Ow), We waran op can 
bcpaolda aovand in cia wcka a/tied an It 
kaortspcu/an, at was vaastapandoer (Dfo), 
zo oak 't Was opge/agdpandoarid. (Bdie, 
Nbk, Ste), Dat is a//a daagen pandoer id. 
(Nw, Ste) en Dat is pandoer NY him id. 
(Db) 4. pandoerkaart (Ste), in can dikke 
pandoer eon goede troeflcaart bij het 
pandoeren (Ste) 
pandoeren (bet. 1: App, Bu, Obk, Ste, Np: 
n, bet. 2: Ow) zw. ww.; onoverg.; 
pandoerde, het pandoerd [pan'du:p] 1. 
een bep. kaartspel spelen: pandoeren Mit 
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pandoerkaorte - panne 

pandoeren komt misere ok veuc misere is 
et leegst wat aj' speulen kunnen mit dat 
kaortspel(Ste) 2. (onbep. w.) talmen (Ow) 
Hiy staot d'r mar year to pazidoeren aarzelt 
to beginnen, ziet or kennelijk tegenop met 
hot work to begitmen (Ow) 
pandoerkaorte (Ste) [pan'd ... ] - pandoer-
kaart Eon dildccpa.ndocr is can goeiepa.n-
doerkaorte bebben (Ste) 
pandvcrbeuren z. paandverbcuren 
pancel (spar.) [pa'nul] - paneel (van eon 
houten beschot e.d.) 
paneermael (spot.) .- paneermeel 
panel (spot.) - panel, forum 
paneldiskussie (spar.) - paneldiskussie 
panellid (spot.) - panellid 
paneren (spot.) [pa'ncrv) - paneren 
panfluite (spot.) panfluit 
pangelder (Bu, El, Ma, Nbk, Np, Nt, Obk, 
Ow, Ste, bo: Bu, Nw) Oak pangeler 
(Dhau, bo: Bu, Nw) de; -s ['pAq(g)dç/4çj 
1. icmand die ongerogelde handel drijft, 
sj acheraar 't Is can ecbtc pangelder, die 
man, daor moej' we] wat mit uutkieken 
(Obk), Die sjacbelder on pangelder kocbt 
al/es wat los en vaaste zit (Np) 
pangelen (verspr.) Oak pengeten (Bu), 
pingelen (Bu, Nbk, Nw) zw. -ww.; ono- 
vorg.; pangeide, het pangold ['paxj(g)ii/ 
'psij(g)Jpuj(g)Jij 1. kwansolen, nu weer 
eons dit, dan weer dat kopen on verkopon, 
vorhandolon Die wag zo graeg pangelen 
(Oho), Mit haandclen en pangelen is hij 
ne/c wodden (Obk), Die bin a/tied an et 
pingelen, wat ni/len wit mekeer (Nw) 
pangeler z. pangelder 
panharing z. panhering 
panhering (Bu, Rdie, Diz, Nbk, Np) Oak 
panherink (Ste), pan/taring (Sz) ['p...] - 
gebakken haring 
panberink z. parthening 
paniek do [pa'nik] 1. paniek D'r ontston 
panic/c (j), in panic/c rae/can (Nbk), (oak 
schertsend:) Gien panic/c! (spar.) 
paniekerig [pa'nikçox] - paniekerig 
panickreaktie (spar.) [...n ...J - paniek-
roaktie 
panieksituaosie (1) [...'n...) - panieksituatio 
paniekstemming (spot.) [...'n...] - paniok-
stemming 
panickvoetbal (spar.) [...n ...J - panick-
voetbal 
panklaor (Ste) bn. [as. wisselt] 1. 

panklaar, gereod voar do pan (bIt.) (Ste) 
Ikhcb do eeipe/spanlc/aor(Ste) 
pankock(e) z. pannekoeke 
pankoekappel (Np, Op, Po-Dbi) do; -s; 
-tien ['p...] 1. gaudrenet 
pankoekhakken z. pannekoekebak/cen 
pankoekbakker z. pannckookcbakker 
pankoekbes)ag z. pa.nnekoelccbeslag 
pankoekemes z. pannekoekemes 
pankoekmael z. pannekoekemacl 
pankoekmes z. pannekoelceines 
pankoeksmael z. pannckoekemae/ 
pankueksmaol (Op) et; -en; -tien ['p...] 1. 
maaltijd die uit pannekaeken bostaat 
paukoeksmes z. parwekoekowes 
pankoekspanne z. pannckoekspanno 
pankoekssuker (Op) do ['p..] 1. suiker am 
op eon pannokoek to doen 
panlatte z. pa,nnclatte 
pannama z. pannemahoed, Pannema 
pannainahoed z. pannemahoed 
pannamastro z. pannemastro 
panne do; -n; -gien ['pa=] 1. hop. 
keukengerei: pan D. keek in a/la pannen, 
on overai nani ze wat wit Q), potten en 
parwen, Aj' eten in et laand kregen brocbt 
de vrouw dat eon pannegien nit starnppot 
on ten ding mit bnij (Nw), (gezegd bij 
overkoken:) Et broest over depanne henna 
(Dhau), De vlarnme is hi do panne sleugen 
bIt, en fig.: de nazie is pas good los-
gobarston (Nbk, Ow, Wal, 01-Ni), de car-
pels in do panic was/con do gesehilcbe 
aardappeien in oen pan water wassen en ze 
van daaruit afgieten (am ze vervaigens in 
schaon water aan do kook te brengen) 
(Nbk), de eexpe/s in de panne doen iii. de 
nag Ic wassen, gesehilde aardappclen of do 
gosehiide aardappelen die aan de kook 
gebracht moeten warden (El), 1k bebbe 
vanm organ mien v/a/s laoten verbranen, 
dat /k was depineat, want 1k hadde n/ks in 
do patina (Sz), 1k wol a/c wel es eon /ckker 
stokkien Weis in de panne bebben eon 
good, lokkor stukje vices kunnon eten 
(Nbk), Wat bij' wear Jaete jonge, jow 
vienen de bond in de panne de hand in do 
pot (Op), 'Ic Heb do potten en pannen op It 
rak staon to dreugen (Nbk), Jo an do panne 
branen (Edie, Sz), Eon fienpruver pruaft 
vot- on- daolikas eteten even an do panne 
zeten bet bijna of zoer licht aangobrand is 
(Nbk), Et bet ten betien an do panne zctcn 

-777- 



panne -  panne 

hot eten is een klein beetj e aangebrand 
(Nbk), Dc patina mit cerpels is anbraand 
(Nbk), 't Is zomar an de panne braand hot 
raakt snel aangebrand (Diz), De panne is 
bij hew-  anbraand ze moet(en) trouwen 
(Sz), zo ook Et is daor ok an de panne id. 
(Dho), do panne uutriezen (SPOT.): Wat eon 
opschepper, etriest depanne uut(Db), Hi5 
liogt zo, et nest do patina wit (Bu), Do 
eeipcls bin mooi geel op 'e patina kleuren 
mooi geel in do pan (Diz, Db), Et legor is 
in do patina hakt (Nt), ionc do patina 
uutvegen iemand flunk do waarheid zeggen, 
zeggen waar hot op staat (Bu, Dho, Diz, 
Ma, Nbk, Np, Obk, Op. Ste), zo ook lone 
eon veeg out do patina govon (Nbk, Spa) 
en een voog wit do panne kriegon, Do 
patina is omthoflapt gezegd van een vrouw 
die een miskraam krijgt (Dfo, b), Do patina 
is 'm ommeflapt hij moet trouwen (Bdie, 
Ld), allied vet in eon aandor zion panne 
zion a!tij d denken dat een ander het beter 
heeft (Ow), It Is eon blikken patina hij/zij 
is opvliegend van aard (El, Ld, Np), zo 
ook Et is net eon blilckonpannogien hij/zij 
is snel kwaad, is opvliegend (El) en Et is 
net can blikken panne, zo waarm en ok zo 
koold hij/zij is snel boos, maar dat is ook 
snel weer voorbij (Ow), Net eon blikken 
pannegien, zobiete, zokoold id. (Pe-Dbl), 
Et is lack eon blikken pannegien It is 
iemand die veel k!aagt, zeurt dat hij zich 
niet good voe!t, zich ziek voelt (Bdie, Ste), 
zo ook Et is net eon blikken panne, vol 
deuken mar nooit dood(Ow), Scbaopevleis 
lakseert aorig in [s!inkt noga! in], It is of 
d'r eon diet in do panne west hot (Dhau), 
van daar Scbaopvleis is eon diet in do 
panne (Dhau), zo ook Die spinazie is aonj 
inlcookt, et is eon dief in do panne (Np), 
vandaar in gevallen als do genoemde ook: 
D'r zit eon diet in do panne (s: Op), Hi5 
dri5t om do patina toe, as eon katte om do 
biete hriy hij draait om do kwestie heen 
(Bu) 2. recht aan do steel zittende, 
vierkante maar afgeronde, enigszins ho!le, 
al!een aan her ovaalronde eind snij dende 
schop, panschop, bats Eon schoffol spit 
yule boter as eon panne, on eon panne 
schept yule boter as eon schoffol (Nw), 
Eon scboffel kuj' mit do recbte rugge bi 
staon on eon panne niet (Sz), Eon schoffel 
staot haoks en daor kuf' mit plaggen, eon 

patina of batsien kuj'mit spitten (Np), Eon 
patina is eon opschepschoppe (01-NI) 3. 
dakpan D'r ht eon panne los, on daorom 
lekt et (Obk), Benten wodden vroeger 
bruukt vow- dokken onder do bolle pannen 
(Dhau), Holle pannen laggen hol on 
mossen soms anstreken wooden mit specie; 
zoe'n man haddo eon lange on briede 
voegspieker om dat to doen, eon 
pannostrieker (Obk), Vroogerbadden ze in 
do arbeidersbuzen bestrekon pannen [nI. 
waar kalkmortel tussen was gestreken], 
daor zat gion riot tegen on et was ok niet 
bescbeuten mit bout; now, dat bestrieken 
gebeurde mit do pannestriekor (Sz), Bij 
pantieschieten gooien ze pannen naor 
mekeer om at dak onder de pannen to 
kriegen (Obk), onder dopannon wezen nI. 
!ett.: eon woning betrokken hebben, onder-
dak hebben en ook fig., zoals in Mien 
zeune he'k good ondor dopannon heeft eon 
goede vrouw getrouwd, heeft eon good 
huwe!ijk gedaan (Ld), In de dorpen in do 
buuxt raekten ok eon stokznennij van zok-
ko kiender onder do pannen kregen on-
derdak, werden in hot huisgezin opge-
nomen (v), (ironisch:) Now, dan bi'aon 
onder do pannen dan is hot flunk mis 
(Nbk), Die vrouwluden kletsten depannen 
van et dak kletsten aan één stuk door (Ow) 
4. knieschijf (Dho, Np, Obk), vooral in de 
panne van de knie (Dho, Np, Obk) 5. 
hersenpan Hoe kriej' 'tin  depanne hoe kun 
je toch zoiets geks bedenken (Nbk), 'tls 'm 
in do patina sleugen It is hem in zn bol 
ges!agen, hij moot wel gek geworden zijn 
(Diz), Et is jow toch niet in do panne 
sleugenje bent toch wel goed bij je hoofd, 
je bent toch niet gek geworden (Ma) 6. 
meta!en zitp!aats met enigszins opstaande 
randen en gaatjes: op maaimachines, 
hooimachines, weideslepen e.d. (Bdie, Diz, 
Spa, Ste) 7. strijkbord (van eon ploeg) 
(Dfo) 8. op eon pan ge!ijkend deel van eon 
ouderwets geweer waarin het kruit word 
gedaan (Obk) Do oolde geweron, do vow--
laeders badden een panne; soms was dat 
kruut in die patina we] as niet to good 
dreuge on dan wol et schot niet ontbranen; 
mit nat weer badden zo die patina dan 
onder de aarm (Obk) 9. pech met eon auto 
(Bdie, Bu, Nt) panne (bebben) mit do auto 
(Bu), ..an de auto (Nt) * Wat zit d'r in de 
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panne? [met als mogelijk antwoord:] 
Vraogozaod! (Ow), Do stael is d'r, mar do 
patina moot flog kommon, zee do payne-
schieterhet begin ging nogal, maar in het 
laatste stadium valt zwaar (Bu), D'ris glen 
panne zo achieve ofd'r past wel eon deksef 
op voor elke man of vrouw is wel een 
geschikte levenspartner tevinden (Nbk), zo 
ook D'r is glen panne of d'r past wel eon 
At op (Ow) en (4i eli-c patina past eon 
dckseltien (Dho) 
panncbakker (Op) ['pano ... J - pannen-
bakker 
pannebats (Np) ['panbats] - panbats Eon 
pannebats, daor kuf' mit opscbeppen (Np) 
panneboci (Nbk, Np) de ['pan...} 1. pot-
ten, pannen en ander eetgerei tezamen Do 
smerigo panneboel staot nog op 'e taofel 
(Np) 
pannebossel (Bu, El, Obk, Op, Sz) de; -s; 
-tien ['pana ... ] 1. bep. borstel of boender 
waarmee men pannen schoonmaakt 
pannebunen (Dfo) Ook pannebaulnen 
(Nbk) onbep. w. lip  ... ] 1. reinigen van 
pannen met een bep. borstel, boender Mit 
pannebunen mos Jo eon beidenbuunder 
bra/con (Dro), fe hadden ok schrobbers, 
buunders, hoidebuundors; vroeger haj' ze 
vow- 'tpannebuuinen (Nbk) 
pannebuuinder z. pannebuunder 
pannebuuinen z. pannebunen 
pannebuunder (Bu, Ma, Nbk, Np, Ow, 
Ste) Ook pannebuuinder (Nbk) de; -s; 
-tien ['p...] 1. boender waarmee men 
pannen reinigt 
pannedak (Dfo, Nbk, Np, Nw, Obk, ko) 
Ook pannendak (Bdie, Np) ['panodakl 
'pai: ... ] - pannendak grote, zwatte la-ijen 
die elk veurjaor weer et panneda.k of-
struwiden (ko) 
pannedeksel (Diz, Nbk, 01-NI) ['p...] - 
pannedeksel 
pannehaoke (Nw, Ow) de; -n ['panoho:ka] 
1. panhaak Pa.nnohaoken weren baoken om 
et wegglieden van boekpannen to your-
kommen (Nw), Pannebaoken he 'k wel es 
maokt; die oolderwetse rooie dakpannon 
wodden an do naki-en op eon pannelatto 
vaastebaokt. Vow-al  mit gloepwienen as et 
stormdo v!eugen die ooldorwetse pa.nnen 
van de schuren of,' baost a/tied in dezelde 
hookon (Ow) 
pannebaol (Bu, Dfo, El) et; -en ['p...] 1. 

hengsel van een pan 
pannekoek z. pannokoeke 
pannekoekbeslag z. pannokoekebeslag 
pannekoeke Ook pannekoek (Bu, Db, 
Dfo, Obk, Spa, Sz), pankoek (Bu, Db, 
Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Np, Obk, Op, Ow, 
Wol),pankoeke (Db, Nbk) de; -n; ...koe-
kien ['pan..i ... /'paijkuk(a)] 1. pannekoek: 
bep. (meel)koek in pan gebakken Eon 
gewonepankoekmit eon li/c stroop d'r over 
]us ik nog et liefsto (Op), Die pann oko eke 

die 'k ba.lct hebbe, is ok eon misbalcsel 
wodden! (Nbk), Die pannekoeko zak even 
onirnoflappen (Nbk), eon staepel panne-
koeken (Ste) * Rieke mecnsken rick/En 
aarme moonsi-en pannekooken/Dat rok 
veer van rijke mensen weet men snel dat er 
iets aan de hand is, en wanneer arme 
mensen pannekoeken eten (of op vergelijk-
bare wijze het kennelijk met sleeht hadden) 
wordt er ook al snel over gepraat, waarbij 
men zich vooral afvraagt hoe ze het 
kunnen betalen (Ste), zo ook Riokoluis 
ziekton en armelu 'spannokoeken die rieken 
't voerst (Mun) 
pannekoeke-aeker (Ste) de; -s; -tien 
['p...] 1. platte, wijde emmer met een 
hengsel erover, met behulp waarvan men 
de pannekoeken naar het land bracht voor 
de werkers 
pannekoeke-eten (Bdie, Nbk) onbep. w. 
['pankubt:t] 1. pannekoeken eten We 
gaon pannekoeke-eten (Bdie) 
pannekoekebakken (Dhau, Ld, Nbk, Nw 
Obk, Wol) Ook pankoekhakken (Obk, 
01-NI, Ow, Wol) onbep. w. en het 
pannekoekebakt ['panakukobalqj/'paijkug 
bakjj] 1. bakken van pannekoeken G. 
bniukt a/tied boekweitenmael your pan-
koekbakkon (Obk), Ze bin an t pan/cook-
batten (Wol), As d'r eon rogenboge is, dan 
bin do co/do wie von an at pannekoeke-
baicken, zeggan ze (Nw) 
pannekoekebakicer (Ste) Ook pankoek-
bakker (Nbk) de; -5; -tien ['p...] 1. 
eigenaardig iemand (Nbk) eon nuvero 
pankoekbalcker (Nbk) 2. (schertsend:) 
echtgenote (Ste, n: Ste), in As biy eon 
good pannekoekebaickertien badde, i-warn 
at wel good nI. vaak gezegd van een 
vrijgezel die wat eigenaardig leeft en met 
wie het goed zou gaan als hij een vrouw 
had (Ste: n); in mimer gebruik, gezegd van 
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iemand die veal to kwistig met geld en 
goederen omgaat: Aj' can verkeerde 
pannekoekebaicker hebben, big' ok niet 
klaor(Ste) 
pannekoekebeslag (verspr.) Ook panne-
koeksbeslag (Dfo, Dhau, Ow, Sz), pan-
koekbes!ag (Np, 01-NI, Op, Ow, Wol), 
pannekoekbeslag (Diz) at ['pana ... 1 
... kugzbasiax/'paijkugbaslax/ ... ] I. beslag 
voor hot maken van pannekoeken 
pannekoekebod (El) et; ...bodden ['p...] 1. 
bep. eetgerei: plat bord waarvan men 
pannekoeken eet 
pannekoekehusien (Db, Obk, Wol) Ook 
pannekoekhuus (01-Ni, Sz) et; ...husies 
['p...] 1. pannekoekhuis 
pannekoekemaci (verspr.) Oak panne-
koekmael (Np), pannekoeksnzael (Bdie, 
Db, Dfo, Dho, Diz, Ma, Op), pan-
koeksmael (Ow, Wol),pankoekmael (Nbk, 
Ow) et ['p...] 1. meel waarvan men 
pannekoeken bakt 
pannekoekemes (Bu, Dho, Ste, Obk) Ook 
pannekoekmes (Db, Np. 01-NI), panne-
koeksnses (Spa), pankoeksmes (Dhau, Op, 
Ow, Sz, s: oost.), pankoekemes (Obk), 
pankoekmes (Db) et; -sen ['p...]  1. 
pannekoekmes 2. (schertsend) sabei (s: 
oost.) 
pannekoekhuus z. pannekoekehusien 
pannekoekien at; pamiekoekies ['p...] 1. 
kieine pannekoeke, z. aldaar 2. primula 
(Np) We hebben eon parkien mooiepanne-
koekics in do tuwi (Np) 
pannekoekkörf z. pannekoekskorf 
pannekoekkost (Sz) de ['p...] 1. maaltijd, 
eten bestaande uit pannekoeken 
pannekoekmael z. pannekoekcmael 
pannekoekmes z. pannekockemes 
pannekoeksbeslag z. pannekockebeslag 
pannekoekskörf (Bu, Dfo) Ook panne-
koekkorf(Db),pannekoeksmande (Sz) de; 
...korven ['p...] 1. bep. mand, korf waarin 
men de pannekoeken naar de werkers op 
het land bracht 
pannekoeksmael z. pannekoekemael 
pannekoeksmande z. pannekoekskorf 
pannekoeksmes z. pannekoekemes 
pannekoekspanne (verspr.) Oak pan-
koekspanne (Db, Obk, 01-Ni, Op, Ow, 
Wol) ['p...] - koekepan 
pannekrabber (Dho) de; -s; -tien ['pana 
krabr] 1. krabber voor hat reinigen van 

pannen 
pannelappe (Db, Nbk, Obk, Spa) - 
pannelap 
pannelatte (Bdie, Bu, Dho, Nbk, Np, 
01-NI, Ow) Ookpanlatte (verspr.) [p  ... ] - 
panlat (iett.) Pannebaokcn hc'k we] es 
maekt; die ooldenvetse rooic dakpannen 
wodden an de nakkcn op eon pannela Ito 
vaastehaokt. Veural mit gloepwienen as et 
stormdc vleugen die ooldcrwetse pannen 
van do schuren of haost altied in dezeldo 
boeken (Ow) 
panneleggen (Diz, Nbk, Ow) onbep. w. en 
het pannelegd ['p...] 1. leggen van 
dakpannen, een dak met pannen dekken 
paunclegger (Bdie, Bu, Dfo, Diz, El, Np, 
Ste) Oak pannenlegger (Nbk) de; -s; -tieh 
['panaiEg/'paii: ... ] 1. pannenlegger, pan-
nendekker 
pannelit (Bdie, 01-Ni en oost.) et; -ten; 
-tien ['panaltt] 1. pannedeksei Sommige 
iemkers klepperen om do bi5en naor 
beneden to kriegen mit eon peer payne-
litton (bs: Dfo, Obk) 
pannelood (Spa) et ['pana ... ] 1. daklood: 
gebruikt am iniekken te voorkomen bij 
bep. randen van een pannendak Et panne-
lood is lek (Spa) 
Pannema (Nbk) Ook Pannama (Nbk) 
['panama/panama] - Panama 
pannemahoed (Mun, Ste) Oak pannansa-
hoed (Mun, Ste), pannama (Dhau) [pana 
ma ... ..panama ... ] - panamahoed 
Pannemakenaal (spar.) ['p...] - Panama-
kanaal 
pannemastro (Ste) Ook pannansastro 
(Ste) - panamastro Eon pannemahoed is 
van pannemastro (Ste) 
Pannemees (1) [pana'mi:sJ - Panamees 
pannen (Nbk, Np, Ste) bn.; attr. ['paiu] 1. 
van dakpannen eon pannen dak (Nbk, Np, 
Ste) 
pannendak z. pannedak 
pannenlegger z. panneleggor 
pannerak (Bu, Diz, Obk, Ste) Ook 
pannerek (Bdie, Db, Np, Spa, Sz, Wol) at; 
-ken; -kien ['panarak/ ... rsk] 1. rek am 
afgewassen pannen e.d. op to plaatsen om 
to drogen (vaak buitenshuis), z. ook pot- 
ra/ç vgl. Dc potten, pannen, bussolitten, 
soins de pispotten kwanzmen op et panne-
rak, vaeko een waegenwiel op eon paol 
(Ste) 
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pannerek z. pannerak 
panneschieten (Obk) onbep. w. ['pana 
ski:ti] 1. (bij het pannen leggen:) naar de 
ander gooien van dakpannen (Obk) BJy 
pannoschictcn gooion so naor mekoor om 
et dak ondor do pannen to kriegen (Obk), 
AJ' an 't pannesehioton binnon, moej' ze 
goad angriepen (Obk) 
panneschieter J (bet. 1: Bu, El, Ma, Obk, 
Spa, Ste, Sz, bet. 2: Nw) do; -5; -tien 
['panaski:tj-] 1. persoon die dakpannen naar 
boven werpt (die gelegd gaan worden) Do 
pannosebiotor moat op 'a gocie hoogto 
mikken (Obk) 2. iemand die erg bang is 
uitgevallen (Nw) * Do staci is d'r, mar do 
panne moot nog kominon, zoo do panne-
sebicter het begin viel nog al moe, maar 
her eindstadium va!t zwaar (Bu), zo ook 
Now Jcomp 't minsto nog an, see do 
pannosobiotor, want now moot 't oor d'r 
nog an (Sz), Et is zoveer, zoo de 
panneschieter, doe had hij do stael (El, 
Ma) 
panneschieter JI (Dfo, Ow, b) do; -5; 
-tien ['panaskitrj 1. vogel die z'n uitwerp-
solon op de dakpannen laat va!len Doeven 
on protters bin pannoschietezs (Ow), Do 
vogols bin mit do moitiod grote panne-
schietors (Dfo) 
pannesehoeren (Nbk) onbep. w. en hot 
panneschoerd ['panosku:ari] 1. schuren 
van pannen 1k moat nog oven panne-
schooren (Nbk) 
panneschoppe (Ste) de; -n; ...schoppien 
['panoskopa] 1. panschop, bats Et model 
van can hoolton schoppo is eon paimo-
schoppo (Ste) 
panneschrabber (Db, 01-Nl) de; -s; -tien 
['pano ... ] 1. schrabber, krabber voor het 
reinigen van pannen, vaak in de vorm van 
een oud mes, een oude !epel e.d. 
panneschrobber (01-N!, Spa) de; -s; -tien 
['panoskrobr] 1. schrobber, stijve borstel, 
boender voor het reinigen van pannen 
panneslikker (Ste) do; -s ['panoshk1j 1. 
soort spatel om her laatste deeg nit een 
schaal to halen of om pannen moe schoon 
to vegen 
pannespoonze (Db, E!, Nbk, Obk, Op, 
Spa) Ook panspoonze (Nbk) ['pana...I 
'pãs ... ] - pannespons 
pannestrieken (Nbk) onbep. w. ['pano 
strikjj] 1. dakpannen aanstrijken Panne- 

stricken doden so vrocg mit kaik [nI. 
ka!kmorte!], ]actor mit potland, at ding 
daor aj' dat mit doon hiet do pannostrioker 
(Nbk) 
pannestrieker (verspr.) de; - s; - tien ['pana 
strik] 1. bep. troffel waarmee specie 
tussen de dakpannen wordt gestreken, pan-
nenstrijker Vroogor badden so in do arbei-
dershuzon bestrokon pannon [nI. waar 
kalkmortel tussen was gestreken], daor sat 
gion net togon on or was ok niot 
beschouton mit bout; now, dat bostrieken 
gebourde mit do pannestrieker (Sz), Do 
pannestriokor is can briod voegiozer om do 
pannen an to stricken (El) 2. metselaar die 
pannen aanstrijkt (Bdie, Ste) Do panno-
strickcrstrikdepannen an (Bdie) 
pannevis (Nw) de ['panofis] 1. via geschikt 
om in de pan te bakken 
pannevol de, et ['panofo!] 1. zoveel a!s or 
in eon pan kan Doe me oven can pannovol 
waeter (Nbk), 1k sal eorst do kiepon eon 
pannovol ocbtondvoor rouxen (Sz) * 
(schertsend, van hot eten van kno!!en:) Jo 
eten ze bi 't pannovol en schioton so bi 
't wannevol (b: !m) 
panorama (spor.) [pano:o'rà:ma] - pano-
rama: bep. schi!derstuk panorarna-Mes-
dag, vergezicht (spor.) 
panspoonze z. pannospoonzo 
panter z. paanter 
pantien z. paantion 
pantiesjasse z. paantiosja.sse 
pantoffel do; -s; -tion [pan'tofj] 1. pantof-
fel, muil do pantoffels andoen, .. . uutdoon, 
Die sit aorig ondor do pantoffel onder de 
plak (Bu, Ow) 
pantoffelbeld (spor.) [...'t...] - pantoffel-
held 
pantoffeltien et; . ..ties [pan'tofjtin] 1. 
kleine pantoffel 2. bep. plant: pantoffeltje 
(i°p) 
pantomime (spor.) do [panto:'mim] 1. 
mime: pantomime 
panty z. pontie 
paol Ook paole (Ste, Wo!) de; -en; -tien 
['po:ol(a)] 1. paa! (van bout, om in do 
grond to drijven; ook wel van beton, ijzer, 
plastic, steen e.d.; in diverse toepassingen) 
Eon koo die bols is, wodt we] es an eon 
paol bunnen (Dfo), (schertsend:) We sullen 
'in an do hoogste paol hanger aan de 
hoogste paal door de strop doen sterven 
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paole - paors 

(Ste), zo ook lily za] an de hoogste paol 
bangenje zou hem ophangen (Ste), Hij is 
an depaol (raekt) is failliet (gegaan) (Ma), 
de Friese paol grenssteen tussen Friesland 
en Overijssel (Pe-Dbl), Die lop zo recht, 
hiy kon we] eon pan] deurslokt bebben 
(Sz), (as boerearbeider) an de pan] staon 
zich in het openbaar aanbieden om werk te 
verrichten (Obk, v): Vroeger ston ik as 
doodaarme Stellingwarver ho erearbeider an 
de paol in Sneek; on dan leupen ze biyje 
langes, die dikke Friese boeren d.i. als het 
ware te koop, te huur (v), Die vent daanst 
zo stiel et is net cen paol (Sz), (van 
personen:) zo stief as een paol (verspr., 
Nbk), Van schrik bleef hi5 as een pan] 
staon stokstijf, verstijfd van schrik e.d. 
(Db), It Staot zo vaaste as ccv paol het is 
absoluut zeker (Diz), HJY staot as 'n paol 
zeer recht (Spa), as een paol staon 
onbeweeglijk (b): De trein ston as eenpaol 
(b) 2. telefoonpaal, paal waarover draden 
van het elektriciteitsnet zijn gespannen 
Mien breur ging mit klembeugels an de 
paole in (Wol) 3. funderingspaal de cerste 
paol slaon (spor.) 4. meerpaal voor sche-
pen, in Dat staot as een paol boven waeter 
(aig., Nbk) 5. losse balk, bij het sluiten 
van de baanderdeuren daarachter aange-
bracht (ook stiefe genoemd) (Obk) Do 
paol moet op 'e baander; dat was de thkke 
paol die op twie steunpunten van de beide 
baanderdeuren lag (Obk) 6. large ronde 
balk die horizontaal was neergehangen 
voor het hek op de bekkedarn (Spa) 
Onge veer een meter veux de hekke wodde 
dan een paol neerhongen zodat et vee met 
op 'e damme kommen kon; in een stuk 
land waorpinken ]open gebeurt etnog we], 
mar dan wodt d'r meestal schrikdraod veux 
bruulct (Spa) 7. in veur paol staon voor 
asp, voor joker staan S. in park on paol 
stellen paal en perk stellen (Bu, Dfo, 
Dhau, Ow), zo ook Daormoetpaol en park 
an steld wodden (01-NI, Ste) en d'r gien 
paol ofpark an stellen (Db) 9. (verkl.) in 
as ('t) puntien biy paoltien komt als het 
erop aankomt, op de keper beschouwd 
(Nbk, Spa) 10. (bij schz4jassen, d.i. een 
bep. kaartspel:) het getal één, (Wol), vgl. 
Et spul begon wit twa elf on tiedens or soul 
zaktenjow of; af' dan op iene stonnen, dan 
wodde dat even meld an de tegenperti'j: 

'Wi5staon op ('e)paol'(Wol) * Aoltienzat 
op 't paoltien/Wj), zoo et paoltien/En weg 
was A oltien (Bu) 
pole z. paol 
paolebrogge (1) ['p...] 1. paalbrug 
paolehoolt (Ld, Nbk, Obk) et ['po:olaho:lt] 
1. hout geschikt om draadpalen van te 
maken 2. (verz.) draadpalen 
paolekaanten (Db) onbep. w. ['pD:oIo 
kã:nt;] 1. (inzake palen, vooral draadpa-
len) viak, recht kappen, kaant maken 
Veurdat de koenen in 't laand kwamnjen, 
mos d'r eerst vredigd wodden, dus eerst 
paolekaanten, paolepunten (Db) 
paolepunten (Bu, Db, Nbk, Nw, 01-NI, 
Ow, Ste) Ookpaolpunten (Nbk) onbep. w. 
['po:ol(o)pAntit] 1. een punt aan één of 
meer palen hakken (vooral aan draadpalen) 
Veurdat de koenen in It Jaand kwammen, 
mos d'r eerst vredigd wodden, dug eerst 
paolekaanten, paolepunten (Db) 
paolewoning (1) ['po:olo...] - paalwoning 
(bij primitieve volken) 
paolgat (01-NI) et; -ten; -tien ['p...] 1. gat 
waarin een paal staat of waar eerder een 
paal in heeft gestaan die bij de afrastering 
van weiland enz. hoort We maekten 
vroeger de paolgatten goed dichte, af' dat 
met deden kon d'r zomar een koe of een 
peerdin trappen (01-NI) 
poling (spor.) de; paolinkien; -s, -en 
['pD:alu]] 1. bep. vis: paling, aal (zelden 
gezegd; de gebruikelijke benaming is aoi) 
paollopen (Bu) onbep. w. ['po:alo:pqi] 1. 
hetzelfde als sprietlopen, z. aldaar 
paolpunten z. paolepunten 
paolring (Pe-Dbl) de; -en ['p...]  1. ring 
(om een stalpaal) waaraan een koe wordt 
vastgebonden 
paoltienverwisselen (Dfo) onbep. w. 
['po:alti ... ] 1. tikspelletje spelen waarbij 
men moet proberen zonder getikt te 
worden van de ene paal naar één van de 
andere palen te rennen; z. ook boompien-
verwisselen 
paolzitten (spor.) - paalzitten 
paors I Ook peers (Db, El) et [po:o(f)s/ 
pt:o(ç)s] 1. paarse kleur 2. kledingstof in 
paars Ze was in 'tpaors (Nbk) 
paors II Ook peers (Db, El) bn.; -er 1. 
paars (van kleur) Die bloeme is paors van 
kleur (Np), Hiy was zuver paors om de 
kop (Np), Hiy was zo kool4 biy keek d'r 
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paorsachtig - paoskei 

pairs van toe (Ld), H15 lop paors an van 
kwaodhcid (Bdie) 2. (recent; inzake de 
Nederlandse regering:) van een samenstel-
ling waarin de socialisten, liberalen en 
D'66-ers samengaan en waarin het C.D.A. 
ontbreekt 
paorsaclitig - paarsachtig 
paorshlauw (1) - paarsblauw 
paorsig (spot.) I'po:o(r)sox} - paarsig 
paorsrood (1) - paarsrood 
Paos z. Paoskcn 
Paosaovend z. Paoskcaovcnd 
paosbcst (Bu, Ste, Wol) [po:oz'bsst] - 
paasbest, in verb., vgl. Now is hij op zicn 
paosbest(Bu, Ste, Wol) 
paosblocme (h) de; -n; ...bloempien, 
...bloemegien ['po:ozblumo] 1. sleutelbloem 
(h) 2. z paoskeblocmc 
paosbrood (Die, Nw, Spa) et ['p...] 1. 
paasbrood (bep. krentenbrood met aman-
delspijs, op en rond Pasen gegeten) 2. z. 
kockocksbrood 
paosbule (Bdie, Nw, Spa) Ook paosbuul 
(Op) de; -n ['pn:zbylo/ ... ] 1. netje met 
snoep e.d. erin ter gelegenheid van Pasen, 
vgl. Dcpaosbulc was cen nettien mit cier, 
neutics an zo d'r in, et was gchaokt mit 
versoh/lien c/c kiew-en en de kiendcr kregen 
atom c/c hats, as zc ok mit dcpaimpaos-
stok leupen (Bdie) 
paosbulte z. paoskcbuitc 
paosbuul z. paosbulc 
paosdag z. paoskedag 
paosdicnst (spor.) - paasdienst 
paosdrokfc - paasdrukte 
paosebulte z. paoskcbuftc 
paosci z. paoskei 
Paosen z. Paosken 
Paosenmacndagaovcnd z. Paoskcmacn-
dagao vend 
paosfecst z. paoskcfeest 
paosgcbruuk (Obk) et; ...gebruken ['p...] 
1. gebruik, gewoonte ter gelegenheid van 
Pasen 
paoshaene (Nw, Obk) ['p..] - (vaak 
verki.) palmpaashaantje 
paoshacze - paashaas 
paoskaorte (c')  de; -n ['p...] 1. kaart die 
men de ander zond met Pasen, vergelijk-
baar met de kerst- en nieuwjaarskaart 
VuuAfg jaor bebben c/c East- on pans-
kaortcn (..) in c/c bovcnstc lac van ci' 
ooidc kassien legan (v) 

Paoske z. Paoskcn 
Paoske-aovend (Nbk) Ook Paosaovend 
(ba) ['pn:askoo:bqit, ...'o•.....po:os...... 
- Paasavond: avond van elk der Paasdagen 
Wat zai et 1w/cdt Paosaovend con [test 
wezcn (b a) 
paoskebloeme (Bu, Obk) Ookpaosbloeme 
(Bu) de; -n; ...bioempien, ...bloemegien 
['p ... ] 1. (g. verki.) narcis (Bu) 2. (verkl.) 
madelieije (Obk) 
pauskebrood z. kockoeksbrood 
paoskebulte (Bu, Db, Ma, Nbk) Ook 
paosbulte (Bu, Dhau, El, Nbk), paosvuur-
butte (Diz),paosebulte (Nw) de; -n ['p3:0 
sko ... ..pD:ozbAlto/ ... 'pxoso ... ] 1. berg tak-
ken en evt. oude banden e.d. die ter gele-
genheid van Pasen word ontstoken, z. ook 
paoskcvuur 
paoskedag (Nbk, Nw) Ook paosdag (Bu, 
Nbk, Ste) de; ...daegen ['po:askodax/ 
'po:azdax] 1. (vaak my.) paasdag Ze be!'-
hen bier mit c/c paoskcdacgcn nog west 
(Nbk), Twicdc paosdag cot It as rn/dc/ag-
ctcn c/er in plak van ccrpcis; at Eon ok we] 
moms, It is con gebruuk van vroegcr (Bu), 

woddcn dcpaosbultcn in braand stcukcn 
(Nbk, Die), bclokcn paosdag de 'lag van 
Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen 
(Ste) 
Paoskcerze (Ste) de; -n ['p...] 1. paaskaars 
(bij kerkelijke plechtigheden ter gelegen-
heid van Pasen) Ecrst braant depaoskccrzc 
all/end, c/an wodt c/at vuur dcurgcvcn an 
icderienc zodat d'r locht in de karkc komt: 
c/at is c/c opgang naor ct Jicbt (Ste) 
paoskefeest (Nbk, Nw) Ook paosfeest 
(Nbk, Nw, Ow, Ste) - (weinig gebrui-
kelijk) paasfeest 
paoskei (Nbk, Obk) Ookpaosei (Bu, Die, 
Dhau, Nbk, Nw, Obk, Ow, Ste) - paasei: 
gekookt ei met Pasen gegeten paoscicr 
vcrstoppcn ni. als spelletje voor kinderen 
tijdens Pasen (Bu, Nbk), paoscicr ctcn 
(Ste) * len ci is gien ci/Twic ci is ten 
paosei (Nw), Eon c/is gien ei/Twic c/is 'n 
half cl/Dr/c ci is 'n paosci (Dhau), Palm-
palm -pa osei/Ei kockerci/Ovcr flog icnc 
zunc/ag/Dan bcbbcn w5 eon cf/Dan kriegen 
wi con cf/En dan is c/at con paosci (Die), 
'Ic He!' al zo lange mit c/c fodc/eipot lop en! 
En nog gien cent om brood to kopen! 
Foddclpottcri) foddelpotterij/Gcef mi 
ecn paoskei/Dan gao ik jow veurbiy ge- 
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Paoskemaendag - paoskcvuur 

zongen door kinderen die met de foddel-
pot langs de huizen gingen (Obk) 
Paoskemaendag (Nbk, Nw, Ow) Ook 
Paosmaendag (Nbk, Nw, Op, Ow) [...'m...] 
- paasmaandag Vroeger at ie we] can stok 
of zeuven eier op Paoskemaendag (Nw), 
Faosmaendag is mar eon biyzzmdag (Op) 
?aoskemaendagaovend (Nbk) Ook Paos-
maendagaovend (Nbk, Obk), Paosen-
maendagaovend (Obk) de; ...aovens, -en 
[po: 
1. de avond van Paasmaandag * (gezon- 
gen tegen de tijd van het paosvuw-slepen:) 
Hej' nog oolde huven/Of oolde maanden 
[of: waanden] Die we Faosenmaendagao-
vend branen/Of sen bossien bessemries/ 
Aanders bewwe Faosenmaendagaovend 
n/st (Obk; niet meer bekend waar dit pre-
cies werd gezongen) 
Paoskemaendagmiddag (Nbk) Ook 
Paosmaendagmiddag (Nbk) de; .. .mid-
daegen [...'mtdax] 1. de middag van 
Paasmaandag 
Paoskemaendagmorgen (Nbk) Ook Paos-
maendagmorgen (Nbk) de; -s [...'mo...] 1. 
de ochtend van Paasmaandag 
Paoskemacndagnaacht (Nbk) de; -en 
[...'n ... J 1. nacht die volgt op de avond van 
Paasmaandag 
paoskemorgcn (Nbk, Nw) Ook 
paosnwrgen (Nbk, Ow, Ste) de; -s [p..., 
...'m...] 1. ochtend van elk der paasdagen 
Paosken (Bdie, Db, Dhau, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow) Ook Paoske (Db, Np, Obk, b, p, 
d), Paosen, Paos (in verb: Spa, Sz) de 
['po:oslqj/'po:sko/'po:osi/'po:os] 1. bekend 
christelij k feest: Pasen Mit Faoske kuf' in 
de veerte de viammen van et paoskevuur 
wel zien flakkeren (Obk), We deden dat 
mit Faoske alt/ed (d), Mit de Faosken gaon 
ze d'r henne (Nbk, Nw), Mit de Paosen 
kreej' vroeger n/ye kleren (Bu), .. .eten we 
oons zat eier (Np), over de Paosken na 
Pasen (Bdie, Ow): We stollen de vesite 
mar over de Faosken (Ow), Ze kommen 
nao Paoske (Obk), Die bet Faosken on 
Pinsteren we] zien hij/zij wordt al wat 
ouder (El, Nw), Betaken Paosen de zondag 
na Pasen (Ste), eon vroege Faosken on con 
Isere Pinkster (Nw), As Faosken on 
Pinkster op iene dag va/en nimmer (vaak 
gezegd als stellige afwijzing van de wens 
van de ander, ook wel om uit te drukken 

dat iets wel nooit zal gebeuren) (Obk), 
...vaalt id. (Nw), ...komt id. (Np), As Paos 
an Pinkster op iene dag va/len (Spa), zo 
ook Dan nif' nog even waacbten moeten, 
as Paosen on Finkster op iene dag vaait 
(Op, Bu), zo ook Faosen on Finster va/en 
niet op iene dag (El) * As de wiend mit 
Faosken in It noorden zit, dan zit hi5 d'r in 
de regel mit Finlcsteren nog dan wordt het 
een slecht voorjaar (Np), vandaar Waorde 
wiend mit Paosen zit, zit bi mit Finkster 
nog (Sz), Vroege Paosen, vroeg veurjaor 
(Bu), (schertsend) Grime kast on witte 
Paosen (Bu, Ow), Grime kast, witteFaosen 
(Bdie, El, Bu), ...geft witte... (Diz), ...geft 
con... (Obk), Witte kast brengt con grime 
Faosken (Db), Eon greune ken, een witte 
Paos (Sz), Greune kastdaegen, wifle 
Paosen (Nt), Eon grime kastmis brengt sen 
witte Paosen (Op), Witte kasttied en grime 
Faosken (Np), Paoske, Goeie Vriydag, 
KwaoieZaoterdag, Spekzundag, Eiennaen-
dag (b: Im), As It regent on de zunne 
sebient bebben de kiepen Paosen (01-NI) 
paoskepronk (Db, Ma, Obk) Ook 
paospronk (Db, IWo, Nw, Op) de ['p...] 1. 
paaspronk, paasbest in depaospronlc(Nw), 
De paoskepronk hul in dat ze de 
zoemerkleren an kregen, dan Icregen ze 
vaeke war nis (Ma, Obk), (schertsend) 
Hz7j bet depaoskepronk (aorig) an hij gaat 
zeer deftig gekleed (Ma) 
paoskercces (1) Ookpaosreces (1) - paas-
reces 
paoskcrmis (Op. Wol) de; -sen ['p...] 1. 
kermis met Pasen gehouden 
paoskevckaansie (Nw) Ookpaosvekaansie 
- paasvakantie 
paoskevuur (Bu, Oho, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Pe-Dbl) Ook paosvuur (verspr.) - paas-
vuur, veelal ontstoken op de avond van de 
tweede paasdag (het hout en ander brand-
baar materiaal wordt op de dagen vooraf-
gaand aan Pasen door de dorpsjeugd 
bijeengebracht) Bij or paoskevuur wodde 
wel zongen; we hadden mekaander as 
bender ok wel vaaste on daansten in con 
grote kring om or paosvuur on zongen 
intied con lied (Obk, Nw), Et paosvuur 
wodde ontsteuken (Pe-Dbl) * (gezongen 
op de bekende melodie van Zoete lieve 
Gerritje:) Etpaosvuur dat zal branen/Zoete 
lieve Gan-igien/'t Faosvuur dat zal branen/ 
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paoskevuurtogen - pap 

Zoete Hove meld (Dfo), Hej'je nog can 
oolde maanda?/Hej'je flog eon bossien 
rietS'/Aandcrs wil oons pa as vizur niet 
branenjA andcrs braant oons paosvuur niet! 
(Op) 
paoskevuurtogcn (Nbk) Oak paosvuur-
togen (Bu, Nbk, Ow, Ste) zw. ww.; onbep. 
w. en het paoskevuurtoogd ['p...]  1. 
bij eenbrengen van takken en ander brand-
baar materiaal (door te dragen, met wagens 
te rijden), teneinde op één der paasavonden 
het paasvuur te kunnen laten branden 
(meestal de avond van Paasmaandag) 
Paoskczundag (Nbk) Ook Paoszundag 
(Nbk, Ste) [...'sAn ... ] - Paaszondag 
Paoskezundagaovend (Nbk) Ook Paos-
zundagaovend (Nbk) [...'gxbipt] 1. de 
avond van Paaszondag 
Paoskezundagmiddag (Nbk) Ook Paos-
zundag'niddag(Nbk) de; ... daegen[...'m...] 
1. middag van Paaszondag 
Paoskezundagmorgeu (Nbk) Oak Poos-
zundagmorgen de; -s [...'m...] 1. ochtend 
van Paaszondag 
Paoskczundagnaacht (Nbk) Oak Poos-
zundagnoac/it (Nbk) de; -en [...'n...] 1. 
nachi die volgt op de avond van Paas-
zondag 
paoskicpien (Sz) ['po:skipin] - paas-
kip(je) 
pauskoe (Wol) de; -nen; -gien ['po:os...] 
1. koe geslacht voor de paasdagen, die 
vervolgens in de slachterij hing; men 
mocht naar het gewicht ervan raden, de 
prijswinnaar won een rollade 
paosinaantien (Nw) [po:asmã:ntin] - 
paasmandj e eon paosmaantien mit cicr d'r 
in (Nw) 
Paosmaendag z. Paoskemacndag 
Paosmaendagaovend z. Faoskemaen-
dagao vend 
?aosmaendagmiddag z. Faoskamaendag-
middag 
Paosivacndagmorgen z. Paoskemaendag-
morgan 
Paosmaendagnaacht z. Paoskcmacndag-
naacht 
paosmaol (Obk) et ['p...] 1. bijzondere 
maaltijd ter gelegertheid van Pasen 
paosmorgcn z. paoskcmorgen 
paosnettien (Bdie, Wol) et; ...netties ['p...] 
1. netje van rode, witte en blauwe kleur 
met daarin witte of rose gesuikerde eitjes, 

in gebruik ter gelegenheid van Pasen 
(Wol), hetz. als paosbulc, z. oak aldaar 
(Bdie) 
paospronk z. paoskcpronk 
paosreces z. paoskarecos 
paosstee (Spa) de; ...steden ['po:stt:J 1. 
plek waar het paasvuur werd ontstoken 
paostied (Ste) ['p ... J - paastijd (in r.-k. 
opvatting) 
Paosvcekeuring (Db) de; -s, -en ['p...] 1. 
veekeuring tijdens de Pasen 
paosvekaansie z. paoskevakaa.nsia 
paosvuur z. paoskevuur 
paosvuurbultc z. paoskebulte 
paosvuurriedcn (Spa) onbep. w. [p...] 1. 
brandbare spullen met wagens bijeen-
brengen, zodat er een paasvuur kon worden 
ontstoken (vooral: takken) 
paosvuursleper (Nbk) de; -s; -tien ['pD:os 
frarsli:pç] 1. elk van degenen (voorna-
melijk jongens) die meedoen aan het 
bijeenbrengen van takken enz. zodat er een 
paasvuur kan warden ontstoken 
paosvuurtogen Z. paoskcvuurtogan 
Paoszaoterdag (Bu, Ste) [po:a's ... ] - paas- 
zaterdag qo Faoszaoterdag wodt et 
wijwaetcr wijd en kid'  cen flessien op- 
haclen (Ste), Faoszaoterdag koj' ok vaur 
oplia clan an dat betckcndc et nijc Jcven; 
dan wodde can kecrze ansteukcn mit eon 
vuurst,antjan, die kacrze bloat in de karke 
(Ste) 
Paoszundag z. Paoskezundag 
Paoszundagaovend z. Paoslcezundag-
aovond 
Paoszundagmiddag z. Paoskezwidag-
middag 
Paoszundagmorgcn z. Paoskezundag-
morgan 
Paoszundagnaacht z. Faoskczvndagnaacbt 
pap de; -pien [pap] 1. pap, mengsel am 
stoffen mee stijf te maken of op te maken 
Zo gauw as do pap nut do stof is, is at 
slodderig (Bu), D'r zat pap in do stoJ, aft 
soms uutwasktcn dan wcren at voddon, et 
was vaek.s niet Ia best spul (B die, Nbk), Do 
pap moot d'r eerst mar es nut wezon (Ste), 
D'r zat aorig pap in die ni5e stol doe 1k ze 
uutwassen badde blecf d'r mar eon klein 
betien van over (Pe-Dbl) 2. brij (die men 
eet), all, in verb.: gien pap moor zoggon 
kunnen niets meer kunnen als gevolg van 
vermoeidheid enz., vgl. 1k bebbo 'm goad 
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papaver - papperassen 

ofdakt, hij Icon glen pap mccr zoggen (Sz) 
papaver (verspr., fp) [pa'pa:w, ...vrl - 
papaver: klaproos 
papaverbiad [pa'p...J - papaverbiad: blad 
van een klaproos 
papaverbloeme (verspr.) [pap ... } - 
papaverbloem: bloom van een klaproos 
papaverzaod (Nbk) [pa'p...} - papaverzaad 
(ni. van de klaproos) 
paphoek (Bdie) de; -en; -ian ['pabuk] 1. 
dikke bulk Th hot can papboek (Bdie) 
pape z. pappo 
paperback [pt:pçb€k] - paperback 
paperclip (Nbk) Ookpaperclips (Nbk) de; 
-s, -pen; -pien ['pt:pçkltp, 'ptj...] 1. 
paperclip 
paperclips z. paperclip 
paperig (Bu) bn.; -er, -St ['pa:ppx] 1. 
(van can zeisbiad) niet goad gehaard, met 
weerhaakjes Dan hoj' do zende met good 
bcord, dan boj' do snoepaperig (Bu) 
Papiamento (spar.) [papija'mento ....toM] 
- Papiamento 
Papiaments (spar.) [papija'mcnts] - 
Papiaments 
papier z. pepier 
papieren Z. popioron 
Papoca [pa:puMa] - Papoea 
Papoeas (1) [pa:puMas] - Papoeaas 
pappa z. pappe 
pappe (Bdie, Bu, Diz, Np, Nt, Ste, Sz, 
Wol, bI) Oak pape (bet. 2: Bu, bet. 4), 
pappa (bet. 1: Dho, Nw) de; -s (bet. I), -n 
(bet. 2-3); pappien (bet. 2, 3) 
['papa/'pa:po/papa] i. (wsch. jonge, 
aangepaste ontlening nit het Ned.) pappa, 
vader (Dho, Diz, Np, Nw, Wol) Et is now 
allemaolc pappe on mamma ze zeggen 
tegenwoordig allemaal ( ... ) (Np) 2. speen 
van een koe of evt. ander vee (Bu, Np, Nt, 
Ste, Sz, bi), van een varken (Bdie, Ste), 
van honden, katten (Ste) Eon annzalig 
biggien hat can slcchtepappe had (Nt), Die 
her iono pappe to min (Ste) 3. fopspeen 
(Diz, Np, Wol) Die kloinoJongo moat de 
pappe hebben (Np), Dat lammogion wodt 
mit do pappe grootbrocbt (Wol) 4. zag, 
moedermelk (Sz) Die Jonge van de buron 
die zat in do kafcstoel on doe kreogMy nog 
Pape (Sz) 
pappegaai Oak pappegaoi (Bu) de; -en; 
-glen [papo'ga:j/...'go:oj] 1. bekende vogel: 
papagaai eon pappegaai praoten loran 

(Nbk), Jo lioken me we] can pappegw ic 
hoeven me alles niot nao to zeggen (Db), 
Hi5 praot as eon pappegaai hij praat 
iedereen na (Ow), Et is net eon pappegaai 
alles wat je zegt zegt hij na (Ma) 2. in do 
pappegaai van It paoltion schioten een 
meisje/vrouw zwanger maken, d.i. veelal: 
zodat men moot trouwen (Spa, Sz, Wol): 
Of zou hiy now toch do pappegaai van It 
paolticn scheutan hobben? (Spa), zo oak 
eon/dc pappegaai van It stokkion schicten 
(Np), de pappegaoi van do paol schietan 
(Bu) on ... van 't paoltien pissen (Wol) * 
Dat ging d'r snel vandeur, zoo cia 
pappegaai on doe vrat do katt' n op (Sz) 
pappegaoi z. pappegaai 
pappen zw. ww.; overg., onoverg.; papte, 
het papt [papip] 1. pappen: een pap, een 
nat verband e.d. leggen: op een gezwel, 
een pijnlijke plek, werken met een 
dergelijk verband mit lianmaelpappen om 
eon zero poto (Ow), As ze vroegor zwul-
loriyo badden, gongon zepappen mit lien -
kookomael (Obk), vandaar Jo moe'n ot zo 
lange pappen tot at flope is totdat het op 
doorbreken staat, totdat hat ver genoeg is 
am door to steken (Dho), Af' vroegorpiene 
in do mond hadden, gong ie at wang mit 
lionkockemacl pappen (Db), eon gezwul 
pappan mit d'r bicJtied con nat vcrbaand 
om to doon (Op), eon vingar pappen die 
dikke woddon is dour eon ontsteking, dour 
him nat to bolen (Bu), pappen on natholen 
lett. (Bdie, Ma, Ow): eon diidce pore bi 
koenon of poerden pappen on nat holen 
(Ow), ook fig. (verspr.): Die moej'pappon 
on nat holon, Jo aan hat lijntje houden 
(Bu), pappen en waarm holen hetz. als 
pappen on natbolen (lett.; Ste): pappen on 
waarm bolon bi5 zwuldon7jc (Ste), oak fig. 
(Ste): AJ' bijna can mooie baane hobben, 
mooj' ot pappen on waarm bolan (Ste) 2. 
(overg.; fig.) vermengen, bij elkaar doen 
komen (Dfo), in verb.: Die beido bin dour 
do ooldors mitzuta brotios bij mekoorpapt 
zijn naar een vaste verkering met elkaar, 
naar can huwelijk met elkaar gepraat (Dfo) 
pappenheimer ['papzphjm] - pappen-
heimer Die kondo zion papponboimers 
(Ow) 
papperassen [papo'rasi] - paperassen Wat 
hat N d'r weer can bande van maekt mit al 
die papperassan op 'o taofel (Ow), Zo zat 
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papperig - park 

in die papperassen to pluzen (Dho) 
papperig bn.; -er, -at [pappx] 1. week en 
nat, brijachtig Aj' cerappeis te gear koken, 
wo 'n ze papperig (Dfo), papperige cerpels 
(aig., Ste), Dc ties is pappan (Dhau), 
Stamppot kan papperig wodden (Bu), Et 
voerispapperin1. het veevoeder (Ste), Et 
bouwlaand is nog papperig, de yost is d'r 
flog nict wit (Dfo, Ow) 2. (van kieding) 
enigszins vochtig (Nw) Do kieren bin wat 
papperig (Nw) 3. (van personen, dieren 
inzake het bevleesd zijn:) dik maar niet 
stevig (Bu, Op, Ow) N wodt dikkc, marik 
gelove dat at gien gazonde dikte is, hi) 
kikt d'r zo papperig uut (Op), eon pap-
perige jonge moM (Ow), can papperige 
pinke (Ow), ...motte id. (Ow) 
pappezoegers z. zoegepappen 
pappien (Dhau, Ma, vo) ['papin] - papje 
mit iienmael een pappien bruuien (Dhau, 
Ma), Doe mossen d'r poeden maekt wad-
den van zaickegoed en daor mos van alias 
in: grime ziepe, kreoliene en trakzalve on 
dat tot een pappien macken mit iienmael 
(vo) 
pappisser z. padpisser 
paprika ['pa:prika] - paprika (de bekende 
plant, ook: de vrucht ervan) 
paprikachips [p...] - paprikachips 
paprikasaus ['p...] - paprikasaus 
papyrus (1) [pa'pi:ros] - papyrus: papier-
plant 
papzak (Nbk, Nw, Spa) de; -ken; -kien 
['papsak] 1. papzak, pafzak 0th, war is die 
vent toch cen thicke papzak (Nbk), Dat is 
war een papzak (Nw), Jo zitten d'r war as 
een papzak benne nogal suf, niet bep. 
helder, levendig (Nw) 
papzoeger z. zoegepappen 
par. - aficorting van pan-egraf 
paraaf (1) [pa'ra:f] - paraaf je paraaf 
zettan (1), ...d'r biy zetten (1) 
paraafstenipel (1) [...'r...] - paraafstempel 
paraafteken (1) [...'r...] - paraafteken 
paraat z. peraot 
paracetemol (verspr.) [pa:rast:to'm31] - 
paracetamol 
parade Ook perade de; -s [pa'ra:do/po 
'ra:do] 1. parade (van troepen) can parade 
boien (Nbk) 
parademaeken (Sz) onbep. w. [...'r...] 1. 
opscheppen, snoeven Hi5 kan at parade-
maeken niet laoten (Sz) 

paradepas (1) [...'r...] - paradepas 
paradeplak (1) [...'r...] - paradeplaats 
paradies z. parredies 
paramilitair (I) bn. [pa:ra ... ; aks. wisselt] 
1. paramilitair paramilitaire troepen (1) 
paranorniaal (spor.) [pa:ra ... ; aks. wisselt] 
- paranormaal 
paratroepen (spor.) ['pa:ratrupqil - para- - 
troepen 
paratroeper (spor.) ['pa:ratrupç] - para-
troeper 
paratyfus (spor.) ['p...] - paratyflis 
pardoes z. perdoes 
pardon z. pardon I, II 
pare! (Np) Ook perel (Dhau, Op, ba) 
['pa:rjl'pt:orl] - parel (bep. sieraad) pareis 
riegen (1), Mien pelies is de wereld, groat 
en bried, mitperels an alle patties (ba) 
parelbri'j z. parelsoep 
parelen (spor.) Ook perelen (ba) ['pa:rJiiJ 
'pt:arjii] - parelen: zich als parels voor-
doen 
parcigort z. pareigotte 
parelgotte (Bu) Ook parelgort (Spa, Wol) 
['p...] - parelgort 
parelsnoer ['p...] - parelsnoer 
parelsoep (verspr.) Ook pareitfessoep 
(Dhau, Dho, El, Ld, Mun, Nbk, Spa), 
pareibri') (Wol), pareltiesbri'j (Db) de 
['p ... .pa:rjtjasup/ ... brcj/'pa:rjtiz ... ]l.water-
gruwel Parcltjessoep moat gotta in (Spa), 
Vroeger was parelsoep zundagsetcn (Obk) 
parelstien (1) ['p...} - parelsteen 
pareltieshri'j z. parelsoep 
pareltjessoep z. parelsoep 
parelvisker (1) ['p...] - parelvisser 
pareiwit (spor.) [aks. wisselt) - parelwit 
paren z. peren 
parfum ['parfAm] - parfum Rock ie et 
waif Ze stinkt naorparfum! (Obk) 
parfumfiessien ['par...] - parfumflesje 
parfumwinkel (I) ['p...] - parfizmwinkel 
paria (spor.) de; -'s ['pa:rija] - paria: yes-
schoppeling 
Panes z. Patios 
Panijs z. Panes 
park Ook perk (WH) et; -en; -ien 
[par(o)k/per()k] 1. park 2. perk, bloeni-
perk We habben van 'tjaor mar eon klein 
parkien tuipen! (Op), Do bonnen var-
krabben de parkias (Db) 3. hetz. als 
binkeipark, z. aldaar (Dfo, Np) 4. beper-
kende bégrenzing, afgrenzing, in verb.: It 
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parkccrautomaat - parkliinkersblokkien 

Moot binnen do par/con bliovon hot moot 
binnen do porken gehouden worden, hot 
moet bep. grenzon niot ovorschrijden, hot 
moot billijk, oorbaar blijven (aig.), zo ook 
It moo 'n binnen do par/con blieven (Dho), 
Ze gaon do par/can to baton doen wat net 
niet meer kan, wat redelijkerwijs to vor 
gaat (Nw), argens paol on park an stollen 
(Nbk, 01-NI) 
parkeerautomaat - parkeerautomaat 
parkeerboete (spor.) - parkeerboete 
parkeerbon (spor.) - parkeerbon 
parkeerdak (spot.) - parkeerdak 
parkeerder [par'kt:ardr] - parkeerder: ie-
mand die parkoort 
parkeergeld - parkeorgeld 
parkeergelegenhied Voor -heid z. -hied - 
parkeergelogenheid 
parkeergerage - parkeorgarage 
parkeerkelder (spor.) - parkeerkelder 
parkeerklemme (1) - parkeerkiem 
parkeerlocht - parkeerlieht 
parkeermeter - parkoenneter 
parkeeronthefling (spor.) - parkeer-
ontheffing 
parkeerovertreding (spor.) - parkeer-
ovortreding 
parkeerpelisie (I) - parkeerpolitie 
parkecrplak [par'ki:3rplak] - parkeer-
piaats (4' good gala/c gongen we naor dat 
parkeerplalc (Db) 
parkeerruumte (spor.) - parkeorruimte 
parkeerschieve - parkeofschijf 
parkeerstroke - parkeerstrook 
parkeerterrein - parkeerterrein 
parkeertied - parkeortijd 
parkeervak - parkeervak 
parkeerverbod - parkeerverbod 
parkeervergunning - parkoervergunning 
parkeerveursch rift (spot.) - parkeer-
voorschrift 
parkeerwaacht(er) [par'kt:orwa:xt(1)] - 
parkeerwacht(er) 
parkeerzone (1) - parkeerzone 
parkelblokkien z. park/iin/corsblok/clan 
parkeltienhinken z. par/thin/con 
parkement (Dfo, Ste) Ook perkement 
[parko'ment/per ... ] - porkament 
parkementen (I) [parka'mcnti] - porka-
menten: van perkament gemaakt 
parkementpepier z. per/corn on/pep/or 
parkeren Ookperkeren (Nbk) [par'kuççJ 
pr..., ps ... ] - parkeren: van auto's, vraeht- 

wagons e.d. vorbeziden toparkoren (1) 
parket et [par'ket] 1. parkotvloor 2. in in 
con /astig par/cat (Nbk), in eon macill/c 
par/cot (Nbk) 3. het openbaar ministerie 
(spot.) 
parketvloer - parkotvloer do parkotvlaer 
la/c/con (Ld) 
parketwaacht(er) (1) [par'k€twa:xt(ç)] - 
parkotwacht(or) 
parlchinkblokkien z. parflinJcorsblokicien 
parkhinkelen z. par/thin/con 
parkhinken (verspr.). Ook parkien- hin-
kelen (Mun, Nt, Pe-Dbl, Spa, Ste), paar-
kienhinken (k: Ste), parkthienhinken 
(Mun),parkhinkelen (Bdio, Diz, Np, Spa), 
perkienhinkelen (Spa), paandhinkelen 
(Db),paantienhinkelen (11Th), kruushinken 
(Bu, Db, Nw, Np, b: in), kruudhinken 
(Db), tikhonken (Dfo) onbep. w. ['par(o)k 
hti]k/'par(o)kinhtijkJn/'pa: r(a)kinhu]kfl/ 

hoijlqj] 1. bekend hinkeispel spelen waar-
bij een op de grond getokend trajokt voor 
het grootste deei hinkend wordt gevoigd 
terwij I men voorafgaand hot biokj e - vaak 
met eon kruis crop gotekond of cnn 
gezaagd, en met eon koporon knop in hot 
middon - in yak 1, 2 onz. hooft geworpon. 
Men spningt over het yak met hot biokje; 
op de torugweg wordt dat, torwij 1 men op 
één been staat, opgoraapt on meegonomen; 
wie hot hinkelblokje op een streep werpt of 
op eon stroep gaat staan, is af. Hot perk 
kent dric vakken na elkaar, dan twee naast 
elkaar (waanin men, als het blokje or niet 
Iigt, in gesproido stand kan gaan staan), 
dan eon enkei yak (do stave (Ld, Nbk)), 
dan woon twee vakken naast elkaar en dan 
do bogo, waanin men juist niet mag staan, 
of in mag keron. In een bop. variant 
wordon vier hokken op do heenweg envier 
(daarnaast) op te torugweg gonomen, no 
met eon biokje aan hot been (01-Ni); ook 
is bekond een var. met vole onkolvoudigo 
blokkon achtor elkaar die in eon steeds 
nauwor wordende cirkei naar eon eindblok 
in hot midden lopon (01-Ni) 
parkitinker (Nbk, Np) do; -s; -tion 
['par(o)khujkç] 1. iemand die aan hot spoi 
parlthinlcen moedoet, z. aldaar 
parkhinkersblokicien (Bu, Dfo, Diz, Nbk) 
Ook kruudhinkenblokkien (Db),parkhin- 

-788- 



parkhinkershokkicn - parrederen 

kerthooltien (Nbk, Obk), park/tinkers-
houtien (Spa), parkhooltien (Nbk, Np), 
hinkeiblokkien (Bdie, Db, Dhau, Dho, 
Nbk, Nt, 01-Ni, Pe-Dbl, Sz, Wol), hinkel-
houtien (Spa), krieihinkelblokkien (Db), 
parkhinkbiokkien (El, Op, Ow), hinkblok- 
kien (El), parkeThlokkien (Mun) et; 
...blokkies 	['par(o)khtkçz ... ..kryt ... / 
..i'hujkjbl ...  ... Aril ...  ...  ... par(o)kl ... ] 	1. 
(bijna) vierkant blokje van zo'n 5 bij 5 cm 
met een diagonaal kruis in de voorkant 
gekerfd, gezaagd of daarop getekend (soms 
met een koperen knop in het midden (Bu), 
en/of met een plus getekend aan de onder-
kant), gebruikt bij het parithinken: Et 
parlthinkersblokkien zat ten kruus over-
heave; dat mos boven Iigcn, ears waj' of 
(Nbk) 
parkhinkershokkien z. hinkelpark 
parkhinkershooltien Z. par/thinkers-
b/ok/den 
parkhinkershoutien Z. par/thinkers-
hiokkien 
parkhinkhokkc z. Make/park 
parkliunk(e) (Ow) et; -n; ...honkien 
['par(a)khok(a)J 1. de ruimte vóór het 
eerste yak bij parkhinken, een parkhonlc 
macken nI. op straat, tegelplein of in het 
zand tekenen 
park.hoolticn z. parkhinkersbiokkien 
parkhotel (spor.) - parkhotel 
parkienhinkelen z. par/thinken 
parkienhuden (Ow) Ook parkieshuden 
(Ow) onbep. w. {par(a)kinhy:di/'par(a) 
kishy:di2] 1. koeien hoeden en daarbij 
zorgen dat ze binnen een bep. perk blijven 
(Ow), vgl. Dc koebuders en koehuudsters 
mossen hasems parkieithuden in et ops/ag 
van sparre/aand en dadde snee grös; dan 
ston d'r te min op om te mijen en dan 
zette de hoer el/ce morgen wit vierpaolen 
op 'e hoeken ten park uut. Dc grootte van 
die parken was a/ naor ge/avg dat d'r op 
ston. De koehuudsters on hoehuders 
mossen dan mar zien dat ze de koen en 
binnen die vierpaoien ho/en konnen (Ow) 
parkieshuden z. parkienhuden 
parkiet de; -en; -ien [par'kit] i. parkiet 
parkietezaod (1) [parkito...] - parkieten-
zaad 
Parkinson ['parki(n)son] - Parkinson, in 
de ziekte van Parkinson 
parklaandschop (1) ['p...] - parklandschap 

parklaene (spor.) ['p...] - parklaan 
parkoers (spor.) - parkoers 
parlement et; -en [parlo'ment] t. 
parlement, volksvertegenwoordiging et 
Europese parlement 2. echtgenote (Bu) 
parlenientair (spor.) - parlementair: van, 
m.b.t. de volksvertegenwoording etparle-
mentaire ste/sd (1) 
parlemoer (Diz, Ste, j) [parla'mu:or] - 
paarlemoer, parelmoer (bekende stof uit 
bep. schelpen) wit goo/d en parlemoer 
in/egd U) ? G/imt as parlemoer (Diz, Ste) 
parlemoeren (1) [parlQ'mu:Qç;] - paarle-
moeren 
parlevinken onbep. w. [parla'fu]Iqfl 1. 
doefloos rondlopen, flierefluiten Hij lop 
ma,-  wat te parlevmnken (Bdie) 2. venten 
(van grutterswaren e.d.) bij mensen die op 
schepen wonen (Bu) 
parlevinker (Bu, Db, Dhau, Nbk, Nt, Obk, 
Sz) de; -5; -tien ['parlofujlcç, ook wel 
...'f...] 1. iemand die met boodsehappen 
langs schepen gaat (Bu, Db, Dhau, Nt, 
Obk, Sz) Oonze suker is op, deparlevinker 
woet eerst kommen (Db) 2. flierefluiter 
(Nbk) 
parmantig z. pennantig 
parmentaosie z. parremetaosie 
parmetaosie z. parrein eta osie 
parochie z. peroebie 
parodie (spor.) [paroo)'di] - parodie (op 
een lied, een letterkundig werk c.d.) 
Parraguay (spor.) ['paragwaj] - Paraguay 
Parraguayaans (1) [paragwa'jâ:s] - Para-
guayaans 
Parraguayer ['paragwaj] - Paraguayer, 
Paraguay aan 
parrebool (1) [pan'bo:ol] - parabool 
parreboolantenne (I) [...b...] - parabool-
antenne 
parrederen (verspr.) Ook parreren (Bu, 
Nw, 01-Nl) zw. ww.; onoverg.; pane-
deerde, het parredeerd [paro'dt:ap1/ 
pa'rt:apfl 1. parmantig stappen, met flinke 
stappen Iopen Af vroeger watni5shadden, 
dan koj' zuver war wits parrederen (Obk), 
Ze parreren d'r aorig /anges mit die op-
tocbt (Bu), Die p/oeg parredeert bij de 
weg /anges (Np), Kick die toch es 
parrederen (Ste) 2. doelloos rondstappen 
(vooral: op de weg) Hi/oopt mar watbiy 
de weg to parreren (01-NI), Die lop a/tied 
bij de weg te parrederen (Bdie) 
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parredies - partner 

parredies Ook paraa'ies (spor.) 
[parodisfpara'dis] - paradijs: Adam on Eva 
wo on den in et parredics (Nbk), in at 
parredies kommen in de hemel (en niet in 
de hal) (Nbk); ook fig.: heerlijk oord om te 
verblijven Mazi, vergeleken bij in de stad 
wonen we bier in or parredies (Nbk) 
parrediesverhael (1) [paro'dis...] - para-
dijsverhaal 
Parrediesvoegel (1) [par'dis...] - Paradijs-
vogel (bep. sterrenbeeld), ook, met kleine 
letter: paradijsvogel, bep. exotisohe vogel 
parreferen (1) [paroft:op] - paraferen 
parrefrase (1) [paro'fra:soj - parafrase 
parrefreseren (1) [parafrosI:ar9] - 
parafraseren 
parregraf (Nbk) ['pangraf] - paragraaf: 
paragraafleken, onderafdeling van een tekst 
(met name van een hoofdstuk), gedeelte 
van een politick programma 
parregrafteken (1) [p...] - paragraafteken 
parrelel J (spor.) de; - len [paro'lel] 1. 
vergelijkbaar jets argens can parrelel in 
bebben (spor.), ...vienen (spor.) 
parrelel II (spor.) bn. [para'lcl] t. parallel, 
evenwijdig Die lijnen Jopenpazrelel(spor.) 
parrelelkiasse (spor.) - parallelklas 
parreleilogram at; -men; -megien 
[paralclo:'gram] 1. parallellogram 
parrelelschaekeling (1) [para'lelskc:kuj] - 
parallelsehakeling 
parreleiweg [paro'lslwsx] - parallelweg 
parremetaosic (Nbk, Ste) Ook parme-
taosie (Bu, Pa- Dbl), parnsentaosie (Bdie, 
Dho), permetaosie (Bu, Dho) de [paromo 
'toosi/parmo'tosi/parmanbasi/p€rm ... ] 
1. parentage, bloedverwantschap, familie-
kring in de parremetaosie in de 
familiekring, tot de familie te rekenen 
(Nbk), zo ook Dat zit nag in de 
parm eta osie (Bu), Jim zitten Ip3i  mij in de 
permetaosie horen bij mijn familiekring 
(Dho), Die zitten nag in de permetaosie 
zijn nog verre familie van elkaar (Bu), Et 
zit bij cons in deparmentaosie (Dho), Die 
is bielemaol wit de pairemetaosie wordt 
buiten de familiekring gehouden (veelal: 
door eigen toedoen) (Ste) 
parreplu [paro'ply] - paraplu (lett.): Ic 
meugen we! can parreplu mitn amen, at kon 
wel es regenen gaon (Nbk), de pazreplu 
opstik/cen (spor.), Eon vrommes mit een 
bosscboppetasse an de aarm on een grime 

pazreplu op (v) 
parreplubaanke (Diz) de; -n [...'ply ... J 1. 
elk van de banken (met overkapping) voor 
de kerkeraadsleden en ouderlingen in een 
kerk 
parreplubak [paro'plybak] - paraplubak 
can iezercn paireplubak (Nw) 
parrepiuboom (ko) de; ...bomen; -pien 
[...'ply...] J.. Hoe vaekcbe'kveuI ]actor bij  
de pazrepluboom zeten, waor ik mien 
cerste eu1iescbilderie maekte op con Jos 
stiilc linnen (ko) 
parrepluknoppe (spor.) - parapluknop 
parrepluplaante (spor.) - parapluplant 
parreplustok (I) [pan'plystak] - 
paraplustok 
parrepluwinkel (1) - parapluwinkel 
parreren z. parrederen 
parresiet (spor.) [pan'sit] - parasiet: 
parasitair levend dier (ook wel van een 
plant), ook: klaploper, iemand die op hat 
geld, het sukses van een ander parasiteert 
parresiteren (I) [parosi'tt:açi] - 
parasiteren 
parresjute (Bu, Nbk, Nw, 01-NI) Ook 
parresute (Nbk) de; -n; parresjutien, -glen 
[para'sjyto/...'syta] 1. parachute Kick, de 
parrechute ontplooit (Bu) 
parresjutespringen (I) [...'sjyta ... J - 
parachutespringen 
parresjutespringer (1) [...'sjyto...] - 
parachutespringer 
parresjutesprong (Nbk) [...'sjyta...] - 
parachutesprong 
parresjutetroepen (1) [...'sjyt3...] - 
parachutetroepen 
parresjutist (I) [parosjy'Ust] - parachutist 
parresol de; -len, -s; -legien [paro'sal] - 
parasol de parresol opzetten: d.i. in het 
voetstuk plaatsen en uitklappen (Nbk) 
parresoistok (spor.) [pan'solstok] - 
parasolstok 
parresute z. parresjute 
parterre (spor.) - parterre: zitplaatsen 
gelijkvloers of plaatsbewijs daarvoor 
partij (spor.) tw. [par'tEj] 1. (bij korfbal) 
roep om de medespelers to waarschuwen 
dat een eigen verdediger de bal heeft en 
dat men naar de aanval moet spelen 2. z. 
pertij 
partijdig z. perti5dig 
partijgcnoot z. perti)genoot 
partner (spor., 1) - partner: deelgenoot, 
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partnergemiente - passchroeve 

medespeler, degene met wie men samen-
leeft (ook van dieren) 
partnergemiente (1) - partnergemeente 
partnerruil (Wol) - partnerruil 
partnerschop (1) [...skop] - partnerschap 
partuur z. pertuur 
parzik z. perzik 
parzikboom z. perzikeboom 
pas I Ook passe (bet. 1: Ste) de; -son; 
-sien [pas/'pass] 1. stap, trod de pas d'r in 
hebben stevig doorlopen (Nbk), in de pas 
lopen (mit) lett. (Nbk), (fig.:) Hij lop niet 
bij mij in de pas hij en ik komen niet 
overeen (Sz), uut de pas lopen lett. (Bdie, 
Nbk): Hij lop een biotien uut de pas 
(Bdie), (fig.:) N. is ok uut de passe uit z'n 
gewone ritme, uit z'n gewone doen (Ste), 
ook: is uit de gratie bij de anderen (Ste), 
Hij ston niet zo good in de pas bij die 
moons/con word niet erg gewaardeerd 
(Obk), uut de pas raeken (lett.; Nbk), in do 
pas blieven (lett.; Nbk), de pas inholen (1) 
2. afstand van een schrede, stap Hij ston 
krek op lone pas van mi j (Nbk) 3. bergpas 
over een pas kommen (Nbk), ...moeten 
(Nbk), ...gaon, iene de pas ofsnieden 
(spor.) 4. paspoort We moon oonze pas 
zeker ok haost es weer ver!engen laoten 
(Nbk), Mossen jim do pas ok zien laoten 
bij de greens? (Nbk); ook we!: verkorting 
van giropas, bankpas e.d. 5. (bij her 
goochelen) handbeweging waarmee men 
jets verandert of doet verdwijnen, in bokus 
pokus (pilatus) pas 6. in 't Is alle daegen 
pas eender, hetzelfde liedje (Sz), ook: het 
is elke dag mis (Ow) en: hij is elke dag 
dronken (Bdie), zo ook Daorkuj'marpas 
op goven dat is steeds eender (Dho) 7. z. 
passe I 
pas II bw. 1. nog maar net, juist Ze weren 
nog mar pas acbttien jaor on dan mossen 
ze al onder dienst (Nbk), Veur him begon 
et feast pas, now et veur de aanderen a/ 
lange veurbij was (ba) 2. kort geleden, 
zojuist Hij ispas ankommen (Nbk), zo pas 
(ook aaneen) 3. niet later, ouder, Langer 
dan Ik bin nog mar pas veertig, beur! 
(Nbk) 4. niet voor, niet eerder dan 
Waorom kom ic now toch pas! (b), Ze 
zollen vroog kommen, mar ze weren d'r 
pas om half negen (Nbk) 5. in hoge mate 
Dat is now pas es eon keer optreden! 
(Nbk) 

pasbulte (Bdie, Np, Nt, Ste) ['pazbnito] - 
persbult (van ingekuild gras) 
pasdoek (bs: Dfo) Ook pasklied (bs: Dfo) 
de; -en ['pa?duk/'paskli:t] 1. als perszak 
gebruikte doek bij het persen van honing 
pasfoto ['p...] - pasfoto . 
pashunnig z. pashunning 
pashunning (bs: Dfo, Op) Ook pashunnig 
(bs: Dfo, Obk, Ow) de ['pas.../...] 1. honing 
verkregen door doze uit de raten to persen 
pasjent z. pesjent 
paskaemer ['p...] - paskamer 
pasklaor bn. [aks. wisselt] - pasklaar Ik 
heb de jurk pasklaor, hij zit in de 
ri jdraoden (Bu), eon pask/aore oplossing 
(I) 
pasklied z. pasdock 
paskoeken (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) mv. 
['paskukp] 1. restanten in de pasdoek na 
het persen van honing m.b.v. de honing-
pers Paskoeken won soms we/ your de 
bijen gooid, dat die do /aeste hunnig d'r 
uut baclen kunnen (bs) 
paslood (Bu, Spa) - paslood: schietlood 
pasmesiene (Bdie El, Np, Nt, Ow) Ook 
persmesiene (Sz) ['pasmasina/'pars...] -
persmachine 
paspompe (Bu, vo) Ook perspompe (Bu) 
['pas.../'pars...] - perspomp Op e koezool-
der ston eon grote zinken bak, mit eon 
zoeg- on paspompe op eon norton-putte 
koj' die ien of twic her daegs volpompen 
(vo), De paspompe die beweeg ie van links 
naor rechts (Bu) 
paspoort ['p...] - paspoort: reispas Mossen 
jim jim paspoort nog zien laoten bij do 
greens? (Nbk); verder in mediseb paspoort 
(1), kulturee/ (jongeren)paspoort (1) 
paspoortboekien (1) ['p...] - paspoort-
boekje 
paspoorthoolder (1) ['p...] - paspoort-
houder 
paspoortkontrole (1) ['p...] - paspoort-
kontrole 
paspoortkosten (spor.) ['p...] - paspoort-
kosten 
paspoortnommer (spor.) ['p...] -
p asp oortnummer 
passage z. pesaosie 
passaosie Z. pesaosie 
passcbroeve (bs: Dfo, Obk, Op) de; -n 
['pas...] 1. schroef in de honingpers met 
behulp waarvan men de balk aandraait.die 
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passe - passe 

op de pasdoek met inhoud ligt 
passe I (bet. 1-4) Ook pas (bet. 5; bet. 
1-4: verspr.) ['pas(o)] 1. in de verb. to pas 
on to onpas('se) steeds maar weer, ook op 
ongelegen momenten: Die komt to pas en 
to onpasse (El, Nw), To pas on to onpas 
kommen ze mar NY oons binnenlopen, mar 
daor gao 1k we! eon stokkion your stik/cen 
(Ma, Ow, Ste, Sz), tepas of to onpasse id. 
(Nw), (veelal negatief) to passe kommen 
tereoht komen, zich afwikkelen, vergaan: 
Th1 is mal to passe kommen mit dat 
ongelok mit de mater (Obk), Th3i is bij die 
koopman to passe kommen slecht to pas 
gekomen (Obk), (ironisch:) Hi7 is maci to 
passe kommen hot pakte verkeerd voor 
hem nit, hij kreeg het deksel op z'n neus 
(Bu), War kwam die bertao!e vent to passe 
wat verging het die bmtale vent slecht (j), 
zo ook Daor kwammcn we reer to pas 
(Db), 1k bin raor to passe koemen (Ma, Nt, 
Bdie), 1k mionde dat ik or go good daon 
bad, mar ik bin Cr reer mit to passe 
kommen (Dfo), Hiy is reer to passe west 
heeft eon ongeluk gehad (bo: Bu, Nw), 
ook: heeft een vreemd ongeluk gehad (be: 
Bu, Nw) 2. in de verb, van pas(se) 
kommen op het goode moment komen, 
vooral: om benut to kunnen worden, to 
kunnen helpen enz.: Dat de smid krek even 
biy cons kwam to praoton, dat kwam mij 
good van passe (Nbk), Et kwam percies 
van pas(se) (Nbk), Et kwam mi niks van 
pas(se) (Ma, Nbk), Misscbien zit d'r nog 
eon woord in datfim van passe komt (Ow), 
Dat zal hem good van passe kommen dat 
komt hem zeer gelegen (om er gebruik van 
to kunnen maken) (Np), Et moot ok mar 
krok van pas kommen (Bu), Daonk Cr 
omine, et moot mar good van passe wezen 
hot moot maar passen, gelegen komen 
(01-NI), zo ook to passe kommen nodig 
zijn (op het goede moment), gebruikt 
kunnen worden (verspr., b): Misscbion zit 
d'r nag eon woord in datjim to passe komt 
(Ow), Dat is we! aorig to passe kommen 
(Nw), zo ook Dat kemp me niet to passe 
dat komt me (nu) ongelegen, dat kan ik 
niet gebruiken (Ste) en Et kwam miy nib 
to pas(se) (Ma, Nbk), Dat kan we! es to 
pas kommon (Nbk, Ow), in do b-acm to 
passe kommen z. onder kraom, bet. 3, 
Waor komt dat NY to passe waarbij is dat 

aan de orde, wanneer is het nodig (Nbk), 
Daor komt gion praoton an to passe praten 
is daarbij niet aan de orde (p), Zo kwios-
kwaans brocht ze dat even in de praot to 
passe noemde het waar het in hot gesprek 
niet erg opzettelijk hoefde to lijken (j), D'r 
komt nogal wat bij tepasse or komt nogal 
wat bij kijken, or is nogal het één on ander 
aan materiaal era. bij nodig (Nbk), Cr an 
to passe kommen nodig zijn, or bij komen 
om op to lossen, af to wikkelen e.d.: Do 
pelisie mos d'r an to pas(se) kommen, 
zoo'n nizie bet or Cr west (Nbk), zo ook 
Do polisie hot d'r an to passe west (Sz, 
Op), Hier moot mar gion polisie an to 
passe kommen de politie moot er maar 
niet bij worden betrokken (b) 3. iemands 
normale, goode toestand, in do volgende 
verb.: Dour allemaole vesitos on mar eton 
on drinken was ikgistor niks topasvoelde 
ik me helemaal niet zo good (Op), zo ook 
1k bin niks to passe (Np, Ste), ...met zo 
good to passe (Ste), ...met zo best to passe 
(Bu), ...niks niet best to passe voel me niet 
bep. good (Ste), Aj' uutjo doen binnon, 
bij'niot to passe uit je gewone doen, uitje 
normale ritme (Bu), 1k vuu! me niks to 
passe ik voel me niet zo good (Bdie), 1k 
bin tegenwoordig wel aon'g to passe voel 
me goed (Np), zo ook 1k bin vandaogo wel 
aon'g to pas (El) 4. met do juiste, passende 
maat, in verb.: De timmerman gaot do 
balko to passe maeken passend maken, 
hier: korter maken (Np), Inkappen moot 
gobeuren em or van pas to ma/con (Spa), 
Dojasse moot even topasso maokt woddon 
(Ma), lo moo 'n die jasse to passe maeken 
id. (Bdie, Np), 1k za! It even to passe 
maokon op maat (Ow), eon jurk to passe 
maekon (Dhau), zo ook Die broekon van 
mien man moo'n a/tied op pas mn/ct 
wodden id. (Sz), eon brook van pas 
maeken (Nt) on Dat pa/c he'k van pas 
maekon !aoten, et was to groot(Sz, 01-NI), 
Do jasse was porcios van passe paste 
precies (Np), Die lurk is good van pas past 
good (Nw), ...die past niet, dio moeJ' ovon 
van pas maoken op maat (Ste, Nw) 5. in 
gien pas geven zo niet horen, niet 
betamelijk zijn Mit depiepe an in do karke 
zitton gall gion pas (Ow), Dat geft gion 
pas, om Jo daor zo to godrogen (verspr., 
Nbk), Et zol vroogor gion pas geven dat 
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macgics en jongen tegere kamperon 
gongcn (Obk), Et ge/I glen pas en gaon 
daor roken (Db) 6. z. pas  
passe H Ook pets (bet. 2: Nbk) de; -n; 
passion ['pao/'pers] 1. (in hot algemeen) 
werktuig waarmee men perst, samendmkt, 
uitperst (zoals een hooipers, stropers, ci- 
troenpers, honingpers) de passe acbter de 
dosmesiene ni. de stropers (Bdie), Twic 
man bij de passe, de iene had dc naa!de, 
dc ore was de tegennier ni. bij do 
dorsmachine (Bdie, Bu), Depick-up pa/dc 
et huj nettles op on brocht et in de passe, 
die drokte et stief in mekeer tot eon 
palckicn dat hi an de aacbterkaant va!en 
lout, et lent nao et aandere (vo) 2. 
drukpers, in van de passe kommen (spor) 
3. journalisten Zol d'r ok passe op 
oficommen? (Ow) 
passe-auto ['paoaMto ....toM] - persauto 
passe-officier (1) ['pazifisi:or] - pers-
officier 
passebericht ['paso...] - persbericht 
(gebmikelijker is passetiedinge) 
passebi'jienkomst (1) [pao...] - persbij-
eenkomst 
passehuro (1) ['paso...] - persburo 
passecentrum (1) ['paa ... ] - perscentrum 
passefoto (1) ['paof...] - persfoto 
passefotograaf (1) ['p...] - persfotograaf 
passekaorte (1) ['paso ... ] - perskaart 
passekonfereensie (spor., 1) ['paso...] - 
perskonferentie 
passekontrole (1) ['paso...] - passen-
kontrole: hot kontroleren van passen 
passelik (verspr.), bit; -or, -St ['pasjok] 1. 
passend, geschikt Dat is we! ten passelike 
pries (Db, Ld, Np, Ste), can passelik 
kodogien (Ow), Soms kuj' alles mit hem, 
dan is hi5 aorig passelik (Sz), Bi5 die 
begraffenis wodde glen woord spreulcen, 
d'r was gieniene die een passelik woord 
zec (Op), ten passelik Jictien (Dho) 
passemappe (1) do; -n; ...mappien 
['paso...] 1. map met informatieve stukken 
voor journalisten 
passen I zw. ww.; overg., onoverg.; paste, 
hot past ['pasi] 1. (overg.) nauwkeurig 
afmeten passen en metcn, Zie mossen 
passen en meten om d'r to komi'nen om do 
eindj es aan elkaar te breien, om rond to 
komen (Spa) 2. (overg.) met gepast geld 
betalen Kuj' It niet passen? {Nbk) 3. 

(overg.) in d'r bi5 passen dat deel voor 
eon ander betalen dat hem/haar nog 
ontbreekt (Dhau, Nbk): As ie ten niyjasse 
Icopen, zal ik de belte d'r wel biy passen 
(Dhau) 4. (overg.; van kledingstukken, 
schoeisel e.d.) door aantrekken uitproberen 
of hot formaat good is Pas die jasse es 
even (Nbk), 1k bob mien niie schoenen 
cerst even goed past, ze bin d'r duur 
gcnocg your (Nbk), d'r ten mouwe an 
passen eon oplossing bedenken 5. 
(onoverg.) in passen op letten op, acht 
geven op It meugen d'r we! ten betien op 
passen dat je dat niet weer overkomt 
(Nbk), Th3 zee dat hi d'r wel op passen 
zol dat ze him niet weer in de vingers 
kregen ), op je tellen passen, op je 
woorden passen (spor.) 6. (onoverg.) in 
passen op de zorg hebben voor, verzorgen, 
ook: hoeden (van vee) op 'e kiender 
passen: We passen nogal vacke op 'e 
klcinkiender (Ld), Ikpas we! op je (Obk), 
Zoj' we! even op oonze hondloons buus 
pass en wi/len, as wij mit vekaansie 
binnen? (Nbk), It moc'n goed op 'e knie-
nen passen ze good verzorgen (Nbk), Die 
!eut him op zion !os!opende varkonspassen 
hoeden (b), Die oo!de man het gieniene om 
op him to passen om hem to helpen, to 
verzorgen waar dat nodig is (Nbk), 1k kan 
wel op mi)ze!s passen ik red me wel, heb 
je advies, betweterige raad niet nodig 
(Nbk), Pas it mar op jeze!s wees zeif maar 
voorzichtig (Nbk), ook: zorg maar dat je 
zelf do dingen good doet (Nbk), zo ook 
Now, !aotN mar op himzelspassen (b) 7. 
(onoverg.) van pas zijn (lett.), van dejuiste 
afmetingen, do juiste maat zijn 1k bob 
perbeerd d'r con ni5 kozien in to zetten, 
mar et past niet goed (Nbk), Die ieno 
s!eute! paste we] (Nbk), Die pannen passen 
goed in mekeer, dan bin go niet zovu!e 
ruunjte neudig (Nbk), Fen baand om de 
middel, daor paste de breideschio an (Ste), 
Passenje de niye klompen we! goed? (Diz, 
Nbk), Dat past nict in zien plan kan niet 
goed in zn plan worden opgenomen, ook: 
komt hem ongelegen gezien zijn opzet 
(Nbk), Dat past as gegeuten (Pe- Dbl, Ste), 
...as con busse (Db, Diz, Obk, Sz), ...as cen 
ku! in Griet (Obk), Ft past as was ? d'r 
veur maekt (Ma, Ow), ... veur jow mackt 
(Dfo) S. (onoverg.) ovejeenstommen, 
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kunnen samengaan, harmonieren Die 
kicren passen niet biy makeor, at rooit 
nargens naor hot lijkt naar niets (Bu), Die 
kieu.ren passen nicE bi5 mekeer (El), Bat 
past good biy mekeer (Nbk), Die means/can 
passan goad biy me/ceor (Bu), 't Was gien 
goad huwehk, at paste niet (Nbk), .Za 
pasten mekare parties (vo), Dat past as ten 
tango op eon vatican in het geheel niet 
(Bdie) 9. (onoverg.) betamelijk zijn, op zn 
plaats zijn Dat past him niet om zoks to 
doen (Bu), Bat past ft niet om praoties to 
bebben tegenfe meardera (Bdie, Db), El 
past jim niet eon bertaole mond tegen jim 
vader to habben (Op), 'I Zol in disse tied 
haost ok niet moor passen nog kunnen, nog 
geaksepteerd worden ) 10. (onoverg.) 
gesehikt zijn, good gebruikt kunnen 
worden, gewenst, nodig zijn Zoo 57 baentien 
bij at spoor of do post zol 'in krckpassen 
(Op), Bat husien mit dat k/ama boekien 
grond zol die oolde moons/can net passen 
(Obk), Dat past me we] dat komt me wel 
good uit, dat kan ik wel good gebruiken 
(Nbk, Bu), Eon betion hi/pc zol miy we! 
passen zou ik hoel goed kunnen gebruiken 
(Ma), Et paste me we] wat, die pries 
(Nbk), Now, dan past 'm we], eon meid 
gezegd bijv. van eon boor die een gezin 
heeft met kinderen (Np, Pe-Dbl, Nbk), zo 
ook Die meensken past we] eon maid (El), 
Zoe'n grota huusholing, dat past ten macgd 
in (Ow), Dat wil ik wel hebben, dat past 
me we] kan ik good gebruiken (El), We 
kwammen mit at loon overiene, we pasten 
mekaare konden o!kaar van dienst zijn, 
helpen (Ste), Bat pastjenietas boar is niet 
gunstig voor je (Bdie) 11. (onoverg.) 
ge!egen komen Past at fow we!, da 'k wat 
]actor komme? (Nbk), Be niye buren nil/en 
kominen, mar at moot oons we/ passen, 
want d'r staot moor op at pergramme 
(Obk), Van do gemiente kricgen jim at 
geld as eon ran taloos veursobot, daj'm 
olbetaelen meugen as at Jim past (..) (vo), 
Et paste ma niet (Nbk), Et past me now 
nicE hot komt menu niet gelegen (Ste), Bat 
past me al/c daegen dat kan wat mij betreft 
op e!ke dag, ook: dat kan ik elke dag good 
gebruiken (Np)  12. (bij hot kaartspe!) 
passen, vooral in do verb. 1k pas, ook in 
ruimere bet.: ik doe hot niet, ik bedank 
ervoor 13. iets niet wi!len, er niet aan 

meedoen, in d'r your passan: 1k pas d'r 
your om el/ce aovcnd mar in de winkel 
staon to mocten (Nbk) * Eon bfauwc Joe/it 
past eon mooio Joe/it (Diz), Mit passen en 
meten/Wodt do tied wit versieten (Ste), 
Mit passen on meten4vodt vcul tied 
versieten (Np), -de tied... (Op), ...gaot do 
tied... (Po-Db!) 
passen II Ook person (Sz) ['pai2J'pers1] 
zw. ww.; overg.; paste, het past ['paW 
'persi?] 1. samenpersen, stork samen- 
drukken (vooral met eon pers e.d.) ...dat d'r 
eon mesiene doende was ow stro van at 
ta.rwelaand in paickies te passen (vo), 
(inzake hot uitbranden van eon bij enkorf 
voor hot verwijderen van scherpe punten:) 
Do körfzit zo stiefpast dat de v/ammo d'r 
gien vat on krigt (Nbk) 2. door stork to 
drukken hot sap e.d. uit iots doen komen 
can citroen passen (Nbk), waarm passen 
honing person nadat hot is verhit (bs) 
passend ['pasvt] - passend: in overeen- 
stemming met do aard, bekwaamheid enz. 
eon passende pries eon geschikte prijs, eon 
prijs die gevraagd kan worden gelet op 
aard on kwa!iteit (Bdie, Sz, Nbk): Hiy hat 
we] can passende pries veur zien work 
kregen (Sz), passend wark (I), Bij 't 
uutrieken van do tholomes bul de larer eon 
passende toespraok (Db) 
passeneel z. passeniel J, II 
passeniel I (Dfo, Dhau, Obk, Op) Ook 
passeneel (Dhau, Diz, Np, Nt, Ow, Ste, 
Sz), perseneel (Db, Np, Nw, Obk, Spa, Sz, 
Wo!),pesseneel (E!, Nbk, Wo!),personeel 
(verspr.) et [pao'ni:!/...'nt:!/perso'nt:!/pcso 
'nt:l/ ... ] 1. do worknemors van eon instol-
!ing, eon zaak, eon partikulier et ondar-
wiezendpasseniel (Obk), Sommiga wark-
gevers bin d'r op out om hour passeniel 
a/tied eon botien to neppan (Op) 
passeniel II (Obk) Ook passeneel (Dhau, 
Nt, Ow, Ste), perseneel (Np, Sz), per- 
seized (Bu, Nbk, Ste), pesseneel (Nbk) bn. 
1. porsoneol, niet op eon zaak maar op eon 
persoon betrekking hebbend, voorname!ijk 
in passenieJe be/asting persone!e belasting 
(Dhau, Nbk, Np, Ow, Spa, Ste, Obk): 
Grondbe/asting is tegenwoordig onder-
brocbt bi5 de pars on c/c bo/asting (Spa), Do 
kemies kwarn vroeger Janges vaur de pas-
sane/a be/asting (Dhau) 
passenielehef (spor.) [...'n...] - personae!- 
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chef 
passenielsadministraosie (1) [...'n...] - 
personeelsadministratie 
passenielsadverteensie [...'n...] - perso-
neelsadvertentie 
passenielsangelegenheden (1) [...'n...] - 
p ers once I s a ang elegenh eden 
passenielsbeleid (1) [...'n...] - perso-
neelsbeleid 
passenielsblad (spor.) [...'n...] - persa-
neelsblad 
passenicisfeest [...'n...] - personeelsfeest 
passenielsfermaosie [...'n ... J - perso-
neelsfarm atie 
passenielsgebrek (1) [...'n...] - persa-
neelsgebrck 
passenielslld (Obk) [...'n...] - persaneelslid 
passenielsuutbreiding (1) [...'n...] - persa-
neelsuitbreiding 
passenielsvergeerdering (1) [...'n...] - per-
saneelsvergadering 
passenielsverieninge (I) Oak per-
senielsverieninge (b) [...'n...] - persa-
neelsvereniging 
passenielszaeken (1) [pao'n ... ] - per-
saneelszaken 
passepries (1) ['paa...] - persprijs 
passer ['pasç] - passer (bij tekenwerk) 
passerdeuze ['p...] - passerdoas 
passeren [pa'st:or;j - passeren, voarbij-
gaan (spar.), voornamelijk in de verb. de 
kieper passeren (spar.), Dc vuuftij pas-
seerd wezen (spar.); in iene passeren niet 
uitkiezen, ergens niet voor uitnadigen enz. 
Ic moe'n him ok uutneudigen, eers katz hij 
him wel espasseerd vulen (Nbk); verder in 
ccii aicte passeren (Ste, 1), Die aide meet 
nag passeerd wodden (Ste) 
passeri'je z. pasterije 
passerpunt (1) ['p...] - passerpunt 
passesier (spar.) [paso'si:r] - passagier 
(per bus, tram enz.) 
passesiersdienst (spor.) [...'si:...] - passa-
giersdienst 
passesiershutte (spar.) [...'si:...] - passa-
giershut 
passesierslieste (1) [...'si:...] - passa-
gierslijst 
passesiersruumte (1) [...'si:...] - passa-
giersruimte 
passesiersschip (spar.) [...'si:...] - passa-
giersschip 
passesiersvervoer (1) [...'si:...] - passa- 

giersvervaer 
passesiersvliegtuug (spor.)  
passagiersvliegtuig 
passetiedinge (I) ['p...] - persbericht 
passetribune (spar.) ['paatribyno] - pers-
tribune 
passevertegenwoordiger (spar.) ['pap...] 
- persvertegenwoardiger 
passe'veurlochter (1) ['p...] - persvaar-
lichter 
passevri'jhied Vaar -heid z. -hied 
['paa ... ] - persvrijheid 
passie ['pasi] - passic, in * As de vos de 
passiepreekt, boerpas opjegaanzen (Op), 
...kicpen (Dhau, Nw), ...bocr daenk am je 
ldepen (Pe-Dbl) 
passiebloeme (Ow) de; -n ['p...]  1. passie-
blaem 
passiemeziek ['p...] - passiemuziek 
passien et; passies ['pasin] 1. klcine pas, in 
diverse bet. kleune passies macken kleine 
stappen (Nbk) 2. klein legitimatiebewijs, 
bankpasje, girapasje, elektranische betaal-
kaart e.d. Hej'je pass/en veur 'tziekezthuus 
we] mitneumen? (Ow) 3. op kleding 
genaaid stukje staf (verspr.) D'r was ccii 
hoeke op 'e schoolder nijd, dat was cen 
passion d'r op (Nbk), Een pass/en katz op 'e 
sch colder zitten, mar ok midden veur op 'e 
jurk (Obk), een pass/en op 'e schoolder van 
? overhemd(Ste) 
passiespul (1) ['p...] - passiespel 
passiessysteem (1) ['p...] - pasjessysteem 
passieverhaol (Ste) et ['p...]  1. het verhaal 
van het lijden en sterven van Jezus Op 
Passiezundag wodt et passieverbaoi veur-
lezen (Ste) 
passievrucht (Ow)- passievrucht 
Passiezundag (Ste) [...'sAn...] - Passie-
zandag (Ste) 
passik z. perzik 
passikboom z. perzikeboom 
pastel [pa'stej] - pastei: van vIces enz. 
pasteigien (spar.) [pa'stcjxin] - pasteitje 
pastel (spar.) [pastel] - pastel 
pastelkleur (spar.) - pastelkleur 
pastelschilder (spar.) [past...] - pastel-
schilder 
pastelschilderen (spar.) [past...] - pastel-
schilderen 
pasteltekening (spar.) [pa'st...] - pastel-
tekening 
paster (Ste) Oak pastor (Op, Pe-Dbl, Ste) 
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['pastr/'pastor] - pastor (r.k.-zielzorger 
voor can bep. groep) 
pastcraol (1) [pastç'3:l] - pastoraal: her-
derlijk, voornamelijk in pasteraolezorg(i), 
pasteraol warker(l) 
pasteraut (1) [pasto'ro:t, pastr  ... 1  - pasto-
raat 
pasteri'je (Dho, El, Nbk, Np, Nt, Op, Ste, 
b, b: lm, bo: Bu, Nw) Oak passeri'je (Ste), 
pasterie (vorspr.), pastorie (Bdie, Nbk, 
Spa, Sz) [pastç'tjo, ...cjo, z. - i'je/paso'rijo/ 
pastji/pasto(:o)'rfl - pastorie: woning van 
predikant of pastoor Ze bin mit de paste-
re an ? vertimmeren (Ste), N. van At zit 
in dapasteri)'owoont in (Np), Ikkom niet 
zo vaak meet op do pastor/c as vroeger 
(Sz) 
pasterie z. pastori)'o 
pasterop (Diz, Nbk) tw. [pastrop]  1. pas 
op, wees gewaarschuwd, denk erom Fag-
terop, do hanen tbuusholen! (Diz) 
pasteuriscren (1) [pastA:ari'st:afI] - pas-
teuriseren 
pastoor Ook pestoor (Dho, El, Nbk, Np, 
Spa, Ste) de; -5; -tien [pas'to:or/p ... ] 1. 
pastoor, hoofd van een parochie Mit eon 
begraffonis bad do postoor eon p5 an (5th), 
meneer pastoon huidige aanspreektitel, 
carder: eerwaardo (Ste), do beide pestoors 
(Ste), Veurdat hi)' overfeed, woddo do man 
nog dour depastoor bodiond(Wol) * As do 
boeron niet kiagen/En do pastoors niks 
vragen/Lop at naor at aendo van do dagen 
(Ste) 
pastoorske (Nbk, b: im, p) Ookpestoorske 
(Nbk) de; -s [pa'sto:arsko/post ... ] 1. 
pastoorse, predikantsvrouw, all, in * Daor 
hoj'do pop, zoo pastoorsko gezegd als jets 
naar buiten floept na veal moeite, als iets 
toch nog am jets anders heen stroopt e.d. 
(Nbk) 
pastor Z. pastor 
pastorie z. pastori)'e 
pasturf (Bdie, Dfo, Nbk, Np, Obk, Ste) 
Oak persturf (Sz) de; ..turven; ...turflen 
['pa./...] 1. persturf, machinaal gemaakte 
turf 
pasvoer (Bdie, Np, Pe-Dbl, Ste) 
['paffi:or] 1. persvoer 
paszak (bs: Obk, Op) do; -ken; -kien 
['paak] 1. perszak (bij hot porsen van 
honing) 
pat et; -ten; -tien [pat] 1. deel van can  

geheel oan viardo pat eon vierde deel (Nt), 
Hoevulo patton moe'n d'r van in hoaveel 
delen rnoet hot warden verdeeld (Bu), eon 
(groot) pat van zion lcvcn can (groot) deal 
(Np, Nbk), Dat wait, vow eon pat bundeld 
in (..) voor can deel gobundeld in (eon 
bep. bock) (v), Eon sinasappol was eon 
grate wee/do; ieder kreeg dan eon viorde 
pattion on do schollo haddon we in do 
buusdoek, dan mocbten do aandoro kien dot 
d'r an rooken boo lek/cer as ze rouken 
(Ow), eon pattion sinosappel eon stukje 
(Bu), patton hover veal liever (b): Noe, hi)' 
bhiftpatton hover tbuus (b) 2. aandeel, hot 
deel dat iemand krijgt, toekomt, moot 
leveren, moot uitvoeren We verdielon eon 
zak appols, iodor krigt zion pat (Ow), Hi)' 
hot eon mooie auto kocht vow zion pat van 
do arfenis (Obk), En kot daorop verkochte 
dejongsto zeune zion pat [aandeel in do 
boerderij] on hi)' b-ok do wiodo worold in 
(b), Jo bebbonjepat had je hebt je deel al 
gekregen en krijgt nu niet meer (Bu, Nbk), 
1k bob mien pat niot had niet gekregen wat 
mijn deal zou zijn, ik heb mijn aandeel 
niet gekregen (Ste), 1k bin niot vuuleisond, 
mar ik wE toch mien pat bebben (Db), 1k 
gee!mien pat niot wag (Sz, Hi)' nemt zion 
pat we] zorgt wel dat hij z'n deel krijgt, 
dat hij wet gonoeg krijgt (Nbk), 11)3' is 
aorig naonemend, hi)' mient allied dat hi)' 
an 'tkotstepatkomtdat hij in vergelijking 
met andoren to weinig krijgt (Np),  Die hot 
zion pat wel krogon heeft bep wel 
gekregen wat hem toekwam, hij heeft bep. 
niet to weinig gekregen, hij heeft nu wel 
genoeg gekregen (Np),  zo ook Ze hebben 
hew pat we] had (Oho), Ze hebben daor 
(iedor) eon pat in eon deal, aandeel (Dho, 
Nbk, Np, Ste), ...oan pat van id. (Nbk, 
Np), Ze zatton d'r ahhemaol nog mit can pat 
in (Np,  Ma), 1k wil mien pat d'r uut 
bebben over mijn aandeel kunnen baschik-
ken, ik eis mijn aandeel op (Ow), zion pat 
wel fussen veal kunnen eten, vaak trek 
habben (b), d'rpat noch die] an hebbon er 
niets mee to maken habben on or daarom 
niet op aangesprokon kunnen warden 
(verspr.): 1k bob d'r pat noch dial an 
(Bdie), zo ook gion pat noch dial 6- mit to 
macken hebben (Nbk) en Hi)' bet d'r gion 
pat of doe] an (Ste), Om mien pat mocb et 
we] voor mijn part, wat mij betroft zou hot 
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wel mogen, ik zou het eigenlijk wel graag 
wi!!en (Nbk, 01-N1), Ic kim om mien pat 
naor de knoppen lope,, krijg wat mij 
betreft het lazarus (Nbk, Ld), zo ook Hi5 
kay om mien pat opkrasson (Nbk, Ld), Jo 
kim am mien pat stikicen barst maar 
(01-Ni), Om mien pat kuj'do krits kriegen 
krijg hot !azarus (Nbk), zo ook Iekwi vein-  
mien pat oplazeren (aig., Sz), Vein- mien 
pat kuf eon kiond kriegon (Ow), Vour 
mien pat kuf' opvliogon (Nbk, Bdie) en 
Vein-  mien pat meug ie allos hobben wat 
mij betreft, ik vind dat ( ... ) (Ste), Die hot 
Zion pat (wark) wel daon hij heeft zijn 
aandeel (aan werk, inzet anderszins) we! 
ge!everd (Dhau, Nbk, Obk), oak: hij beth 
moor dan genoeg work verzet in de des- 
betreffende periode, ook: in z'n !even 
(Dhau, Nbk), 1k bebbe d'r mien pat we! toe 
bidreugon ik bob er wel genoeg aan 
bijgedragen, erbij geho!pen (Wol), 'k Heb 
mien pat d'r an daon gedaan, uitgevoerd 
hetgeen van mij verwaeht kon worden 
(Ow), Thy her zion pat wel op heeft nogal 
wat gedronken (Ste) 3. (my.) in patten 
speufon hinderlijk zijn, van negatieve 
inv!oed zijn op iets dat moot gebeuren, tot 
stand moet komen (Bu, v) Dat hot (him) ok 
patten speuld (Bu) * As iedor zion pat 
krigt, dan bet de duvelniks a!s al!es eer!ijk 
wordt verdeeld, is daarmee de kous af, zijn 
er geen prob!emen (Op), Elk zien pat ieder 
zn dee! (Dhau, Nbk) 
patee (spar.) [pall:] - patee: bep. gerecht, 
wildpastei 
patent I (spor.) Ook potent (spor.) et 
[patent/patent] 1. patent, oktrooi Daor 
zneuj' wel patent op anvraogon (Nbk), d'r 
patent op laoten leggen (Sz) 
patent II (verspr.) Ook petent (Dho, Np) 
[pa'tentipo'tent] - patent: uitstekend, voor- 
treffe!ijk Mien nio brookpaste mi5 patent, 
mar doe 't nat wodde ha'k do brook tot do 
knien zitton; daor zat do krimp nog in, dat 
was ein!ik gien werk (Sz), Hi5 zicbt d'r 
nogal patent uut vein-  zien Jeeftied (Bu, 
Nbk), Ze smaekten patent (b), eon patent 
midde!(Ste), Dat kik d'rpatent uutziet or 
voortreffe!ijk nit (Ste) 
patent-kali (vo) [pa'tentka:!i] - patent- ka!i 
(.) den baal patent-kali on tier, baa! 
suporfosfaot (.) (vo) 
patentsteek (Nbk) - patentsteek 

pater de; -s; -tien ['pa:tr] 1. pater 
(r.k.-geeste!ijke) 
patio (spor.) ['pa:tsijo.....JaM] - patio 
patjakker (verspr.) Oak patsjakker (Sz) 
['pat(s)jakç] - patjakker, rare vent, zon-
der!ing eon nuvero pajakker eon vreemde 
vent (Diz), eon vremdepatjakker(Ma), oen 
raero patjakkor (Bdie, Ste) 
patriot (spor.) [patri'jot] - patriot 
patriottetied (spar.) [patri'jot...] - pa-
triottentij d 
patroelie z. potroe!ie 
patroon z. petroon 
pats I (Db, Dfo, Nbk, Nw, Ste, Sz) do; 
-en; -ien [pats] 1. harde kiap, slag Jo 
moe'n me do hoel nicE vorknoeien, want 
dan za'kje eon pats verkopon (Sz), Hij hot 
een beste pats had (Db), con pats an do 
kop kriegen (Nbk), ione eon pats an do kop 
gevon (Nbk) 
pats II (Ld, Nbk) tw. [pats] 1. pats, k!ets 
Pats! Daor !igt his! (Ld) 
pats-boem (spar.) - pats-boem 
patsen (Bu, Nbk, 01-Ni, Ow) ['pats4] - 
petsen mit con stiontien in et waetorpatsen 
(01-N!), Do kionder zitten onophoo!do!ik 
in 't waetor topatsen (Ow), Hz7j patste dat 
ding d'r tocb tegonan! (Bu) 
patsjakker z. patjakker 
patstelling (spor.) - patsteliing (lett. en 
fig.) 
pattekelier I (Bu, E!, Nbk) Oak pattikulier 
(Nbk, Nw) [pa4aka'Ii:ar/pa4iky'!i:or] - par-
tieu!ier Aspattokelior betae!ie daor vaokor 
moor your (Nbk) 
pattekelier II (Nbk) Ookpattikulier (Nbk, 
Nw) bn. 1. partiku!ier, wat iemand per- 
soanlijk aangaat Dat is mien pattekoh'oro 
miening (Nbk), pattokolior bezit (Nbk), eon 
pattekeliere verzokoring (Nbk), pattikulior 
vorzekerd (Nw) 
patten (Bu, Diz, Ste, Sun-0t) zw. ww.; 
overg.; patte, hot pat ['patI] 1. verdelen 
Dat moo'n Jim thuuspatton (Ste), mit him 
patten met hem de!en (Bu), Die taart lcuJ' 
in vorscbeiden stokkios patton (Diz) 
pattepisser z. padpisser 
patti'j Z. perti[j 
patticipaosie (1) [patisi'po:osi] - partici-
patie (in maatschappelijk opzicht) 
pattie Oak pattien (IDmi, Nbk, p, b: im) 
onbep. vn. ['pati/patin] 1. sommige(n), eon 
k!ein aantal Pattie boeron holon op mit do 
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boerkerie (bi), Pattie meensken zeggen et 
(ba, Ste), Ze geven N en M een baand, en 
pattie mi5 ok (v), pattie vrouwlu (b), pattie 
hi (v, b), ...luden (1)fo), ...kiender (bi), 
pattie keren (Bdie, Db, El, Spa, Ste), op 
pattie plaldcen (Diz, Nbk, Ow, Spa, Ste), 
(voorafgegaan door hot onbep. vn. een-) 'ii 
Pattien meensken zeggen van dorp (Nw, 
Dmi), Daor weren een pattie meensken 
(Nw) 
pattien z. pattie, zo ook onder pad 
pattietieden (Db, Np, Obk, Op, b) Ook 
niet aaneen geschreven bw. ['p...] 1. soms 
Kleine poppen tin hew pattietieden zo 
vermaeken wit eon rarninelbelle (Obk), 
Pattietieden knjt hi et weer (Np) 
pattietoeren (Db, Dhau, Ma, Nbk, Np, 
Nw, Obk, Ow, Ste, b, bl, j,  v) bw. ['pati 
tu:orn] 1. soms Al wil et wit de twin 
pattietoeren met te best Jo/den, et onkruud 
gruuit a/tied we) dew (Obk), Dat komt miy 
pattietoeren meraoke) van passe (b), Ja, et 
was pattietoeren zien eigen schuld we) wat 
wit (b) 
pattiewegens (Bu) bw. ['patiwt:gps] 1. 
hier en daar, op sommige plaatsen 
pattikulier z. pattekelier I, II 
pauke (I) ['p3atk] - pauk 
paukenist (1) - paukenist 
paukeslag ['p...] - paukeslag 
paus de; -en [poms] 1. paus, hoofd van do 
r-k. Kerk 
pausmobiel (spot.) [poMsmo:'bil] - paus-
mobiel 
pauw do; -en; -gien ['poM] 1. bep. vogel: 
pauw Et )iekt we) een pauw te pronken 
(Ste), zo trots as een pauw (Ld) 2. iemand 
die graag pronkt (Ste) Da 's ok can pauM 
(Ste) 
pauweëi ['poMo€j] - pauweëi 
pauwehokke (Nbk) ['p...] - pauwehok 
pauwenust (Nbk) ['p...] - pauwenest 
pauwestat (Nbk) ['p...] - pauwestaart 
pauwevere (spot.) - pauweveer, ook wel 
bekend als bep. patroon bij hot breien 
pauwhaene (Nbk, Nt) do; -n; ...haentien 
['p...] 1. mannelijke pauw Een pauwhaene 
kan zo mooipronken (Nt, Nbk) 
pauwhenne (Nbk) do; -n; -gien ['p...] 1. 
vrouwelijke pauw 
pauze ['p3Mm, ook wel ...so] - pauze: 
nistpoos In de pauze verkopen we a/tied 
Jottcn nl, van de toneelvoorstelling (Nbk), 

1k zwiet an ion stok dew, zuwwe even 
pause ho/en? Dan Jcuwwe even bekommen 
(Nbk), Zuwwe even een kleine pause 
inlassen, dan kan ieder de stokken even 
goed )ezen (Nbk), een kertier pause, grote 
pause, Heine pause, ook: pauze op 
scholen, vgl. 1k mos de sommen ofmaeken 
in de pauze (Nbk) on bij sportwedstrijden: 
Snap ie now dat zokke sportmeensken in 
de pause van et kor.1 ba/len staon te roken? 
(Nbk); (bij bladmuziek:) rustteken (Nbk) 
Daor moej' even gien toets anslaon, oat is 
een pause (Nbk) 
pauzedienst (1) - pauzedionst 
pauzeflim (spot.) ['p...] - pauzofilm 
pauzekoncert (1) ['p...] - pauzekoncert 
pauzenommer (I) ['p...] - pauzenummer 
pauzeren (spot.) [poM'st:OTQ] - pauzoren 
pauzetoets (spot.) - pauzetoets 
paveijoen et; -on; -egien [pawj'jun, ...vj...] 
- paviljoen (als onderdeel van een groot 
gebouw, ook: groot buitenkafe) 
Pb - afkorting voor lood (plumbum) 
pd. - atlorting van pond 
pebliek I Ook publiek (spot.) et [pQ'blikl 
...] 1. de mensen met elkaar, het yolk als 
geheol, iedoreen (spot.) Et park is eupen 
vein-  'tpeb/iek (spot.), Jan Pebliek iodereen 
die bet zou kunnon/willon aanschouwen, 
hot grote publiek (ba) 2. kring van belang-
stellenden (voor boeken, lezingen enz.) 
Now boolt dit Iieke we) niet in, oat c/it niye 
book allienig mar vein- een klein pebliek 
aorig wezen zol (bI) 3. de aanwezige 
toeschouwors, toehoorders Etpebliekhet et 
prachtig vunnen (Nbk) 
pebliek II Ook publiek (spot.) In., bw. 
[po'blik/py'blik] 1. openbaar, algemeen Eon 
opstappien is een paol in de grond wit een 
p/aanke d'r op, an weerskaan ten van de 
draod; in et oolde public/ce pad van Ma.k-
lange naor Nijberkoop zat zoe'n opstap 
(Nbk), een peblieke verkoping, pebliek 
verkopen 2. (bn.) met betrekking tot een 
overheidsdienst (1), in Peblieke Warken ni. 
als gemeentelijke dienst (1) 
peblieksomroep (spot.) [po'bliks...] - pu-
blieksomroep 
pebliekspries (spot.) [....'bl...] - publieks-
pius 
pebliekstrekker (spot.) [...'bl...] - pu-
bliekstrekker 
pebliekswissel (spot.) - publiekswissel 
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pech [psxJ - pooh pooh bebben: 1k bob 
aJtied pooh! (Nw), pech kriegen an do auto 
(Nbk), pech onderweg (spar.) 
pechlaampe (spor.) - pechiamp 
pedaal Ookpedaol (Dhau, Obk) et; peda-
ion; -tien [pa'da:l/pa'do:ai] 1. pedaal: van 
eon auto, piano e.d. 2. fietspedaal Hiy 
gong op 'e pedalen staon (Nbk) 
pedaalemmer - pedaalemmer 
pedaalemmerzak [...'d...] - pedaalem-
merzak 
pedaantig (Bdie, Pe-Dbl, Wa!) Oak 
petaantig (Bdie), pedantig (Db, Dho, Ma, 
Mun, Pe-Dbl, Sz) In., bw.; -er, -st [pa 
dâ:ntaxlpa'tâ:ntaxlpa'dantax] 1. (vooral 
van meisjes:) viot, bijdehand, pittig (Db, 
Ma, Pe-Dbl), ook: eon beetje eigenwijs, 
enigszins pedant (gezegd van eon meisje:) 
eon pedantig  ding (Dho, Ma, Fe- Dbl, Mun, 
Sz) 
pedagogisch [pt:daxo:xis] - pedagogisch 
pedagogiscbe alcedemie 
pedantig z. pedaantig 
pedaol z. pedaai 
peddelen zw. ww.; onoverg.; peddelde, 
hot/is peddeld ['pcdjii] 1. peddelen, pa- 
gaaien We bebben ten mooi aention 
peddeld (Nbk), We bin mooi over et meet 
peddeld(Nbk) 2. fietsen Mar wijpeddelon 
weer veorder (Obk), We bin mooi op 
Oostorwoolde an peddeld (Nbk) 
pedofiel (spar.) [pt:do:'fil] - pedofiel 
pedofihic (1) [pt:do:fi'li] - pedofihie 
pedule z. penduie 
pee do [pt:] 1. in do pee (aorig) anbobben 
deftige kieren aanhebben (soms enigszins 
schertsend gezegd) (El, Ma, Nbk, Nt): Hiy 
bet de pee aorig an (Ma), zo oak Hiy is 
aorigin depot (Diz) 2. in de pee inbebben 
de pest inhebben 
peer (Ste, Nw, Np en cost.) Ookpaer (Ste, 
Np en west.), paar (WH) et; peren; -tien 
[pcar/pc:ar/pa:arl 1. twee bij elkaar beho- 
rende exemplaren die samen eon stel var-
men eon peer kiompen, eon peer scboe- 
non, eon peer banen, Ze bet eon peer goeie 
aarms an et lie!kan hard werken (Nbk), Ze 
bet eon peer mooie ogen! (Nbk) 2. twee 
personen die getrouwd zij n of eon ver- 
gelijkbare vaste relatie hebben, ook wet: 
twee bij elkaar horende dieren van ver- 
schillend geslacht Die domnee mos zoe'n 
bonderd peerties trouwen (va), et jonge 

peer (Nbk), et goolden peer (Nbk), et 
zulveren peer (Nbk) 3. tweetal bij elkaar 
horende personen die samen dansen of 
schaatsen Vroeger wodden d'r badrie-
derien bullen van peren, dus veur man en 
vrouw (Obk), Et was daansen your peren 
(Nbk), ...badrieden van peren (j) 4. (verkl.) 
tweeling (Db, Dho, El, Nt, Op, Spa, Ste, 
Sz) Ze bebben eon peertien kregen, eon 
jonge en eon macgien (Db), iene van eon 
paertien één van eon tweeling (El, Nt, Spa, 
Sz, Ste): Diejonge is iene van eon paartion 
(Sz), Ze bebben daor zes kiender, mar d'r 
bin tweepaerties bij (Op) 5. tweetal in het 
algemeen H,y bad eon peer mooie Friese 
peerden your do waegen Jopon (Nbk) 6. 
enkele, een klein aantai (oak als voor-
bepaling) D'r waeren mar eon paer, een 
stoIc of zesse (Ste), D'r kwammen mar eon 
peer meensken opdaegen (Nbk), eon peer 
bladzieden veurlezon (Nbk), een peer 
bondord hoepies (b), MY bet d'r al eon 
peer keer benno west, mar ze weren met 
thuus (Nbk), HiJ verdiondo mar eon poor 
conton maar weinig geld (Ma), Lao'wo et 
mar kopon, die poor Juzigo centen boeft et 
met om over te gaon om dat uiterst kleine 
bedrag (Nbk), Hiy bet we] eon paer conten 
hij is niet onbemiddeld (Ste) * Twee is een 
paer (Op) 
peerd et; -en; peertien; vn. sand. hi'j, oak 
we! ze (spar.) ['pt:açt] 1. paard (hot 
bekende zoogdier) 't Foerd is now rustig 
biy 'tjongvoe, now bi een bongel an bet 
(Db), Een Fries peerd bourt eon lange stat 
on lange maonen te bobbon (Bdie, Obk, 
01-NI), (als aansporing:) Votpeerd! (Nbk, 
Np), eon makpeerd, Aenlik waj'pas boor 
aj' twie peerden your de waogen baddon 
(Ow), Vroeger had iedere boor eon poerd, 
now bebben do burgers do peordon (01-
Ni), Waorommo bool ie eigenlik can 
peerd? Jo bebben d'rja niks vow te doen! 
(b), (met bijzonder gebruik van oonze, z. 
ook cons III:) We bebben et es eon keer 
had oat oonze peerd morgens good Zen 
wark daon bar; doe hi) een good we op 'e 
stat staon bar on wij him weer anspannon 
zoilen, stan hi)' op dric poton (Ow), 1k heb 
de bielo dag al aacbter et peerd gaon werk 
gedaan waarbij men steeds hot paard moot 
mennen (Ld), zo oak ...aacbter depeerdon 
gaon id. (Ld), 1k bob et nog met zoer bi)' 
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de hoer, want ik gao can bull aachter cit 
peerden ni.: dan hoef ik zelf niet zulk 
zwaar work to doen (Ld), k Heb at peerd 
veur dracbtig kocbt, mar ze is gust (Dho, 
Dfo), Dat peerd lcrigt wel haevcr, ze is 
aorig weelderig (Dho), Dat peerd rokt do 
stal begint harder to lopen om gauw thuis 
to zijn, ook: die persoon gaat harder 
werken omdat het einde in zicht is (Op, 
Np), ten koppeltien ruters to peerd (Db), 
mit man on peerd to wacter geheel en al to 
water (geraakt), met alles wat men bij zich 
heeft, met name met de auto (Dfo, Obk), 
ook: geheel failliet (Ow), op at verkeerde 
peerd weddan, lone over at peerd tillen 
iemand to veel prij Zen (Bu, Nbk), zo ook 
over et peerd till! wezen (Diz), Hij zuukt 
cm 'tpeerd an hij zit d'r op hij zoekt en 
zoekt maar heeft her gezochte in z'n 
direkte nabijheid (Diz), etpeerd aacbter de 
waegen spannen, man on pecrdnumcn, con 
dubbel peartien een zware, brede ket 
(Nbk), at baste peerd van de stal lett. en 
fig. (Dfo, Np), Ze hebben him op 'tpeerd 
zetvoor de gek gehouden (Ld, Ma), op de 
kast weten to krijgen (Ow), aan een baan 
geholpen (Db, Sz), belangrijk gemaakt, 
belangrijker gemaakt dan hij is (Op. Wol), 
zeer geprezen (Obk), in een funktie 
geplaatst waarvoor hij niet geschikt is 
(Obk), Hij zat op 'tpeerd had het redelijk 
goed (Db), ook: hij was verwend door 
anderen (El) en: ze dreven de spot met 
hem, hadden hem op de kast gekregen 
(Dho, Ld, Ma), ze hadden hem to grazen 
(Dho), Th3i  zit gauw op 't peerd is gauw 
boos (Ma), can hoolten peard een stijve, 
lompe vrouw (Sz, Ow), ook wel van een 
man gezegd (Ow), ook: een grote vrouw 
(Ld), Dat is can heel peerd een grote 
vrouw (Np), ...een grootpeerdid. (01-NI), 
War can peerd van can vrouw wat een 
grote vrouw (Bdie, Diz, Ld, Obk, Nw), can 
bopsteigcr van can peerd een grote vrouw 
(Dfo), Die man is mit ten wit peerd 
trouwd met een vrouw die altij d mooi wil 
zijn (Ow), can lwccpeartian een vrouw die 
bijzonder is door haar fraaie verschijning 
(Spa), Ft  Is net can bllendpeerd hij werkt 
onafgebroken door, hij werkt aan één stuk 
door zonder zich verder met iets in to laten 
(Wol), Hij gaot d'r op in as ten bliand 
peerd hij gaat onbesuisd to work, gaat er 

zeer druk en enthousiast mee aan de slag 
zonder erbij na to denken, ziet niets en 
doet maar (Db, Dho, El, Obk, Ow, Wol), ? 
Is wel zoe'n mak peerd, d'r kan wel can 
kiend onderdeur kroepen (Obk), Hi7 hat 
can macge as can peard eet heel veel, kan 
heel veel op (El), Th3 is zo dempig as ten 
peerd (Np), zwieten as can peerd (Op), 
dust (hebban) as can pecr4 bonger (beb-
ban) as can peerd (Ol-Nl, Spa, j), zo stark 
as ten peerd, warken as can peerd, longen 
(hebben) as can peerd sterke longen (heb-
ben), nl. als van een paard (Ste), can kont 
as can peerd d.i. als van een paard, dus: 
zeer groot (Np) 2. afbeelding, figuur, vorm 
van een paard (in de bet. onder 1), met 
name als versiering op o.m. een rage-
latcurklokke(Bdie, Dfo, Ld, Obk, Ste, Sz): 
can peerd as siaraod op 'a regelateurklokka 
(Sz, Dfo), Et bovardial van can regela-
teurklokka was vaeke can peerd (Obk, Ld); 
ook aan weerszijden van het uilebord op 
bep. boerderijen (oorspronkelijk ter sym-
bolisering van her Saksische paard) (Wol 
en oost.); verder in et peerd van Troje (I) 
3. in con ooldpaerdbep. gereedschap in 
de veenderij: plank van zon 60 tot 70 cm 
breed, aan een lange stok, waarmee men de 
veenspecie over het land trekt (boven in de 
plank was een rond gat waar de lange stok 
door stak; doze was aan de achterkant van 
de plank vastgemaakt met een spijker; aan 
de onderkant van de plank was aan elk der 
zijkanten een kleiner gat gemaakt waarin 
één van de beide uiteinden van een taaie 
eiketak stak die een beugel vormde en aan 
de lange stok was vastgemaakt (01-Nl, 
Np) vcrtrekken mit at oolde peard de 
veenspecie verspreiden bij het baggeren 
(met at oolde peerd) (01-N!) * Zolanga as 
at peard him waldert, nooit de locht 
opbefdert (n), It moo 57 can gagavon peerd 
niet in de bek kicken (Diz, Nw, Ste), ...een 
gekregenpeerd... (Bdie, Spa), Ic moe'n can 
bliend paard nict in cia bek kieken men 
moet niet to kritisch zijn op hetgeen men 
krijgt en waarvan men wel kan weten dat 
het niet zo good (meer) is (Dfo, Nw, Ow, 
Sz), Et peerd dat cia hacvcr verdient krigt 
at niot men krijgt vaak niet de eer, de dank 
die men verdient (Bdie, Dfo, Obk, Sz, 
Nbk), .. .dic bijt... (Np), zo ook Peardan 
die (..) kriegen et niet (Dfo), Allapccrden 
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bin glen kootspeerdon sommige paarden 
zijn gemeen, ook: niet iedereen is een 
brave broeder (Ld), Jo hobbon warkpoorden 
en lure poorden je hebt mensen die altijd 
moeten werken en mensen die nooit iets 
hoeven doen (Nbk), Ben man eon man, eon 
poord eon peerd op het eenmaal gegeven 
woord moet men kunnen vertrouwen (Bu, 
Sz), Eon ziekto komt meerstaf to peerd en 
gaot to voot een (zware) ziekte komt snel 
op mast men wordt vaak heel langzaam 
beter (Op), zo ook Et komt to peerd en 
gaot to voete weeromme d.i. een ziekte 
komt gauw maar het duurt lang voordat het 
over is (Nbk), ook gezegd wanneer iemand 
al zn geld en goed snel verkwist (Nbk), Et 
beste peerd stroffelt we! es het beste paard 
struikelt we! eens (Np, Dfo), Et bin/condo 
peerd komt (aaltied) aachtoran het hin-
kende paard komt achteraan (Np, Wol), Do 
beste peerden staon op 'e stal de beste 
paarden worden op stat gezocht (Obk), Eon 
bliendpoord kan d'rgien kwaod doen ge-
zegd wanneer het er ergens erg rommelig 
en slordig uitziet (Diz, El, Np, Obk), ...kan 
d'r glen schae doen id. (Bdie, Dfo, Mon, 
Nt), ... doet d'r glen scbao an (Dho), .. .lop 
d'r nag glen schae id. (Fe- Dbl), ...kan d'r 
nog nBa uutrichten (Np), Eon wit peerd 
hot eon protte striingo noudig een vrouw 
die altijd mooi wil moet nogal wat geld 
uitgeven, kost veet (El, 01-N!, Ow), Disse 
drie dingon heuren bi5 mekaandor: con 
mooie vrouw, eon beste barrel en eon mool 
peerd (Ow), Wie dat golouft die hot eon 
peerd In 't houfd het zijn gekke, onbe-
staanbare dingen die hij ten beste geeft 
(Nw), Do keutel vaalt niot veer van et 
poord de appel rolt niet ver van de boom 
(Np), Geort zat op 't peerd/'t Feerd bogon 
to hinken/En Goort begon to stinken! (Obk) 
peerdbeleren z. poordebcleron 
peerdebak (Bu, Db, Dhau, Nbk, Obk, Ow) 
Ook perehak (Ow) et; -ken; .-kien [pt: or 
dabakI'pt:n ... ] 1. voerbak voor één of 
meer paarden Do poerdobak zat ok eon 
kleppe vow die Jos kan am et voer in do 
bak te doon; die zat an do butcrkaanto van 
depoerdestal in do dole (Bu), baovor In do 
poordobaic doen (Obk) 
peerdebek Ookperebek (verspr. oost.) de; 
-ken; -kien ['puçdobek/ ... ] 1. bek van een 
paard of als dat van een paard, vandaar 

Eon mcensko kan eon peerdebok bebbon 
(Bu) 2. fluweelboom (s) 
peerdebeleren (Bu, Dfo, Ma, Nbk) Ook 
pereheleren (Dfo, Nbk), peerdbeleren 
(Spa) zw. ww.; onoverg.; onbep. w. en het 
peerdebeleerd['pcoçd ... /'pt:oro ... /'pt:çt...] 
1. beleren van één of meer paarden 
peerdebeslag (Bdie, Bu, Dhau) ['p...] - 
paardebeslag Et bin bij oons allemaolo 
spiokors, bohalvon bij peerdeboslag, dan 
zeggon we naogols (Bdie) 
peerdebeslaon (Bu, Db, Nbk, j) Ook 
perebeslaon (Nbk) onbep. w. ['p...] 1. 
paardebeslag aanbrengen, beslaan van 
paardehoeven (zelfst.) Mit pocrdoboslaon 
komt d'r eon naogel dew do hoe? binne 
(Db), (zelfst.) As do merrle naor do hingst 
moot, dan kuf' 'm beter in bedwang bolon 
as hi) eon praom op 'e nouze hot; die wodt 
ok wel bruulct bij 't peerdobeslaon (Bu) 
peerdebi'je (Bu, Dfo, El, Ma, Nbk, Obk, 
Op, Ow, Pe-Dbl) Ookperebi'je (Dfo, Ow) 
de; -n; ...bi'jgien ['p...]  1. paardehorzel, 
hetz. als kroemkan4 z. a!daar (Bu, Dfo, 
Ma, Nbk, Obk, Op) Dc peerdobiyo logt do 
olgies op 'e huud van do peerdon (gob 
puntios) (Op)  2. paardevlieg (El, Obk, Pe-
Dbl) Dopeordobiye zit aacbter do peordon 
an, dan bin dopoerden staopelvorlegen, die 
zatton vaeke in de maoncn, do mannen 
sleugen ze we! mit de potte dood (El) 
peerdebien (Nbk, Ow) Ookperebien (Dfo, 
El) et; -en; -tien ['p...] 1. (i.t.t. peerdopote 
voorat door liefhebbers van paarden ge-
zegd, om de bijzondere status te onder-
strepen) elk der poten, 'benen' van een 
paard 
peerdebiender (Ld, Ma, Nbk) Ook 
perebiender (Nbk) de; -s; -tien ['p...] t. 
paardeha!ster 
peerdebit (Bdie, Sz, b: lm, p) Ookperebit 
(Nbk) et; -ten; -tien ['puQfdobtt/'puGro ... ] 
I. bit: ijzeren mondstuk van een paard (en 
evt. andere last- of trekdieren) 
peerdebloemblad z. poordebloomeblad 
peerdebloeme (verspr.) Ook perebloeme 
(Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Obk, fi,), melk- 
bloeme () - paardebloem (de bekende 
komposiet) Zaotlos van poordebloomen 
(Ow) 
peerdebloemeblad (Nbk) Ook peerde-
bloemblad (Dfo) et; ...blaeden; ...b!attien 
['p...] 1. (ook verz.) blad van de paarde- 
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bioem (de bekende komposiet) Van de 
peerdebloembiatties kuf' wat dew-  It siaod 
doen en lekicer opeten d.i. ais paarde-
bloemensalade (Dfo) 
peerdebloemesap (01-Ni) et ['p...] t. het 
meikachtige sap uit een peerdebloeme 
peerdebloemstaele (Ow) de; -n; ...stael-
tien ['p...] 1. steel van een peerdebloeme 
Peerdebioemstaeien zit meik in (Ow) 
peerdeboer (Nt) de; -en; -tien ['p...] 1. 
boer die paarden fokt 
peerdebone (Bu, Diz, Ma, Np, Nt, Nw, 
Obk, Ow, Ste) Ook perebone (Bu, El, 
Nbk) de; -n; ...boontien ['p...]  1. paarde-
boon, bep. soort tuinboon, vgi. Peerde- 
bonen grujjen as tuwibonen, go bin niet 
ieidcer mac hebben we] eon hoog ciwit-
gebalte veur et vee (Ste), Perebonen bin 
wat groter as sioffebonen en veur de 
peerden bestemd (Nbk), Vroeger (in do 
ooriog '14-'18) verbouwden ze bier we] 
een boelpeerdebonen (Np) 
peerdebongel z. bongel (bet. 1) 
peerdebossel (Diz, Obk, Pe-Dbi, Ste) de; 
-s; -tien ['p...]  1. paardeborstel 
peerdebox (spot.) - (recente ontiening) 
paardebox 
peerdebrille (Ste) de; -n ['p...] 1. bep. 
kiem die men piaatst op de bovenlip van 
het paard (Ste), vgi. Die peerdebrilie komt 
op 'a boveri4ope; as ze onbruuicber binnen, 
dan geven ze hour over (Ste) 
peerdebroekien (El) et; ...broekies 
['pt:o(ç)dQbmkin] 1. stukje broekiand waar 
paarden in lopen 
peerdebrommel z. peerdebrummel 
peerdebrummel (Pe-Dbi) Ook peerde-
brommel (Nt) de; -s ['p...] 1. dikke, zwarte 
braambes Peerdebrommels bin slim iekker 
(Nt) 
pccrdebrumze (Bu) ['p...] - paardehorzel 
peerdebulte (Op) de; -n; ...buitien ['p...]  1. 
paardevijg 
peerdedek (Diz, Nbk, Np) ['p...] - paar-
dedek 
peerdedeken (Db, Ld) ['p...] - paar-
dedeken Eon koetspeerd kreeg nao eon 
lange nt aided can peerdedeken op. tegen 
't oficoelen (Db) 
peerdedokter (Nw) de; -s ['p...] 1. huis-
arts die nogal hardhandig is Et is ccii peer-
dedokter! (Nw) 
peerdedong (El, Ld, Nbk) Ook peredong  

(l4bk) de ['p...] 1. mest, uitwerpseien van 
een paard 
peerdedriever (Dfo) de; -s; -tien ['p...]  1. 
groep aan elkaar gebonden paarden 
peerdefemilie (Bu, Ow) de; -s (bet. 1) 
['p...] 1. familie die veel paarden heeft, die 
van paarden houdt (Bu) 2. ééü of meet 
kennissen die ook in paarden zijn 
geinteresseerd (Bu) 1k beb dour do baandei 
eon protte peerdefemilie (Ow) 
peerdetlappe (Dfo, Dhau, El, Ma, Ow) de; 
-n; ...flappien ['pu.ordoflapa] 1. kiep, deur-
tje, ni. met horizontale draaias waardoor 
het hooi enz. in de ruif of voerbak van het 
paard wordt gedaan Vroeger hadden we 
een peerdeflappe veur do peerdevoerbak 
(El), Ecn peerdeflappe gong op-en- daeie 
mit can touwgien en eon ketrofle (Ow) 
peerdefokker ['p...] - paardenfokker 
peerdefokkcri'je [...'r...; z. -i'je] - 
paardenfokkerij 
peerdefonnis z. peerdefoons 
peerdefoons Ookpeerdefoonst (Nbk, Ow, 
Sz), perefoons (verspr. OS), peerdefonnis 
(Nbk) et; -en; -ien ['p...] 1. speciaal 
veefonds om paarden te verzekeren Et 
peerdefoons is goedkoper as de maat-
schappif nl. de verzekeringsmaatsehappij 
(Dho), Oonspeerd is in etpeerdefoonst, as 
at verdrinkt krig vader 80 percent uut-
betaaid (Sz), It Is nogai duur af' lid van It 
peerdefoons binnen (Mun), We hebben 't 
peerd al jaoren in 't peerdefoons (Dhau), 
Ze bin ta.xeerd year 't peerdefoons naar 
waarde gesehat (Bdie), We bin niet meet 
in 't peerdefoons (El), Ze zitten ok in It 
peerdefonnis (Nbk), Etpeerdefoons verge-
kert de ponnies ok (Ld) 
peerdcfoonst z. peerdefoons 
peerdegat (Bu, Nbk, b: Im) et; -tien; -ten 
['pt:Qcdogat] 1. achterwerk van een paard 
(Bu, Nbk) 2. rund dat aan de achterkant te 
zwaar gebouwd is, hetz. ais peerdekont, 
bet. 2 (b: im) 3. liefhebber van paarden 
(BU) 
peerdegebit et; -ten ['p...]  1. gebit van een 
paard 2. sterk gebit (Dho, Wol) Die vent 
bet eon peerdegebit (Wol) 
peerdegek (Dho, Ow, Pe-Dbi, Sz) ['p...] ..  
paardegek 
peerdegerei (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, 
Nt, Nw, Obk, 01-Ni, Op) Ook peerde-
gereide (Mun, Obk), peregerei (Ld) et 
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['p...] 1. paardetuig, gerei (vaak alleen dat 
voor feestelij ke gelegenheden en voor de 
zondag, z. oak gerex) 
peerdegereide z. peerdegerci 
peerdegrös (Bu, Dho, El, Nbk, Nw, Op, 
Ow) Oak peerdegrus (Bdie, Diz, Np, Spa) 
et ['p...] 1. gras speciaal voor paarden, 
vaak schraal, hard gras, gras dat men do 
paarden voort, ook: gras dat de koeien 
niet willen vreten omdat hot in do buart 
van koevlaaion staat Feerdegrds is vacks 
wat minder good grös (Nw), Peerdegros 
onder de appe/hof wodde an dc peerden 
voerd op 'e sta/ (Ow), Bat is moo! peerde-
grös geschikt voor de paarden (am ze to 
voeren, am ze in to laten grazen) (El), D'r 
staot mooi pcerdegrds onder c/c homey 
(Op), ten topple,, peerdegrus mi5en (Spa), 
We moc'n mar ten /Jinkeprottepeerdegros 
in c/c waegcnba/c docn, want we b/ieven 
van- daege c/c hit/c c/ag op 'c utterdieken 
to bujjen (Op) 
peerdegrus z. peerdegros 
peerdehaandel ['p...] - paardonhandol Ze 
ho/en d'r dave/s rekening mit in de peer-
dcbaandcl (Ste) 
peerdehaever (Dfo, Ma, Obk, 01-Nl, Ow) 
Oak peerdehaver (Spa) do ['pt:orda ... ] 1. 
haver die men aan hot paard voert (d.i. 
voelal do licht to vertoren zwatte haevc.z) 
Et peerd kreeg dc baverzalc mit peerde-
haver (Spa) 2. lichto haver (Ow) 
peerdehaor ['p...] - paardohaar: haar van 
paarden Een liesterbeuge/ wodde van peer-
dchaor mackt (Np) 
peerdehaoren (Mun, Obk, 01-NI, Spa, 
Ste) bn. ['p...] 1. van paardohaar Dc batter 
kwazn vrocger dour de peerc/ebaorcn zeve 
(Obk), cenpeerdehaoren bosse/ (Spa), ten 
pcerdebaoren zigien (01-NI, Ste): As de 
batter groat wodde, kwammen c/'rk/antcn 
batter en war overb/if is c/c soepe; et wod-
c/c dan ziefd dear een pccrdehaorcn zi)gien 
(Ste) 
peerdeharke (El) ['p...] - paardehark Be 
pecrc/eharke wodde trokken dear et pcerd 
am op te bujjen, dwas over 't /aand (El) 
peerdehaver z. peerdehaevcr 
peerdeheister (Dhau, Nbk, Np, 01-NI) 
['p...] - paardehelster ten touwen 
pecrc/ehc/ster paardehelster van touw (Np) 
peerdeheufd (Bu, Sz) Oak peerdehoofd 
(Spa) et; -en ['pt:oçda ... ] I. kop van eon 

paard et v/iegenct over etpcerdeheufc/(Bu) 
peerdehoef (Np,  Nw, Spa) de; ...hoeven; 
-ion ['puoçdohuf] I.. (oak vorz.) klein 
hoeth lad In c/c grcvericn zitten eon protte 
peerdeboefies (Np), Peerdeboef is /astig 
onkruud (Spa) 2. z. peerc/ebocve 
pecrdehoefhlad z. boel b/ad 
peerdehoeke (Spa, Ste) de; -n; ...hoekien 
['pt:rdahuko] 1. (vaak verkl.) stukje land 
speciaal am het paard in to laton grazen 
(Spa) 2. gedeelte van hot land waar 
paarden hun behooften doen (Ste), vgl. 
Peerdehoeken c/aor gaon ze bemie to 
scbieten, c/aor eten ze nooit (Ste) 
peerdehoeve (Bdie, Diz) Ook peerdehoef 
(Ste) do; -n; ...hoefien ['p...] 1. hoof van 
eon paard Be pccrc/ehoevcn moe'n we 
gerege/d bekappen (Diz), Dcpecrc/eboeven 
/detterc/cn overdo weg (Bdie) 
peerdehoevebekappen (Bdie) onbep. w. 
['p...] 1. beworken van do hoeven van oen 
paard (door to snij den), z. oak onder 
bekappen 
peerdehoofd z. peerdebeufc/ 
peerdehooi z. pecrdehuj 
peerdehorzel (Bu, Np, Op, Ow, Sz) ['p...] 
- paardehorzel 
peerdehui z. pcerdehuj 
peerdehuj (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Dho, 
Nbk, Np, Nw, Op, Ste, Wol) Oak peer-
dehui (Diz), peerdehooi (WH) et ['p...]  1. 
hooi bostemd of goschikt voor paarden, 
vooral: hooi dat enigszins lang is en 
schraal (Bu, Ste, Wol, Sz), waar goon 
hooibroei in heeft gozoten (Dfo), dat grof 
is en stofvrij (Spa, Op), dat peers bevat 
(Bu, Nw), vgl. Pcerdehuj daor zit peers in, 
dat kim koenen met bebben, peerden we/ 
(Bu), 1k bebbe et huf haost op; in ? lent 
yak zit nag we/ eon klaaznpien, mar dat is 
glen best soul, c/at is meerpeerdehuf (Op), 
Pecrdcbuj is met zo s/ccht, mar /ang, this 
nietgeschikt veu.rkocncn (Ste) 
peerdelezer (Bu) do; -5; -tien ['pi:oçda 
i:zrl 1. hoefijzor van paard 
peerdejok (Ste) et; -ken; -kien ['perdo 
jok] 1. juk door eon paard gedragon (Ste) 
't Peerdejok komt moor op 'c k/ct year, we 
hadc/en et bier met (Ste) 
peerdejonge (1) ['p...] - paardejongon 
peerdekaanipien (Bu, Db, Dho, Nbk, Ow) 
Oak perekaaznpien (Nbk) et; ...kaainpies 
['p...] 1. stukje land bij do boerderij dat 
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speciaal bestemd is voor één of mear 
paarden, ook wet: stukje land dat toevallig 
geschikt is om er even één of meer 
paarden in te laten lopen, vgl. Dat is can 
mooipeerdekaampien am onder 't sch oft at 
peerd in te Jaotcn; at is goad Jaand, mar et 
is min grös (Ow) 
peerdekarn (01-NI) de; -s ['p...] 1. door 
can paard aangedreven karnmolen 
peerdekarre (Bu) Ookperekarre (Bu) de; 
-n; -gien ['p ... ] 1. aanhangwagentje waarin 
men een paard vervoert (aehtar de auto) 
pccrdekenner ['p...] - paardenkenner Do 
boer was ccii eerstcklaspeerdekenncr (vo) 
peerdckeuring de; -s, -en; ...kaurinkien 
['p...] 1. veekeurung speciaal voor paarden 
peerdekeutel Ook perekeutel (Ma) - 
paardekeutel HO gfimtas eenpeerdekeutel 
in de maonescbien (ZW, Nbk, Nw, Spa), It 
GJimt as... (alg.), Et blinkt as eon peerde-
keutelin dcmaonescbicn (verspr.), zoglad 
as can peerdckcutel in do maoneschicn 
(Nw) 
peerdeklaover (Bu) ['p...] - steenklaver 
peerdekiappe (Bdie, El, Pe-DbI) Ook 
peerdekieppe (Dho) de; -n ['p...] 1. klep, 
deurtj e met horizontala draaias waardoor 
hat hooi enz. in de ruif of voerbak van het 
paard wordt gedaan We badden can 
peerdekiappe veur de peerdevoerbaic (El) 
peerdekieppe z. pccrdeldappe 
peerdeknecht (Bdie, Dfo, Nbk, Sz) de; 
-en; ...knechien ['p...]  1. paardeknecht Eon 
peerdeknecht bi] grate boeren doe a/Jo 
peerdewark, op 'a stal en ok op 'e bouw 
(Dfo) 
peerdekont de; -an; -ian ['pt:ardakont] 1. 
achterwerk van can paard, ook: achterwerk 
groot, dik als van een paard icne mit can 
peerdekont (Nbk) 2. steenbil, dikbil Ben 
koe mit can peerdekont is van aacbtcren 
abnormaal zwaor; die gal vaeke muuiJik-
hoc/en mit offalvon (Dfo), Dit kalf is 
geborcn mit ten peerdekont (Obk, Op), 
J'ecrdekonten bin kalvet mit dubbele 
konten, ze bin good veur at mesten (Nbk, 
Wol) 3. rund met can peerdekont in bet. 2 
(Bdie, Ste) 4. liafhebber van paarden (Nbk, 
Ow) 
peerdekoopman ['p...] - paardenhandelaar 
Hi] baddc een peerd van eon pecrde-
koopman uutAppclsche op perbeer (vo) 
peerdekop (OS, Np, 01-NI, Ste) Ook 

perekop (Ld) de; -pen; -pien ['p...] 1. 
paardekop aanderhalvc man en ccii 
peerdekop (Nbk, Np) 2. bep. deal van de 
pars van can dorsmachine (OS, Np, Ste), 
nl. dat op en neer gaat bij de pars en het 
stro naar beneden duwt, mean drukt (Dhau, 
Obk, Ste) Do peerdekop zat op 'a passe 
van do dusmesiene (Np), Die peerdekop 
mos at geduste stro broken (01-Nl), Do 
peerdekop van de passe drokte at stro stief 
in mekaander; dan kwam d'r paklcedraod 
omme en was 'tpak klaor (Dhau) 
peerdekoper (Bu, Nw) de; -s ['p...] 1. 
paardenhandelaar 
peerdekracht (1) ['p...] - pk: paardekracht 
pcerdckribbe (Bu, Bdie, Db, El, Nbk, Np, 
Obk) Ookperekribbe (Nbk),peerdekrubbe 
(Nbk, Np, Nt, Ste) de; -n; -gien ['p...] 1. 
voedarbak van hat paard, hatz. als kribbe, 
bat. 1 Pcerdckribben stonnen vroeger vac-
ke your 't kefd bi] eon dewreed of in do 
dcwrecd (Bu, Nbk) 
peerdekrubbe z. peerdckribbc 
peerdelaand (Bu) at ['p...] 1. (varz.) 
slecht, lalijk ogend land dat nl. zodanig 
kaal gavratan is dat de grasmat bier en 
daar kapot is Zok pecrdelaand is sfechte 
weide, a/Jo grös is d'r haost uut vreten mit 
wottel en aJ (Bu) 
peerdeleer (1) ['p...] - paardeleer 
peerdeleide (Bdie, Diz, Nbk) Ook pere-
Idde (Nbk) at ['p...] 1. paardeleidsel ? 
dubbefde pereleide nl. voor twee paarden 
(Nbk), ? cnkelde percicide nl. voor één 
paard (Nbk) 
peerdeleren (I) ['p...] - paardeleran 
peerdeliefliebber ['pt:arda...] - paarden-
liethebber 
peerdelocht ['p...] - paardelucht 
peerdeloek (Dho, Ld, Spa, Ste) et; -en; 
-ien ['puaçdQluk] 1. luik naar de pcerde-
kribbe, d.i. de ruif met behulp waarvan 
men één of maer paarden voart Etpeerde-
Jock daor zat de peerdekzvbbe aacbtcr 
(Ste), Zo wooden depcerdcn voerd dour at 
peerdeJoek (Ld) 
peerdelul (Bdie, Spa) ['p...] - paardelul: 
lul van een hangst 
peerdemaat z. peerdcmark 
peerdemaege (Bdie, vo) - paardamaag En 
doe was aYe brood okgauw in depecrde-
macgo (vo), Die man kan zovuJe cton, die 
hat eon pccrdemacge (Bdie) 
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peerdemaenen z. peerdemaonen 
peerdeman ['p...] - paardenman, lieflieb-
ber van paarden Dat is eon aor%epeerde-
man (Np), Ja, S. was we) een peerdeman 
(vo) 
peerdemaonen (Bu, Nt) Ook peerde-
maenen (Ste) my. [p ... ] 1. manen (van een 
paard) Depeerdemaonen gaon we v)ecbten 
(Nt) 2. benaming voor hard, schraal gras 
(Bu) 
peerdemaotien (El) et; ...maoties ['p...]  1. 
stukj e land waar paarden in lopen 
peerdemark (Nbk, Sic) Ook peremark 
(Ld), peerdemaat (Dfo, b) ['p...] - paar-
denmarkt Depeerden koppelden ze vroeger 
an mekeer, zo gongen ze naor de 
peerdematen toe (Dfo) 
peerdemeensken (Ow) my. ['p...]  1. lief-
hebbers van paarden De ecbte peerde-
meensken kiappen we) mar sAwn met d.i. 
met de zweep of een takj e (Ow) 
peerdemelk (Obk) de ['p...] 1. melk van 
een paard Et is mierzute, die peerdemelk 
(Obk) 
peerdemennen (El) onbep. w. en het 
peerdemend ['p...] 1. mennen van een 
paard Meuj'raegpeerdemennen? (El) 
peerdemenner de; -s ['p  ... ] 1. degene die 
één of meer paarden ment, ook op een 
koets (Ste) 
peerdemes(se) z. peerdemest 
peerdemest (Nt, Nw, 01-NI, Wol) Ook 
peerdemesse (Sz), peerdemes (Np, Nw, 
Op, Pe-Dbl, Ste), peremest (Db) - 
paardemest 
peerdemeule (Bu, Dfo, Nw, Op, Sz, Wol) 
['p...] - paardemolen, vooral: een door eon 
paard aangedreven karnmolen, ook: malle-
molen 
peerdemiddel (1) - paardemiddel: uiterste 
middel 
peerdemiege (verspr.) Ookperenriege (El) 
de ['p...]  1. urine van een paard De 
peerdestal stank naor kla ore peerdemiege 
(Ld), (gezegd van slechte koffie:) Et )iekt 
we) peerdemiege (Bu) 2. slechte koffie 
(BU) 
peerdemoonsterige z. peerdemoonstering 
peerdemoonstering (Bu, Nw, Obk, Spa) 
Ook peerdemoonsterige (Ste) do ['p...]  1. 
hetz. als moonstering, z. aldaar Depeerde-
moonstering gebeurde hier gewoon op 'e 
weg (Spa) 

peerdemusse (Obk, Sz) Ook peremusse 
(El) de; -n ['p] 1. bep. kap ter bedekking 
van de oren van een paard, vgl. As et slim 
koold was deden ze de peerden we) can 
peerdemusse op, veur et bevriezen van do 
oren tegen to gaon (Obk), De peerdemusse 
wodde bn.zukt as et peerd your de )iek-
koetse Jeup, en veur de meilcwagen as It 
slim koud was in de winter (Sz) 
peerdeoge et; -n; ...ogien ['pcordoo:go] 1. 
cog van een paard 2. bobbel op hot water 
(als gevolg van hot vallen van dikke 
regendruppels of door hevige regenval) 
(Bu, Dho, Diz, El, Np, Nt, Obk, Op, 
Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol, bo: Bu, Nw, v) Et 
regende zo, de peerdeogen kwammen op et 
waeter (Nt), Do peerdeogen staon op 't 
waeter (Spa), Et regent peerdeogen d.i. 
zodanig dat er bobbels in de plassen water 
ontstaan (or werd wel gezegd dat hot dan 
spoedig opnieuw zou gaan regenen) (Diz, 
Ste), zo ook in As etpeerdeogen regent en 
de kiepen blieven buten, dan blif et nag 
wel even regenen (Bu, Ste) * Feerdeogen 
op 't waeter, morgen weer regen (Diz), As 
or peerdeogen regent, regent et morgen 
weer (Diz, flu), 
peerdepad (Ld, Nw, Spa, Ste, Wol, n) et; 
...pattien; ...paeden ['p...] 1. pad waar 
paarden steeds langs gaan, vooral: jaagpad, 
vgl. et  peerdepad vroeger hi)' de Lende 
langes (Ste), paardespoor: spoor waar de 
paarden langs gaan (op een pad of een 
weg; vooral: hot duidelijk zichtbare spoor 
tussen karresporen) (Ld, Spa); 'paadje' dat 
paarden die in de wei lopen, uitslijten 
(Nw) 
peerdepeen (Ste) ['pt:rdopi:n] - 
paardepeen 
peerdeploeg (Db, Ld, Ma, Nbk, 01-NI, 
Op) de; -en; -ien ['p...]  1. ploeg die door 
één of meer paarden wordt getrokken (i.t.t. 
een ploeg die door een tractor wordt 
voortbewogen) 
pecrdepluus (Nbk, fp) et ['pt:oçdaplys] 1. 
pluis van de paardebloem 
peerdepluuster (Nbk) de; -5; -tien ['p...] 
1. hetz. als peerdep)uus, z. aldaar 
peerdepolle (Db, Diz, El, Ma, Np, 01-NI, 
Ow, Spa) de; -n; -gien ['p...]  1. strontpol 
ontstaan door paardemest Waor een peerd 
aitiedschiet, vreet hi)' met, dan kriej'peor-
dep a))en (Spa), Feerdep a!)en vret een 
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peerd nooit (El), We moe'n de peerdepol-
len flog even ofini5en (Diz) 
peerdepote (Db, Dhau, Ld, Ma, Nbk, Sz) 
Ook perepote (Ld) de; -n; ...potien [p ... ] 
1. poot, voet van een paard Feerdepoten 
wo 'n bekapt year d'r iezers onder Jcommen 
(Sz), Een trap van can peerdepote liegt d'r 
niet ammo (Db) 2. horrelvoet (Ld) 
peerderas - paarderas Een raszuver Fries 
peerd mag beslist glen kol of snep hebben, 
year andere peerderassen is et soms een 
vereiste as d'r war oftekeningen in zitten 
(Sz) 
peerderennen (Bu) my. ['p  ... rrn2:] 1. draf-
baanracas We gaon wel es naor de peer-
derennen (Bu) 
peerderibbe Ook pereribbe (Obk) de; -n 
['pt:ordartb/'pcan ... ) 1. rib van can paard 
2. hetz. als peerder4i, z. aldaar (Nw, Obk) 
Etpeerd kreeg eten vat de peerderibbe; de 
knienen badden ok een ribbe (Nw) 
peerderieden z. peerdrieden 
peerderieder z. peerdrieder 
peerderiem (Np) de; -en ['p...] 1. riem die 
onderdeel vormt van het paardetuig 'Ic 
bebbe die peerderiem nid (Np) 
pcerderiep(e) z. peerderijo 
pcerderif z. peerderijo 
peerderip (Dhau, Di; El, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Ste) Ook peerderiep (Db), 
peerderiepe (El, Ld, Ow, b), pererip (Nbk, 
Obk), peerderif (Obk) et; -pen; -pien 
['pt:rthrtp/ ... rip/ ... ri:pQ (Bu, El, Ld, Ow, 
b)/'pt:arortp/ ... rtf] 1. ruif voor éón of meer 
paarden, met name in een paardestal De 
peerden vreten vat etpeerderijo (El), haj in 
'tpeerderjp doen (Np) 
peerderoef z. peerderoeve 
peerderoeve (Bu) Ook peerderoef (Nw) 
de; -n ['pt:odoru:wo, ...vo] 1. ruif (voor 
paarden) Et pcerd krceg oten vat cia 
peerderoeflNw) 
peerderoonseler (Bu, Ow, Wol) de; -s 
['p...] 1. niet echt betrouwbara handelaar in 
paarden 
peerderosser (Ufo) de; -s ['p  ... rosr]  1. 
hetz. als peerderoonseler, z. aldaar 
peerdeschut (Bu) at; -tan ['p...]  1. schot 
tussen paarden, vooral in een paardestal 
peerdesmid (Mun) ['p...] - paardensmid, 
hoefsmid 
peerdesnieden (Obk) onbep. w. ['p...] 1. 
kastreren van hengsten 

peerdespoor (Obk) at; ...sporen ['p...] 1. 
paardespoor (vooral: uitgelopen pad) de 
waegensporen van eon zaandweg, mit in de 
midden etpeerdespoor (Obk) 
peerdesport ['p...] - paardesport 
peerdesportdag (Db) ['p...] - toogdag: 
voor paardesport Qo een pecrdesportdag is 
ak vaeke een wedstriedin ringstikken (Db) 
peerdesporter (Db) de; -s ['p...] 1. 
beoefenaar van can paardesport 
peerdespul (Bu, Ma, Nbk, Obk, Ow, bi: 
Nbk, Ow) at ['pt:QfdaspAI] 1. circus Hi 
mach vroeger graeg naor een peerdespuf 
gaon (bl: Nbk, Ow) 
peerdestaepcl (spor.) - paardenstapal 
peerdestal Ookperestai (Bu) - paardestal 
In alIce boerderi5e zatten vroeger iene of 
meer peerdestailen (Obk), De peerdestai 
stank naor klaore peerdemiege (Ld), de 
peerdestaluutredden(Db), ...scbonemaeken 
(Diz) 
peerdestamboek (Wol) ['p...] - paardan-
stamboek 
peerdestat de [pt:adasta4] 1. staart van 
een paard 2. bep. haardracht: paardastaart 
Ze bet now een peerdestat, dat staot bear 
we] mooi (Nbk) 3. (varz.) heermoes (Nbk, 
Ste, fp) Een peerdestat is peers mit een pit 
d'rin, die is vergiftig(Ste) 4. lidrus (Bdie, 
Obk) Laand waor do peerdestat in gruvide 
was glen best laand (Obk), Feerdestatten 
wo'n soms wel een meter boge (Db) 5. (all. 
in het my.) wilgeroosjes (Bu) 6. kattastaart 
(Lytrum salicaria) (Ma, Nt, Op) Feerde-
statten bin mooie bloemen, die meerstal 
zoemers langs de slootkaan ten in de buj-
lanen staon (Op), Et staot vol mit peerde-
statten (Ma) 
peerdestoetcri'je (Obk) de; -n [ ... stutç'tjo] 
1. stoeterij, bedrijf, plaats waar man paar-
den fokt 
peerdestront ['p...] - paardestront Die het 
peerdestront in de base handelt op onfor-
tuinlijke wijze in paarden (Bu) 
peerdestronthoeke (Np) de; -n; ...hoekien 
['p...] 1. stuk gras waar nogal wat paarde-
drek is neergekomen (en waar hat vee bij-
gavolg niet graast) Dat bin van die peerde-
strontboeken; daor sebieten de peerden en 
dat gras vreten ze niet (Np) 
pecrdetaand z. peerdetane 
peerdetane Ook peerdetuand (in verb.: 
Obk, Op, Ow, Ste) ['p ...  ... tã:nt] - paarde- 
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tand: tand van een paard Co at via/c van 
ccii peerdetane kuf' de lee/lied van etpeerd 
zien (El, Np, Bdie) * Een peerdetanc en 
ten vrouwehaand meugen niet stillestaon 
een vrouw moat altijd aan hot work zijn, 
bezig zijn, net als de tanden van een paard 
(El, Db), ...staon nooit stifle (Db, Np, Nw, 
Op, Sz, Ow), zo ook Eon vrouwehaand on 
ten peerdetaand moe'n a/tied gaon (Obk), 
Een vrouwiudebaand en een peerdetaand 
hebben nooit glen stiliestaand (Ste) 
peerdetaxateur (Ste) de; -s ['p...] 1. 
taxateur van paarden 
peerdetcmmer (1) ['p...] - paardentemmer 
peerdetied (Ld) de ['p...] 1. de tijd dat 
men meet gebruik maakte van werkpaarden 
op do boerderij 
peerdetoom (Bdie, 01-Ni) ['p...] - paarde-
toom 
peerdetoppe (Db) de; -n; ...toppien ['p...] 
1. flinke pci gras op, rond de pIck waar de 
drek van can paard is gevallen Waor 
peerden in 't laand ]open, hef' ok yule 
peerdetoppen (Db) 
peerdetrant (1) - paardetram 
peerdetree (Nbk) do; ...treden ['p...]  1. 
grote stap, flinke pas Wat neem Ic toch 
grote peerdetreden (Nbk) 
peerdetugen (Bu, Db, El) onbep. w. ['p...] 
1. in hat tuig doen van paarden (Db) 2. een 
draverij houden van paarden bY is van-
daege in V/adder peerdetugen (Bu) 
peerdetuug (Bu, Db, Dfo, El, Mon, Np, 
Ow, Pa- Dbi) - paardetuig, gerei Bi zwaor 
work moe 'n de stringen we] stark wezen 
van etpeerdetuug (Db) 
peerdeviege Ook pereviege (Dfo) - paar-
devijg Dat bin ailegerepeerdeviegen (Nw), 
eon peer vasse peerdeviegen (b) 
peerdevicis - paardevlaes: vices van paar-
den En wat do minne wegen angaot: die 
kosten peerdevieis daarvan hebben de 
paarden to lij den (p) 
peerdevliege (Nbk, Obk) Ook pereviiege 
(Dhau, Ld) de; -n; ...viiagien ['pt:çd ... I 
'prara ... ] 1. hatz. als peerdebi5e, z. aldaar 
peerdevoer - paardevoeder Vroeger 
bruuicten we a/tied haksel veurpeerdevoer 
(Diz), Aj' haeverpietten hej'goedpeerde-
voer (Db) 
peerdevoerbak (El, Ld) de; -ken; -kien 
['p...] 1. voerbak voor één of meet paarden 
Vroeger hadden we eon peerdek/appe veur 

de peerdevoerbaic (El) 
peerdevoete (Bu, Dhau, Ld) de; -n; 
...voetien ['p...] 1. voet van een paard 't 
bekappen van peerdevoeten (Bu) 2. (bij 
mensen) horrelvoet (Bu, Dhau, Ld) Dat 
jongien is mit ten peerdevoete geboren 
(Dhau) 
peerdevoetien Ookpeerdevoetsje (bet. 2: 
f) et; ....voeties ['pt:ardaf1ita/ ... tuitsj] 1. 
kleine peerdevoete 2. (my.) hondsdraf 
(Bdie, Obk, b: In, f'p, p), wal als genees-
middel gebruikt op bep. ontstekingen (bij 
mensen) (Bdie) 
peerdevoetsje z. peerdevoetien 
peerdevolk (Dfo, Dho, El, Mun, Nbk, Nw, 
Obk, Ow, Ste) Ook perevolk (b: lm) at 
['p...] 1. paardanvoik, ruitarij, cavalerie In 
militaire dienst dreug et peerdevolk bien-
kappen (Dho), lone van De Focbtei ver- 
diende doe mit twie jaor dienen bi5 at 
peerdevolk 1392,- (Ow), N. is bij 'tpeer-
devolk west (Nw, El), Mit do medeme 
oorlog bin ze glen peerdevolk meet neudig 
(Obk) 2. liefliebbers van paarden, mensen 
die paarden houden (Nbk) 
peerdewaark z. peerdewark 
peerdewark Ook peerdewaark (Pe-Dbl), 
peerdewerk (WH) at ['p...]  1. de 
onderdalen van het work (vooral van een 
boar) waarbij men één of moor paarden 
gebruikt Een peerdeknecht bij grote 
boeren doe a/fe peerdewark, op 'e stal en 
ok biyv. op 'a bouw (Ma, Dfo), Vroeger 
mos de ooldste zeune at peerdewark a/tied 
doe,, (El), ...mos een goeie boereknecht ok 
et peerdewark good kennen (Obk), D'r is 
niet vu/c peerdewark moor tegenwoordig 
(Dhau) 2. zaer zwaar lichamelijk wark 
(Dho, Nt) Dat is xnij to zwaor, et is 
peerdewark (Dho) 
peerdewedden (Dho) onbep. w. ['p...] t. 
wedden bij eon race voor paarden mit 
peerdewedden een koppel speuien d.i. de 
eerste en tweede die aankomen goed 
proberen te radan (Dho) 
peerdeweide (Bdie, Spa, Op en verspr. 
cost.) de ['p...]  1. weide die men benut 
door er paarden in te laten grazen (vaak 
met kort gras), ook wel: speciaal stukje 
land waar men regelmatig één of meet 
paarden in last grazen Eon peerd moot 
niet in fang gros ]open, mar in peerdeweide 
(Dhau), Peerdeweide is slecbte weide (Ste, 
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peerdewerk - peertienmennen 

El), ...is eon stok laand mit katie plaicken 
of strontpiaicken (Dho), Dat laand is good 
vow-  peerdeweide is geschikt als (Obk), 
• ..is lekkere peerdeweide (Diz), Dat hoe-
kien mit al die strontpollen is nog wel 
mooie peerdeweide (Diz, Ow, Spa), D'r 
was vaeke we] een appat kaannpien vow-
peerdeweide (Obk), Feerdeweide is good 
yew- peerden en min vow ko en en on 
pinken (Obk), Die kerel die budt nog 
peerdeweide an di. om  paarden van an-
deren tegen betaling in te doen lopen (Spa, 
Np), zo ook Th3 verhuurde et laand your 
peerdeweide (Ma) 
peerdewcrk z. peerdewark 
peerdewottel (verspr.) de; -5; -tien ['p...] 
1. paardepeen (Dhau, Ma, Np, Nt, Nw, 
Obk, Ste, Sz, Wo!) Die boor hackle eon 
hole hoeke peerdewottels verbouwd (Np), 
Feerdewotteis, da '5 voer year do peerden 
on do knionen (Nw) 2. winterpeen, winter-
wortel (Db, Op, Ste) Achter in de Wan 
he'k nog eon groot bedde peerdewottels, 
daor kim we baost do bide winter van eten 
(op) 
peerdezadel (Ow) ['p...] - paardezadel: 
zadel voor een paard 
peerdezeel (Nbk) et; ...zelen; -tien ['p...] 
1. deel van bet paardetuig, waaraan n!. de 
strengen bevestigd zijn 
peerdezeike (Bu) de ['p...] 1. urine van óón 
of meer paarden 2. s!echte koffie 
peerdeziekte - paardeziekte 
peerdezille z. zille 
peerdezoolder (Ma, Wo!) de; -s; -tien 
['p...] 1. zo!der boven eon paardestal 
peerdproppe (Ow) de; -n ['p...] 1. hetz. 
a!s proppe, z. a!daar, bet. 7 peerdproppen 
in do iezers s!aon (Ow) 
peerdrieden (Bu, Db, Nbk) Ook 
peerderieden (Ste. Sz) - paardrij den Zkgao 
peerdorieden (Ste), It kim we] zion dat hij 
peerdridt, hiy is zo wiedbiens (Db), 
(ze!fst.) Over 't algemien bin ponnios ge-
schikt vow kiender om It peerdrieden to 
leron (Db) 
peerdrieder (Bu, Nbk, Sz) Ook peerde-
rieder (Ste) - paardrij der, miter Daor gaot 
eon peerderieder langes (Ste) 
peerds z. peers 
peerboling (!) - paarhouding 
peers (ZW, E!, Ld, Nbk, Np, 01-N!, Op, 
b: !m, fp, p, be: Bu, Nw) Ookpeerse (Ld, 

Ow, f'p), peerte (Diz, Nbk), peerds (Op, 
ii') do; -en (bet. 2: Bu, Nbk) ['pt:a()s(o)/ 
...z/pt:o(ç)ts] 1. (verz.) heermoes (door 
sprekers onderseheiden van de !idrus door 
de 'zijtakken' (Bu, Nbk)) D'r graft peers in 
do buterlanen: die liekt op een lidraske, 
mar do staelen bin dicbte, peers bet zoe'n 
wittepitte; year do koenen is et vergi4 eon 
weerkauwer kan et niet bebben, een peerd 
Just et we! (Ste), Jo hadden eon flat peers 
in die boeke laand (Np) 2. heermoesplant 
(Bu, Nbk) Dat nunien we peorsen; et is 
slocbt laand aj'peers in et laand hebben, et 
wodt an do peerden voerd (Nbk) 3. z. 
paorsl, II 
peerse z. peers 
peerslaand (Np) et ['p...] 1. land, wei met 
veel heermoes 
peertien et; peerties ['pt:rtin] 1. klein 
paard (z. ook peerd) Die meenskcn die 
geven zovoul aut, et liekt we! dat ze eon 
peertien-schiotge!d hebben een paard- 
je-schijtge!d op stal hebben, d.i. dat ze het 
geld voor het grijpen hebben (b!), zo ook 
Kalm an, we bebben gien peertien-sebiet-
geld op 'e staiwe kunnen maar niet b!ijven 
uitgeven (Spa), Dan moe'jj we waachten tot 
poertien-scbietge!d eerst komt (O!-N!), en 
El is bier gien peertien-sehietgeld (Obk) 2. 
k!eine pore, z. aldaar, klein paar, z. peer 3. 
meestal blauwe, ook wet greene libel 
(klein in vergelijking met de grote, bruine 
libel, die bekend staat a!s de wrattebieter) 
(ZW, Bu, Dho, Diz, Ld, Np, Obk, 01-NI, 
Op, Spa, Wo!, b: !n), ook weT a!gemener: 
libel (E!, 01-NI) Vroeger zag it vale 
vaeker can peertion as now, ze konnen 
zofle mooie k!euren bobben (Obk), 
Kleine, kleurde, blauwe vrattebieters 
nuwnden we peerties (Pe-Db!), Vroeger 
vongen we peerties in een lucifesdeasien 
(Np), eon blauw peertien kleine, blauwe 
libel (Diz, Ld, Ow, Spa), Die smerige 
peerties die bitten (Nbk) 
peertienmennen (Bu, Nbk, Nw, Ste, b) 
zw. ww.; onoverg.; peertienmende, het 
peertieninend ['pt:rtimsi:] 1. bep. 
kinderspe!letje spelen waarbij één kind 
achter de nek !angs, dan naar voren over 
de schouders en weer onder de armen door 
naar achteren een touw old. kreeg, waar-
mee bet 'gemend' werd door een ander 
kind dat vo!gde 
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peertienrieden - peilen 

peertienrieden (Nbk, Np) onbep. w. ['p...] 
1. paardje rijden (op de knie, schoot) 
peertiesmeulen (Spa) ['p:ortismi:14 - 
paardenmolen 
peerze z. peers 
pees z. poze 
peesschede (Bu) ['pt:sxt:do...] - pees-
schede 
peesschedeontsteking (Bu) de; -s, -en; 
...ontstekinkien ['p...] 1. peesschedeont-
steking Voural bij bieterooicn kreoj'peos-
schodoonsteking; do bool verdri5do dan 
war (Bu) 
pegel (Bu, Ld, Ow, Pe-Db!, Ste, Wol) de; 
-s; -tien ['p:gj] 1. ijspegel (Bu, Ld, 
Pe-Db!, Ste, Wo!) D'r bongon grotopegels 
an do dalcgeute (Wa!), ...an buus (Bu) 2. 
pestkop (Ow, Pe-Dbl) As die pagel d'r biy 
komt, zal a/los we! verpost wodden 
(Pe-Dbl) 
pegelwaeter (Dhau) Ook pegeiwater (Sz) 
et ['p...] 1. water van ijspege!s As do 
iespogols smultan, komt d'rpogelwater van 
(Sz) 
pegeiwater z. pegelwaetor 
pegeize z. pikelze 
pegge (Db, Dhau, Ow) Ook pigge (Spa) 
de; -n; peggien ['pcgo/'ptyo] 1. peg, ook: 
houten, wigvormig pennetje am jets mee 
vast to zetten (vooral gebruikt am schoen-
zolen onder kiompen to spijkeren) Do 
baemerstok meet con peggo in (Ow), 
Achter do zendedolle slaoj' con piggo 
acbter (Spa), hoolten poggen in do schoc-
non (Ow) 2. hetz. als penno, bet. 4 (Dhau, 
Ow) Do poggc zat in or gebiento van do 
sch are, die was van csson boolt (Ow), Dat 
schut zit mit eon poggo vaastc (Dhau) 
peil I et; -en [pci!] 1. pei!merk, merkteken 
voor de waterstand D'r staot eon poil op, 
do watorstand your Nederland (Sz) 2. 
gewone of bep. hoogte van vloeistoffen, 
vooral: waterpeil Amstcrdarns Pei], Et 
waetor staot boneden poll (Diz, ...is 
benoden poil (Spa), Et peil zakt de hoogte 
van het water (Wo!), et wactor op pci! 
helen, As biy dan zoe'n trek your him op 
pcil had, dan streak hi5 daor mit do rogge 
van dejutte ovorbenne, zodat at trek mcci 
slicht lag your do turfmaekcr op de juiste 
hoogte (van baggerveen) (Np) 3. in d'r is 
gien poll op to trek/con, zo oak N. is eon 
wispolturig man, daor kuj' nooit eon pci1 

op trek/con (Op) 4. nivo waarop zich jets 
bevindt, ontsvikke!ingsgraad Et ondorwios 
staot daor flog niet op zoe'n boog Pei], et 
Pei] van do ontwikicoiing (spar.) 5. de 
norma!e stand van jets do veurraod op poll 
ho!en (Nbk), Jo konnis op poll ho!on 
(spar.), benodon pcit Die opmarking was 
veer benodon pail (Ow, Nt, Nbk), Et was 
benedon (die) poll het leek nergens naar 
(zoa!s hij deed, wat hij zei) (Nbk, Np, Nt 
Ste), Etpoi!zaktbet nivo van het gesprek, 
vooral gezegd wanneer men toespe!ingen 
gaat maken, met name in seksue!e zin 
(Nbk, Wa!) 6. hoogte, stand van zaken 
(bijv. de verkoop) op zeker moment We 
zullen mit 't verkopen otzclde pci! as 
vourigjaor wel niet haelon (Nbk) 
peil II (Np) de; -en ['pcj!] 1. peilstok, 
meetstok Dan gong do mingor die aJ!iond 
lcegjutten in etgat daor do ba/c uuttrokkcn 
was, on gong do spitter et paand in om dat 
of to war/con; hiy narn daor do poll your 
mit on begon van aachtoron of et paand of 
to war/con (Np) 
peilbalke (Edie, B!, Np, Obk, Spa, Wa!) 
de; -n; ...ba!kien ['p...] 1. balk in het water 
waarop men het waterpeil kan aflezen De 
poilbaike is !egd om to zion boo hoge of 
loge do staand van et waetcr is (Obk), An 
do peilbalko kuj' zion, hoe hogo et waotor 
staot (Wa!), Bij Scheenstra's wick zat 
vroeger eon poilbalko an 't broggien (Np), 
Et water staot aorig boge bij do poilbalko 
(Spa) 
peildaotum (spor.) ['p...] - pei!datum 
peilen zw. ww.; overg.; pei!de, het peild 
['pcj!ç] 1. de diepte, voorraad van een 
vloeistof meten met een pei!stok e.d. do 
diopte poilon, do eulie peilon 2. door to 
prikken de grond!aag inspekteren (Sz), in 
verb. a!s Wezullen even pollen ofd'rnog 
stenen in do grond zitten (Sz) 3. hooi 
kontro!eren op hooibrooi (door er een 
hooiroede in to steken) huj pollen op huj-
bruui (Bu), Zuwwe even pollen? (Bu) 4. 
erachter komen waar iemand staat in een 
bep. kwestie, iemands bedoelingen door-
gronden Die pcil ie niet zomar, et is eon 
grote lieperd (01- N!, Ste), 1k kon 'm we] 
aorik poilon (Nbk), ...niet zo peilen (Bu), 
N is niet tepollon, daor kriej'gion hoogto 
van hij !aat nooit het achterste van de tong 
zien (Np), 1k /can die knaop nietpeilen, 10 
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weten met wat aj' an hum bebben 
(Pe-Db!), Die kuj' beslist met peilen Jo 
weet nooit waar hij staat, wat z'n mening is 
(Dho), 1k zal him we! even paEan een 
beetj e uithoren over z'n mening (Ow) 
peiliezer (Ld, Nbk, Ow, Sz, We!) et; -s 
['p...] 1. hetz. ais bufroede, z. a!daar (Nbk, 
We!), echter zonder thermometer (Sz) 
peiling de; -s, -en ['psjh] 1. het peilen in 
diverse bet., z. aldaar 2. in in do peiling 
bebben in de gaten hebben, door hebben 
(We!): Jo moeten miy nicE in do maling 
nemen; ik hebje we! in do palling (Wol) 
peilschaolc (Bdie, Nt, 01-Ni) de; -n 1. 
pei!schaa! BJy oons in de vaort bangt een 
peilscbaole, am to zien boo boge as et 
waeter staot (01-NI) 
peinse z. peinze 
peinswerking (Spa) de [pjs...] 1. 
werking, ffinktioneren van de peinze, bet. 
3 Die koe bet een s/cob to peinswerking 
(Spa) 
peinze (verspr.) Oak peinse (verspr.), 
paenze (E!, Ld, Ma, Ow, b), paense (El, 
Nbk, Ow, b), pens (spar.) de; -n ['$jzo/ 
... sa/'$:za/ ... so/pens] 1. (in geval van men-
scm ruw) buik, !ijf Die koe bet eon dikke 
paenze (Spa, El), Die koe bet tevulepeinze 
is noga! dik (Ste), ...is nogal dik in do 
peinze id. (Ste), Die kerel bet me toch een 
poinse! (Nbk, Np), Thy bef de peinze vol 
W. door zeer veel gegeten te hebben (Nbk, 
Bdie), Hij bet de paenze vol draank heeft 
veel te veel drank gedronken (Ow), piene 
in depeinze bebben in de buik, in hot !ijf 
(Nbk, Obk, Ste): 1k bob toeb piene in de 
peinze, maot! (Ste), Za'kje een trap in et 
wieke van do peinse geven? (Np), eon 
peinse as eon kalve koe (Np) 2. (ruw) 
!ichaam (van mensen) De peinse moot d'r 
op er meet hard gewerkt worden (inzake 
!ichame!ijke arbeid) (Obk), zo ook do 
peinze d'r even onder zetten met het vol!e 
!ichaam iets proberen op te beuren, weg te 
duwen e.d. (Ste), Hi5 schul 'm do peinse 
vol (Diz), iene (can pak) op 'a peinze 
geven een pak s!aag geven (verspr., Nbk), 
Za'kje wat opjepcinze geven? (Bu), iene 
et mes in do paense stikken (b), Var-
domme, die vent ston me daor vlotweg de 
peinsa vol to flagon hij stand me daar tech 
te !iegen (Sz) 3. (ook verz.) pens, eerste 
afde!ing van de maag van herkauwende 

dieren (verspr.) Matsnieden your de met-
wost was et kopot maeken van spot 
paense on lappen vleis, at kwam do 
aandere daegs in de west (Nbk), Hi [die 
koe] bet do pcinzc vorstopt (Obk), (bij 
koeien:) De peinzc is goad opvroten [erg 
yel geworden door het vreten], dan smaekt 
et ze good en dan bin ze dikke in do buud; 
oat is nicE goad want dan kim ze an de 
wiend wezen (Ste), Die koe die is niot 
good die bat eon painze as can tromine is 
erg opgezet in z'n pens (Sz) 
peinzen (spor.) ['pjzi] - peinzen, in do 
verb. peinzen over, vooral in d'r nicE over 
peinzen er in de verste verte niet aan 
wi!len denken, er niets vanwi!len weten 
(spar.) 
peinzig (Bdie, El, Np, Nt) Oak paenzig 
(B!) bn.; -er, -st ['$jnzaxJ'p:zox] 1. met 
een dik !ijf, !ichaam Dat is eon peinziga 
koe (Bdie), Die koe is paenzig (B!) 
pek z. pik 
pekdraod z. pikkadraod 
pekel de ['pt:kl] 1. peke!, in hot bijzonder: 
sterke keukenzoutop!ossing waarmee bep. 
etenswaren tegen bederf warden beschermd 
In eon kwakkelwinter wodt d'r can boa] 
poke! op 'a wegen struid (Op), Mit de 
winterdag hjt d'r con boal poke! op 'a 
straoto (Woi), As d'r vroegor sniy lag, dan 
began we poke! onder do klompen veur 
we naor seboele gongen (Obk), Goeia 
poke! moot een eerpel of ei in drievan 
wi/Ion (Ste), De kezen dreven in de poke! 
(Ma), Mooder legt aided boonties in in do 
poke! (01-NI), poke! op 'a bonen, bi5 at 
inniaeken (Nw), at Weis onder de poke! 
zattan (Bdie), Al/es kwam in do pekel 
(Ow), (gezegd inzake he!der vriesweer:) 't 
Is zo koold as poke! (b) 
pekelbak (Ma, Ld) ['p...] - peke!bak Do 
kezen droven in de pokelbak (Ma) 
pekelen (Obk) ['pt:kji] - peke!en (van 
bep. etenswaar) De v!aiskupo wodde 
bruukt your at Weis te pakalen (Obk) 
pekeiharing z. pekelbaring 
pekelliering Oak piekeihering (Db), 
pekemaring (Sz) do; -s, -en; ...herinkien 
['p ... .pikl ... / ... ] 1. peke!haring (Iett.) 1k 
lusse graeg pokelbering (Np), eon 
pakelbering mit siepals (Ow), Fokelbering 
mit roggobrood is we] zo bk/car (Spa), Aj' 
je griop trig vu!en, is een pekolbering 
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gezond (Dfo), Die maid iigt beter op 'a 
rogge as can pekcibcring (Bdie, Sz), zo 
zooit as eon pekoihering (Diz) 2. kleine, 
zwakke, magere persoon (Nbk, Wol, vo) 
Och je, dat is ok mar can pekoiboring 
(Nbk, Wol), zo ook Gao wcgjc, macgore 
pekeihering (Wol), To zwcren mar op veur 
zoc'n peiccibering, marja, i/c louve daj' wel 
goiiek bebben (vo) 
pekels z. piiccizo 
peketvleis (Edie, Np, Nt) ['p...] - 
pek clvi ees Vials dat wodde in pokeiwacter 
daon on dan kwam at in eon iniegkru/cc, 
dan haj'pekeivieis (Np), Pckeiviois smack-
to goad (Nt) 
pekeiwacter (Db, Np, Nw, Obk) et ['p...] 
1. water met daarin opgeioste pekel, zout 
Vroegcr krecj' pekciwaetcr onder tie 
kiompen, dan baido at fiat (Np), Weis dat 
wodde in pekeiwacter daon en dan wodde 
at in eon iniegkruke daon, dan haj'pekei- 
vieis (Np) 
pekeize z. pikeize 
pekeur z. pikeur 
pektonne z. piktonne 
pcktouw z. piktouw 
pet (Ow) - pe!, bep. soort kip een blauwo 
pci (Ow) 
peteis Ook paleis (verspr.), pelies (ba) 
[pa'!ejs/pa'lsjs/pa'!is] - paleis etkeuninkilk 
pelvis (Nbk), Mien pelies is de woroid, 
groot en bried, mit pereis an a/ic patties 
(ba), Ze wonen in eon pcieis van eon butts 
(Nbk), et pelvis van justitie (1) 
peleisrevetusie (1) [pa'!...] - paleisrevolutie 
peteistuun (spor.) de; ...tunen [...'!...] 1. 
thin bij een paleis 
peleiswaaclit (1) [pa'!...] - paieiswacht 
peteiszael (1) [pa'!...] - paleiszaai 
pelen z. pioien 
petet (!) et; -ten; -tien [pa'iet] 1. 
schiiderspaiet 
pelgaaste (Ste) de ['p...]  1. gepe!de of te 
pei!en gerst Foigaaste wodt gotto van 
maokt(Ste) 
petgotte (Obk) de ['p...] 1. hetz. ais 
poigaaste, z. a!daar 
peigrim de; -s, -men ['peigrun] 1. 
peigrim, bedevaartganger 
pelies z. pelvis 
petikaan [pi:!i'ka:n] - pe!ikaan (bep. 
voge!) 
petisie de; -s (bet. 3) vn. aanduiding ook 

ze (bet. 1, 2) ['p!isi] 1. po!itie (bekende 
overiieidsdienst) Op It boden geven zo met 
vuie om do polisie trekken ze zich weinig 
aan, hebben ze nauwelijks respekt (Nbk) 2. 
gezamen!ijke beambten die bij de po!itie 
(bet. 1) werken Eerstzat depoiisio do dief 
dichte op 'a bieien, mar op con gage van 
moment was ze It spoor biester (Op), Do 
poiisio zat him nao (Nbk), Do peiisie was 
d'r gauw bi (Nbk), do pciisie d'r bij 
hacien, do gobeimopeiisie, dcpeiisie op 'a 
boogto brengen in kennis stei!en (J)' mit do 
peiisie in anracking koinmon (Nbk) 3. 
poiitieagent D'r stonnen twie peiisies bi 
do auto (b), Vroegor was bier een stiiiie 
peiisie, die was onbezoidigd d.i. vee!ai: 
een jachtopziener (Sz, b), con pelisie op It 
poerd poiitieruiter (Nbk), zo dronken as 
can poiisic (Ma) 
petisleakedemie (1) ['plisia...J - politic-
akademie 
petisicauto ['p1...] - politieauto 
petisiebcricht [p1...] - po!itiebericht 
pelisiebescharming (1) ['p!...] - po!itie-
beseherming 
pelisiebevet (1) ['p!...] - poiitiebeve! 
petisiebewaeking ['p!isibawe:ku]] - po!i-
tiebewaking 
pelisiebond (spor.) [p1...] - po!itiebond 
petisieboot (spor.) ['p1...] - po!itieboot 
pelisiebro z. peiisioburo 
petisieburo Ook pelisiebro (Wol) 
['p!isibaro-. ....roM, ...byro .....oM/...br...J - 
po!itieburo 
petisiebussien ['plisibAsin] - po!itiebusje 
pelisiedokter (spor.) ['p!..] - po!itiedokter 
petisieflim ['p1...] - politieflim 
pelisiefluitien (spor.) ['p!...]  - po!itiefluitje 
petisiehond ['p!...] - politiehond 
pelisiehuus (ba) ['p!..] - politiehuis 
pelisieinspekteur ['p!...] - po!itie-
inspekt cur 
pelisiekaorte (!) ['p!...] - poiitiekaart 
petisielcapet (spor.) ['p1...] - po!itiekapel 
petisiekomniesaores ['p1...] - politic-
kommissaris 
petisiekordon (!) ['p!...] - po!itiekordon 
peiisiekörps (Ow) Ook peEsiekorps (Diz) 
['p!...] - po!itiekorps Et poiisiokorps is 
wear uutbreid (Diz) 
pelisieteger (vo) et; -s; -tien ['p!isi ... ] 1. 
grote politiemacht En krok as do peiisie 
bier moot zoo'n bond mit can poiisioiegor 



pclisiemacht - pcnacsie 

d'r vow- instaon, dat zoe'n ontwaopening 
ok deurgaot (vo) 
pelisiemacht (1) ['p1...] - politiemacht 
pelisieman (Db, Op, ba) ['p1. . - politic-
man ten onbezoldigd pelisieman (Op), Do 
beide pelisiemannen badden et malckelik 
(ba) 
pelisicofficier ['p1...] - politicofficier 
pclisiconderzuuk ['p1...] - politic-
ondcrzoek 
pelisiepasseniel (spor.) ['p1...] - politic-
personeel 
pelisiepeerd ['pL..] - politiepaard 
pelisiepenning U) ['p1...] - politiepcnning 
pelisiepetroelie (1) ['p1...] - politic-
patrouillc 
pelisiepost (spor.) ['p1...] - politiepost 
pelisicradio ['p1...] - politicradio 
pelisierechtcr ['pl...] - politierechtcr 
pelisiérepot ['pl...] - politierapport 
pelisieroman (1) ['p1...] - politicroman 
pelisicscboele (spor.) ['p1...] - politieschool 
pelisiescrie (spor.) ['p1...] - politieserie 
pelisiestaot (1) ['p1...] - politicstaat 
pelisiestrafrccht (1) ['p1...] - politic-
strafrecht 
pelisieteken (spor.) ['p1...] - politietekcn 
pelisietoczicht (spor.) ['p1...] - politie-
toezicht Ze staon onder pelisietoezicht 
(Nbk) 
pelisicverheur (spor.) ['p1...] - politic-
verhoor 
pelisicveroddering (1) ['p1...] - politic-
verordcning 
pelisicveursclirift (spor.) ['p1...] - politic-
voorschrift 
pelisicwaegen ['p1...] - politiewagen 
pelisiewet (spor.) ['pl...] - politiewet 
pelisiewezen (1) ['plisiwt:z4] - politic-
wezen 
pclisiezaeke ['p1...] - politiezaak 
pellegien (Obk) at; ...gies ['psiaxin] 1. 
zilvcrpel 
pellen ['peli] - pollen: van sinaasappcls, 
noten cnz. Do mulder had maelderiye en 
ken ok pollen on pletten (Obk), eon 
bloembolle pollen (Spa) 
pelleri'je (Obk) dc; -n [ps1r'ja} 1. het 
pollen van graankorrcls of onderneming 
waar dat pollen wordt uitgevocrd Do 
grutter op 'a Gediek had con winkel waor 
aj' alles kriegen konnen, on hij had 
pelleri5e en pletteriye; bi5 dat eerste 

kwaznznen do hulen d'r of (Obk) 
pels Ookpelze (Nw, Ow) de; peizen; -ian 
['peis/'pelzo] 1. dichtbehaardc huid van 
bep. dieren Disse knienen hebben zoe'n 
mooie, gladde pels, de aeren bin veal 
roeger (Op),  Be vos bet con mooie pels 
(Bdie) 2. voor kieding to bewerken of 
bewcrktc dierehuid met harcn crop Be 
nertsen wodden fokt em hew- pels (Spa) 3. 
peisjas of soortgclijke sjaal (Diz, Obk) Ze 
het 'n waannepels omine (Diz), Et wodtje 
dew- sommige meensken kwaolik neurnen, 
af' ten pels dregen (Obk) 4. opvallend 
dikke bag rokken die can vrouw draagt 
(Ow) can pelze rokken (Ow) S. dikke laag 
die groeit of gegroeid is, met name van 
gras (Ow) 
peisdier (spor.) - peisdier 
pelsjasse (01-Ni) ['p...] - pelsjas 
pelskraegc (01-Ni) ['p...] - peiskraag 
pelsleerze (01-Ni) ['p...] - pclsiaars 
peluw Z. peul 
peize z. pels 
peizig (WFI) bn. ['pcizax] 1. op een pels 
gclijkend (d.i. na hat krimpen van woilen 
stoffen e.d.) Biy krimpen wodt woien 
gebreid goedpelzig (Sz), Wi zeggen, dat 
good is helemaole peizig wodden (Sz) 
pen-egge (Spa) de; -n ['psneya] 1. hap. eg, 
vgi. Aj' bi 't veurjaor, as de grond wat 
diehtesleugcn is nao de winter, mit do 
pen-egge over 'tlandgaon, dan krab ie de 
grond wat los (Spa) 
penacrie (verspr.) Ook pienaere (Ste), 
pienacrie (Np, Nw, Obk, Op, Ow, Spa, 
Ste),pienere (Ow),penarie (Dfo, El, Nbk, 
Nt, 01-N1, Ow, Spa, Sz, Wol), pienarie 
(Ma) de [pa'ne:ari/pi'ns:oro/ ... i/pi'nP.ora/ 
pa'na:ri/pi'na:ri] 1. pcnarie, in dc verb, in 
de penaerie zitten in netclige omstan-
digheden verkercn, angst hebben omtrent 
iets: Th3 zit in de penaerie (Nw), MY bet 
eon auto kocht on now is et niks, hiy zit 
raarin depenarie(Sz) 
penaesc z. penaesie 
penacsie (Bu, Db, Diz, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Obk, Ow, Ste, Wo1) Ook penaese (Bu, 
Dhau, Nbk, 01-Ni, Spa),penaesien (Bdie), 
pienaesie (verspr.), pienaesien (Spa), 
pienuese (Db), punaesie (Dfo, Dhau, Dho, 
Diz, Ei, Ma, Ow, Sz), punaesien (Nw), 
punaise (Bu, Db, Dfo, Ld, Nbk, Obk, Obk, 
Op, Pc-Dbi, Sz) [pa'ne:zi, ook wel 
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...siJp'ne:zQ, ...ne:so/ ... sinlpi'ne:si, ...zil 
pi'n ... /py'n.../...] - punaise (waannee men 
jets vastprikt) con deusicnpienacsies (Nw), 
1k trapte op ten picnacsicn (Spa), zo ook 
1k badde veurige wake ten pienacsie in do 
poot (Wol) 
penaesien z. penacsie 
penaltie (Ma, Nbk) de; -s [po'nalti] 1. 
penalty, strafsehop penalties nemen (Nbk) 
penaltiestip (Nbk) [p'n ... ] - penaltystip 
penarie z. penacric 
pendelbok (Bu) de; -ken; -kien 
['pcndjbok] 1. reebok waarvan de ene heift 
van het gewei naar voren belt 
pendeldienst ['pendjdi:st] - pendeldienst 
N bet ten pendeldienst tussen Ooster-
woolde on Noordwooldc, bonne-on-weer 
(Nw) 
pendelen (Nbk, Ste) ['pend1i1 - pendelen: 
been en weer reizen Ze pendelen 
honne- en- weer tussen die plaicken (Ste) 
pendeliampe (Sz) de; -n; -lampien ['pen 
dlampo] 1. bep. lamp: pendel 
pendule (verspr.) Ook pedule (Wol) 
[pen'dyla/pa'dyla] - pendule Dc pendule 
slat mooi (Nbk) 
penegge (Spa) de; -n ['peneyQ] 1. eg met 
rechte pennen 
penels z. pen elze 
pencister (El) de; -a; - tien ['p€nelstj] 1. 
kleine schroevendraaier 
pencize (Bdie) Ook penne-elte (Bdie), 
penels (Sz) do; -n ['penelzo, ...sa/ ... ] 1. 
priem mit de penels ten gat in at leer 
stikken (Bdie, Sz) 
penetaensie z. penitaensie 
pengat z. pennegat 
pengel (Dfo, Nbk, Nt, Op, Ste) Ookpingel 
(Ow) do; -s; -tien ['perj(g)j/ ... t .... } 1. straf-
schop (Nbk, Nt) ten pengel nemen (Nbk, 
Nt) 2. stukje taihout, stukje afval van 
talhout (Dfo, Op, Ow, Ste), vgl. Mit 
tiepelan mos it depengel votgooien mit de 
pengelstok (Ste), Hi)' is wel zo zunig, d'r 
kan bij him nag gien pengeltien Of (OP) 
pengelen z. pangelen 
pengeistok (Ste) do; -ken; -kien ['p...]  1. 
stokje waarmee men een kleiner houtje, de 
pengel, wegwerpt bij bet tiapelen (Ste), 
vgl. Mit tiepelen kwam de pengel wel 
veur; ie mossen de pengel votgooien mit 
de pengelstok (Ste) 
penitaensie (Ste) Oak penetuensie (Bdie,  

01-Nl) [pi:ni'th:siJpi:no't:si] - penitentie: 
boete (in r.-k. zin), verder in do verb. Da's 
me ok een panitacnsie een moeilijk karwei, 
eon taak waar men nogal tegenop ziet (Ste) 
penn. - aficorting van penningmeestcr 
penne Ook pinne (bet. 4: Np, Ste, bet. 5: 
Nw, bet. 8: Db, Sz, bet. 11), pin (bet. 4: 
Nw) de; -n; -gien ['pcno/'ptn(a)] 1. 
schacht van de veer van eon vogel (Bu) 2. 
schrijt,en Hi)' schreef mit penn' on inkt 
(Ma), in de penne klimmeix 1k zal 
vanaovend es in de penne klimmen 
(Pe- Dbl), naor do penne griepen do pen 
opvatten (om z'n mening op papier to 
zetten) (b), mit de penne met de pen 
(geschreven, to schrijven), depeniie dade-
leggen do pen neerleggen, lett.: stoppen 
met hot schrijven met do pen, echter 
vooral: niet langer publiekelijk schrijven 
(spar.), Hd  kan wel mit do penne wodden 
schrijft heel mooi, good (Ld), zo ook H;'j 
bet eon goeie penne id. (Wol), Hi)' kan 
good mit de penne ovorweg id. (Wol) en 
Die kan mit de penne ommegaon id. (Db), 
Dat is mit gien penne te besebrieven, mit 
dubbele penne sehrieven meet in rekening 
brengen dan terecht is (Bdie), depenne d'r 
dent baclan iets doorstrepen, schrappen: 
gezegd bijv. van een rekening die men zou 
krijgen maar die maar steeds niet komt 
(Bdie), Now be'k et haost onder de penne 
no begin ik bet to begrijpen, no heb ik het 
bijna door (Dho), D'r blihi heel wat an de 
panne hangen hot aansehaffen van officiele 
dokumenten e.d. brengt nogal wat extra 
kosten met zich moe (met name leges) 
(Np), Die koe is zo dunno, it lain depenno 
d'r we] an ophangen (Nbk) 3. dat waar 
iemand moe schrijft en zn gebmik ervan 
van do panne ]even, Hi)' bet eon scharpe 
penne weet als schrijver raak to treffen, 
schrijft nogal ironisch, sarkastisch (Op), 
lone die at mit do penne verdient is eon 
pennelikker (Nw), do penne d'r deur bolen 
iets schrappen (Bdie), Et zit nag in do 
penne wat geschreven moet worden moot 
nog gebeuren, is nog niet a!, vaak mimer: 
bet work is nag niet af/is bijna klaar (Nbk, 
Np, Ow, Wol, Ste), Et zit al in do penne 
hour, ik doe at we] hot zit al in do 
planning, ik ben er at moo bezig, bet is 
bijna klaar (Nw, Bu), Et is nag niot zeker, 
mar at zit al in de penne men is or al wel 
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mee bezig (Op),  Hi/ bet ot in do ponno 
beheerst het desbetreffende work erg goed 
(Ste, Bu), et nut do ponno kennon (iets) 
heel good kennen (k: Ste) 4. houten pen, in 
diverse toepassingen (zoals: houten spijker 
die twee houten delen verbindt, bep. nagel 
waarmee men een bijedook aan de korf 
vastzet (bs: Dfo) en tamelijk grote houten 
nagel voor pen- en- gatverbindingen) Eon 
mooi stok wark moot an mckaor zot wozon 
mit pinnon, ot moot pind wezon (Np), Die 
schoezolon mooj' ok pennon, dat gobeurde 
mitponnogies, dat bin kloino boo/ties; mit 
con olzo wo'n d'r gattios in mao/ct, daor 
kominon die ponnegios dan in on dan won 
zo vaastoklopt; dan boj' gopendo schoc-
zolen (Sz, Ste), A 'k sto von macko bnzuk i/c 
(hoolton)ponnon om ze in meteor to zetten 
(Nw), In do zondostole zitton do/Ion; an do 
achtorkant zitten pennon om do do//c op 
pick to houwon (Spa), Do staei van do sioic 
zat wat Jos, daoroimne hobbe it mar con 
pinne tusson do staci en ot b/ok siougon 
(Op), do pennon van eon booiharko (Spa), 
Daor heart zoe'n pinno in (Dho), D'r 
wodde eon ponne in houwd (Np), Bi or 
macken van raomen on kezionon moot do 
timmorman do pennon minnosoron, ow eon 
nottoro vorbioning to bobbon (Obk), con 
ponne dear do ba/ken (Ma, Nt), Eon 
boo/ton ponne is vow ? in mekaor zetten 
van do penno- on-gatvorbioning (Bu, Pc-
Dbl), Et biontwark in do scbuso zat an 
mokeor vaasto mit (boo/ton) pennon d.i. 
met pen- en- gatverbinding (Nw, Ow, Ma), 
zo ook Er viorkaant in mokoor zetten 
bniulcton zo vroogor boolton pennon vein-
(Ld), D'r kwannvon boo/ton pennon in do 
bionton (Ow, El) en Do stiolon van do 
schuro wo 'n vorbunnon mit boo/ton pennon 
(Nw), Aj' dour die boido gattios eon 
boo/ton ponno driovon, dan sluut a/los good 
an mokaoro (Op) 5. korte, puntige stok, 
langwerpig hout(j e) of metalen stift; om to 
sluiten, tegen to houden, vast te zetten 
enz.: vaak door een gat gestoken, zodat nl. 
beweegbare delen tegen elkaar worden 
gesloten, in diverse toepassingen, vgl. Eon 
ponnogion bovon do kIinko van do deuro, 
dan kan do kim/co niet omhogons, dan ton 
ot voo do douro niot per ongolok los 
kriogon (s), doponnon van do scbuut'rarnon 
nl. horizontaal onder de omhooggeschoven 

ramen (Spa), An do asso van ot 
waogonwioI baj' oon ring mit 'n ponne of 
stifle d'r dour een luns (Nbk), zo ook Do 
penno of/ouzo in do boo/ton as van ot viol 
die was we] den cm /aaiz/c; bovon zat d'r 
oon rontion op, dat bi5 niot dow- do boolton 
asso kon on waor aj 'in ok an vaastobo/on 
konnon (Ste), eon ponno vow- ot wie/ (Nt), 
Do ponno dour do asso mos vow/common 
dat ot wie/ d'rniot of/eup (Obk), doponne 
vow-  do stiepo van do mondouron nl. 
gestoken in het U-vonnige oog dat aan do 
deur zat en bij gesloten toestand door de 
stiopo was geschoven (Nbk, Bdie), eon 
pin(no) op 'o doure van ot ho/c/co id. of in 
toepassing op deuren waarvan eon U-
vormig oog op het kozijn onderdeel uit-
maakt (Diz, Spa, Nw), ...vour do dow-c id. 
(Nt), 1k stilc d'r con boo/ten ponno vow 
(Bdie), d'r eon ponno(gion) voursti/ckon er 
een stokje voor steken, beletten dat iets 
doorgaat (Obk, Ow), Do bokkopao/ bet con 
ponno on ot hot/ce con pongat, on zodoondo 
tan et ho/c/cc mooi dnon (Obk), N trok or 
kotstc ponnogion het kortste van de beide 
houtjes, stokjes die een ander in z'n hand 
heeft zodanig dat men de lengte niet kan 
zien en waaraan men om beurten trekt om 
uit to maken wie iets al dan niet krijgt, wie 
een bep. kius moet opknappen enz.; wie 
het kortste stokje trekt is in het nadeel Q) 
6. dun gemaakt deel van eon balk e.d. dat 
in het gat van eon houtverbinding sluit (bs: 
Nw) An do dwasba/ko [nl. van de 
klokkestoel] wodt con ponno mao/ct, die in 
ot gat sluton moot; zoo'n ponno tan 
monnolosoord woddon, dan wodt d'r van do 
bovcrkaanto van doponno wat olbacid, dat 
zodáondo slOt do vorbioning nog borer in 
mokoor (bs: Nw) 7. bep. gereedsohap bij 
het slachten: houten pen tussen do pezen 
van do hakken van een to slachten varken, 
met een haak vastzittend aan de ladder 
waarop hot slachtdier hing (Nbk) 8. 
puntige stok, staaf e.d. in eon oppervlak 
gestoken om aan vast to binden, om uit to 
zetten, ter markering enz. It zot con piano 
of stikko in do Fond  on daor bion it do 
geito an (Sz), Zot even eon poor ponnon in 
do grond nl. om eon rechte lijn to kunnen 
maken (Bdie, Ma), pennon uutzotton om 
con rechto If/n to triogon (Spa), zo ook Et 
buus is uutzot, dopennon staon d'r in (El), 
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Vow-  et goutsnieden bowwe eon lien do mit 
twee pennon (Diz), Mit siopen zetten we 
pennon in do grand, dat wacron stoic/con, 
mit eon honda d'r biylanges (Np), Do 
baa/ce op 't daic zetten doeJ' biyvourboohd 
dour eon rooio buusdook an eon ponno op 
et dak to zetten, am iono die biy Jo op ot 
Jaand an 't wark is Zion to laoten dat at 
otorstiod is (Ste), Do pinnon van do tonto 
konnon we niot in do grand kriogon, zo 
druge is do grond (Db) 9. breipen Zi 
broido do trui op dilc/co penman (Ma), Eon 
broi/couse staot nag op do pennon, daor 
hi)" dan nag mit an et war/c (Bu), 1k bebbe 
do ste/con van do ponne higgon (Spa), 1/c 
mag graeg breion, mar op 't agenbilk he'/c 
niks moor op 'a ponne; ik moot oorst 
gaoren kapon (Op), I/c /can min lodig 
zitton, dan zot i/c mar weer wat breien op 'a 
ponno (Db), Hoj' nag wat op 'o ponno? 
(Np) 10. dun, (min of meet) scherp 
uitsteeksel do pennon van eon stic/cob-
var/con (spor.), eon tibbovisicantenne van 
a/bomaole pannen die uutstikkon (Ow) 11. 
neusknijper, praam (Ste), vgl. AJ' ze [ni. 
paarden] do pinne of brilbo op '0 neuze 
zetten dan wo'n ze rustig on kun zo ni/cs 
moor doon, dan bin ze allaided (Ste), 
overigens in verb.: ione do ponna op 'e 
nouzo zetten door dreiging proberen to 
dwingen (verspr.): Now, zoo boor F., mien 
vrauw zet me do pinno mar good op 'e 
neuze (vo), zo ook Die /criogt do ponne op 
'a neuzo id. (Sz) * Et puntien van eon 
vboggo ponne/Is et fobste waapen dat i/c 
konno (Op) 
penne-elze z. penelze 
penne-en-gat (Db, Nw, Obk, bs) Ook 
pennega: (Np), gat-en-penne (Bu) [penq' 
gatlpeno'gatlgatempcna] - pen- en- gat-
verbinding (vooral: met afzonderlijke 
bouten pennon), met name in mit ponne-
en-gat MY or mac/con van /cJo/ckestoelen 
en et timmeren van boorderjen war/cto ie 
mit panne- on-gat (Nw), eon stiebe on eon 
schoro dour penne-en-gat mit me/ceer 
verbuzznen (Db), Ze war/con mit ponnegat, 
zo woddo at biontwar/c mao/ct; d'r /cwam-
men gien spiokers an to passe (Np), 
Kozion en woddon mit penno-en-gat in 
me/ceor zot (Obk) 
penne-en-gatverbiening (Dho, Obk, Nw) 
[peneij'gat ... ] - pen- en- gatverbinding 

(vooral: met afzonderlijke houten pennen) 
pennc-ctui (Wol) et; -s; -gien ['penai.:twi] 
1. etui voor één of meer pennon 
pennebalcicien (Wol) et; ...bakkies ['peno 
bakin] 1. pennenbakjc 
pennedeusien (Nbk) ['pcnacL&:sin] - pen-
nendoosje 
pennedoppe (Ow) do; -n; ...doppien 
['penodopo] 1. breidopje 
pennegat (Bdie, Diz, El, Ma, Ow, Spa 
Ste, Sz) Ook pengat (Dhau, Ld, Obk, Ste), 
pingat (Bdie) et; -ten; -tien ['penogatJ 
'peijgatJ'pujgat 1. pengat: vooral van eon 
ponne- en-gat(vorbieningJ Die man hot do 
ponnogatten d'r niet good in mae/ct (Ow), 
ponnegatten vow- do vorbiening mitponnen 
(Ste), ook: gat waar do pen in zit van do 
ketting waarmee men con bek vastmaakt 
(Spa, Sz): Etpennegat is to mum wodden 
(Spa), in bet bijzonder: elk der gaten van 
do acbterste vertikale balk van eon groot 
hek (waarmee men afgerasterd land 
afsluit), waarin nl. do horizontale balken, 
latten steken (Ow), vgl. Do pennogatten 
zatten in do aachtersto reobtapto, die was 
a/c you/c briedor on zwaarder (Ow) 2. gat 
door do bovenste paal van bet laandheklce, 
ni. waar do pen door steekt waarop bet bek 
draait (Dbau, El, 14, Ma, Obk, Ow, Ste) 
Dow- at vae/co bonne- on-weer drijon van 
et ho/c/co weron do pongatton vao/ce slim 
uutsboten (Ld) 3. z. penno-on-gat 
pennegienstelen (Bu) onbep. w. ['p...] 1. 
betz. als pri/ckostolen, z. aldaar 
pennegientrekken (Nbk, j) Ook pentie-
trekken (s: iSe eeuw) st. ww.; onbep. w. 
en hot pennegientrokken ['penoxin ... ] 1. 
trekken van één der boutjes die de ander in 
z'n band boudt en waarbij diegene verliest 
die bet kortste stokje trekt/overboudt, 
d.w.z. bet karwei moot opknappen, niet 
eerst mag enz., vgl. D'r wadde inoorstal am 
pennegion b-a/c/con win et doen zol (j),  N 
b-a/c at /catste pennegion (j) 
pennehals (Obk) do; ...balzen; -ion 
['pen...] 1. lange en donne bals (van een 
persoon) Hi)' bad eon bial lange en dunno 
pennobabs (Obk) 
pennehoolder Ook pennehouwer ()WH) 
rpena ... / ... boMr} - pennebouder Vraogor 
schrovon we mit eon pennoboolder mit eon 
/craantiesponne (01-NI) 
pennehouwer z. ponnoboalder 
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pennekoker de; -5; -tien ['pcn*o:lq] 1. 
penkoker (voor breipennen of pennen 
waarmee men schrijft) 
pennekont (Np) de ['penokont], in eon 
aorigepennokont gezegd van een magere 
koe (Np) 
pennelikker de; -s; -tien ['penitkç] I. 
(soms denigrerend) iemand die van de pen 
leeft: eerder vooral gezegd van kierken, 
boekhouders etc. Hij verdiont et mit do 
pemw, et is eon pennelikkor (Ste, Nw), 
Jane die altiod schrift is eon pennelikicor; 
veuraf do meenskon die op kay toot zatten, 
nuumden zo pennelikkers (Nbk) 
pennemessien (Obk, Wol) et; ...messies 
['penomesin] 1. mesje voor hot aanscherpen 
van de ganzeveer 
pennen Ookpinnen (bet. 3: Np) zw. ww.; 
overg., onoverg.; pende, hot pend 
['pqt:Ppu:J 1. (onoverg.) pennen, druk 
schrijven Die is aftied an etpennon (Nw), 
Die alt aorig to pennen (Bu), Wat zit ie 
toeb to pennen (Nbk) 2. (onoverg.) druk 
breien (Bu) Die alt aorig to penn en (Bu) 3. 
(overg.) met pennen, pinnen vastmaken 
(Np, Ste) Die scboezolen moej' okpennon, 
dat gebeurde mit kleine ponnegies (hoof-
ties), dan haj' gependo schoezofon (Ste), 
Eon mooi stok wark moot an mokaer zot 
wezen mit pitmen; et moot pind wezon 
(Np) 4. (onoverg.) dekken, prikken bij het 
dekken (door een stier, ram) (Ow), vgl. 
Hi5 aft d'r mar op to pennen, hi kan d'r 
niot good W5 (Ow) 
pennerovertien (bo: Bu, Nw) et 
['penoro:wrtin, . ..vflin] 1. kinderspel 
waarbij elk van do twee partij en zoveel 
mogelijk stokjes rooft uit hot bonkvan do 
tegenpartij (d.i. hier een op de grond gete-
kend hok) en doze naar het cigen honk 
brengt 
penneschacht (verspr.) de; -en; 
.schachien ['penosxaxt] 1. penneschacht: 

van eon pen of vogelveer Vroeger wodde 
mit eon penneschacht schrevon d.i. met de 
sehacht van eon vogelveer (Np) 
penneschie z. schio 
penneschrift (Op, Spa) et ['penoskrtft] 1. 
schoolschrift om met do pen in te schrijven 
penneseliene (Nbk) Ook penseliene (Dfo) 
[penoso'lino/pso'lino] - penicilline een 
spuitpensolione (Dfo) 
penneset (Bdie, Nbk) de, et; -ten, -s;  

-tien ['pcnQset] 1. set, stel pennen do 
mooiste penne uut do ponneset (Bdie) 
penncstreek (spor., v, 1) ['peno...] - 
pennestreek Dour eon ion vooldige 
ponnestrook kwam d'r in november 1918 
eon aendo an do macbt van do keizor van 
Oostonriek (v), mit ieneponnestrook (I) 
pennevissien (Obk) ['penoftsin] - pennevis 
pennevleugel z. pennevoogol 
pennevoegel (Nbk, bi: Nw) Ook 
pennevleugel (Dfo), penule (Spa) de; -s; 
-tien ['penofIig/ ... flA:g/'penyla] 1. vlinder 
pennezak (Nbk) ['penosak] - pennezak 
penning de; -s, -en; penninkien, 
penningtien (Dfo, Ow) ['penu] I. penning, 
bep. oude munt, nI. ter waarde van 1/16 
stuiver 2. muntstuk of geld in hot 
algemeen We moo'n do penning nog 
botaolen nog belasting betalen (Obk), op 'o 
penning wezon erg zuinig zijn, gierig zijn 
(verspr.): HiY is avg op 'e penning (Nbk), 
...goed op 'e penning (S z), Die is aorig op 
'o penning (El, Nbk), ...zo op 'o penning 
(Op, El), Die zat we] op 'e penning was 
erg zuinig (Pe-Dbl), D'rschiot biy him ok 
nooit es een penning over hij is erg zuinig, 
geeft nooit wat uit (Op), Dat is okiene van 
penning zestion hij is gierig (Db, Dhau, 
Diz, Nbk, Np),. MY is aorig/slim [enz.] 
penning zestien id. (Bu, Dhau, Oho, Ma, 
Np, Nw, 01-NI, Ow, Spa, Sz, Wol), eon 
penning zestion eon gierigaard (Bdie, Np, 
Nw, Op, Ste), eon penning vieftion id. (Bu, 
Nbk), Die is we] zo penning zestion! id. 
(Ma, Ste, Spa), Hi5 is van penning dattien 
id. (Diz) 3. gedenkpenning Bi5 zekero 
gebeurtenissen wo 'n ok pennings siougen 
(Nbk) 4. erepenning, medaille als prijs of 
beloning Do burgemoester hot veurige 
woke con penning krogen(Obk) 5. herken- 
ningsteken in do vorm van een plaatje, 
legimatiebewijs in de vorm van eon pen- 
ning (om te kunnen tonen dat men met eon 
bep. gezag is belast enz.) De hufppostbode 
had vrooger eon penning op 'o jasse (El), 
Do ansteiing on do penning kroog 'k mit 
eon goeie maond, on ik was jacbtopzioncr 
(b), do penning van do veldwaacbter(Ow) 
6. belastingpenning voor honden Vroegor 
drougon de bonnen eon penning (Obk), 
...badden honnen eon penning an do 
baisbaand, eon token dat d'r belasting veur 
hour betaefd was (Pe- DbI, Db) 
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penningkruud () ['penujkryt] - pen-
ningkruid 
penningmeester ['p...] - penningmeester 
pens z. peinze 
penseel et; penselen; -tien [p'st:!] 1. 
penseel 
pcnscicbakkien (1) [$'st:!obakin] - 
penseelbakj e 
penseledoek (1) [...'s...] - penseeldoek 
penselelappien [...'s...] - penseellapje 
penseliene z. penneseliene 
pensioen Ookpesjoen (Dho, Nbk, Wol) et; 
-en; -tien [$'sjun/p'sjun] 1. pensioen (na 
hot bereiken van de pensioensgerechtigde 
!eeftijd, bij invaliditeit of evt. na  over-
!ij den aan echtgenote en kinderen uitge-
keerd) Now bebben go wit vievenzestig 
jaor pensloen, en et gal snissehien nog wel 
zo kommen dat et mit zestig jaor al go is 
(j), fit pcnsioen konnen we oons niet van 
redden (v), recbt op pensioen hebben, 
pensioen Iciegen, ...anvraogen (spor.), mit 
pensioen gaon: Toekem melded wok 
vie varizestig on dan gao ik dus mit 
pensioen (vo), mit pensioen kannen de 
pensioensgerechtigde leeftijd bereikt heb-
ben 
pcnsioenanvraoge (1) [$'sj ... ] - pensioen-
aanvraag 
pensioenbi'jdrege (I) [...'sj..j - pensioen-
bij drage 
pensioenbreuke (spor.) [...'sj...] - pen-
sioenbreuk 
pcnsioenfoons (spor.) [...'sj...] - pensioen-
fonds, met name in Aigamien Burgarlik 
Pensioanfoons (spor.) 
pensioenopbouw (1) 	- pensioen- 
opbouw 
pensioenprcmie (spor.) [...'sj...] - pen-
sioenpremie 
pensioenregeling (spor.) [...'sj...] - pen-
sio enrage! ing 
pensioenverzckering (1) [...'sj ... ] - pen-
sioenverzekering 
pensioenwet (1) [...'sj...] - pensioenwet 
pension [p'sjon] - pension: kosthuis, 
logement We bin daor in eon pension west 
op vekaansie (Nbk) 
pensioneerd (Nbk, 1) Ook gepensioneerd 
(1) [$sjö'nvort, ook we! ... sjfl'n ... /go...] - 
gepensioneerd 
pensionering (spor.) de; -s, -en 
[psj5: 5'nurt, ook we! ... sjü'n ... ] 1. 

pens ionering 
pensiongaast (spor.) [...'sj...] - pensiongast 
pensionhoolder (spor.) [...'sj...] - 
pensionhouder 
pensmaege (spor.) ['pensme:go] - pens 
(bekend deel van de - maag van een 
herkauwer) 
penter (Db) de; -s ['pentç] 1. k!ap, stoot 
Aj' niet gauw opholan, za'kje can penter 
verkopan (Db) 2. z. pinter 
penterd z. pinter 
pentie Ook panty (!) de; -s ['penti] 1. 
panty 
pcntietrckken z. pennegientrekken 
penule z. pennevoegel 
penvuur (Obk, Sz) et ['$fS':or] 1. 
ontsteking van een geweer met een patroon 
met daarop een ijzeren pennetje; het ge-
weer ging af a!s de haan daar op s!oeg Dat 
oolde geweer zat nog pen vuur op, mar et 
was nog wel goad (Sz) 2. z. pen vaurge-
weer 
penvuurgeweer (Bu, E!, Np, Obk) Ook 
penvuur (Bu), penvuunien (Bu) et; 
...geweren ['pff.../ ... ] 1. ouderwets type 
j achtgeweer (waarvan de haan op eon pen 
s!oeg die de lading deed ontbranden) Bi5 
een pen vuw-geweer bruken we patron en 
mit can pennegien d'r op (Np), Eon 
pen vuurgeweer hat eon pennegien an de 
kaante, in pIth van can slaghoetien (Bu) 
pcnvuurtien z. pen vu argeweer 
penwottel (ZW, Obk, øp, Spa) de; -5; 
-tien ['pt..] 1. recht naar beneden gaande, 
diep in de ondergrond dringende worte!, 
(bij bomen:) hartwortel Do pen wottels bij  
plaanten gaon diepe do grond in, de 
vlakwottel gaot aYe kaanten nut (Ste), 
Sommige bomen bebben can penwottel 
(B die), Foddeblaeden on staankwottels 
bebben allemaole een lange penwottel 
(Op), Eon peerdebloeme hot can (lange) 
penwottel (Obk, Spa), Die Jeste koeze die 
ze me uuttrokicen zat can lange pen wottel 
an, ik vale et nog a'k d'r an daenka (Pe-
Db!) 
peper de ['pcpr]  1. paper (bekende 
specerij) Stamppot daor heart wat peper 
overhenne (Op), Met tevulepeper, aanders 
wodt at to biete (Dho), Hiy bat gamaelen 
zwatte paper (Sz), 17 kommen mit peper 
on zoolt as etci al op isje komt er wel erg 
last mee aandragen, je komt er mee aan als 
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alles al besproken, in kannen en kruiken is 
(Db), Et baor is net peper on zoolt met 
peper- en- zoutkleur (Dho), (van een traag 
iemand) Ze meugen him we] watpeper op 
'a stat ]eggen (Dfo, Ow), ...in de 
schoenen... (Dfo, Ow), ...in c/c k]ompen... 
(Dfo, Ow), zo dam -  as paper peperduur 
(Ste) * Peperin c/a reet is heat (Sz) 
peper-en-zoolt (1) Ook peper-en-zout 
(Spa) bn. [pt:ptso:lt/...'soMt] 1. met 
peper-en -zoo]tkiear, z. aldaar Zien baor 
is aorig pep Cr- en-zoat (Spa) 
peper-en-zooltjasse (Dhau, Ma, Ow) et; 
-n; -jassien [pt:pç's ... ] 1. jas met paper-
cn-zoo]tkieur 
peper-en-zooltkiele (Np, Nw) de; -n; 
-glen [...'s...] 1. kiel waarvan de stof 
donkergrijs is met witte spikkeltjes Boeren 
badden aided blauwe icielen an en timmer-
mannen peper- en-zoo]t-kie]en (Nw) 
peper-en-zooltkleur (Obk, Ste) de [pt: 
pf'so:1tklA:or] 1. (vooral van hoofdhaar) 
donkergrijs, vaalzwart Dat baor van bear 
bet een peper- en-zoo]tkieur (Obk) 
peper-en-zooltkleurig (Nw) bn. [...'s...] 1. 
met de kleur peper-en-zoolt 
peper-en-zooltstel (Nbk) [...'so:ltstel] - 
peper- en- zoutstel 
peper-en-zout z. peper-en-zoolt 
peperbusse de; -n; ...bussien (bet. 1) 
['pLpçbAs] 1. (vaak verki.) peperbus, 
busje voor of met peper Zit d'r nog peper 
in et peperbussien? (Nbk) 2. benaming 
voor de lokomotief van de stoomtram (Bu) 
peperduur [aks. wisselt] - peperduur pe-
perdure spui]en (Pe-DbI), Dat spid is 
peperduur (Dho, Nbk) 
Peperga(o) z. Peperge 
Pepergaokarkhof (Ste) et [...'kar ... ] 1. 
kerkhof van Peperge 
Pepergaoster z. Pepergester I, II 
Pepergaotoren (Ste) de [...t...] 1. 
(kerk)toren van Peperge 
Peperge (Dho, El, Nbk) Ook Pepergao 
(Bdie, Ste), Peperga (Pe-Dbl) et ['pt:pga/ 
... xo:/ ... xa] 1. plaatsnaam: Peperga (zuid. 
gelegen in West-Stei]ingwart, tussen Dc 
Biesse en Steggerde) We woven in Peperga 
(Pe- Dbl) 
Pepergester I (Nbk) Ook Pepergaoster 
(Bdie, Dho) de; -s [ ... stç] 1. iemand uit, 
inwoner van Peperge 
Pepergester II (Nbk) Ook Pepergaosser 

(Bdie, Dho) bn.; attr. [ ... stT]  1. van, m.b.t. 
Peperge 
peperig bn., bw.; -er, -at ['pt:pçox] 1. 
peperachtig As et biete is; is et aorig An- 
derig, peperig (Bu) 2. prijzig, flunk duur 
Dc buusharen bin tegenwoordig we! bit! 
peperig (Dfo), Dc nije gruanten bin nog 
aorli peperig (Nbk, Obk), De pries is 
nogaipeperig (Op), Dat reisien wodde me 
op die meniere to peperig (Wol) 3. te 
gortig, te onaantrekkelijk, niet langer te 
verdragen (01-NI, Op,  Wol) Now macid 
hi) et oons toch we! wat a! te peperig mit 
zien veunveerden (Op), Dit wodt me a! to 
peperig, a! dat on wear (Wol), Dat wark 
wodt me te peperig (Nbk) 
peperkorrel (Bu, Ste) [p...] - peperkorrel 
peperment z. pepermunt 
pepermenteulie z. pepermunteufie 
pepermentien z. pepermantien 
pepermeule (Bu) ['p...] - pepermolen 
pepermunt Ookpepennent (Ste, Sun-0t), 
puper,nent (bet. 3: f) de; -en (bet. 2, 3); 
-ien (bet. 2, 3) [pt:pf'mAnt/...'mcnt/ 
pYpr'msnt] 1. (g. my., stofh.) pepermunt 
(bep. snoep) Awwe es een keer votgaon 
mit busse of trein, stikken we a/tied een 
rollegien pepermunt in de base d.i. in de 
vorm van pepermuntjes (Op) 2. akkermunt 
(fp) 3. bep. plant: pepermunt (fp) 
pepermuntballe (Nw) de; -n; -gien 
[...'m...] 1. bep. snoepgoed 
pepermunthiad (verspr.) Ook munthiad 
(Ste) et; ...blaeden; ...blattien [pt:pç'nt&nd 
blat! ... ] 1. blaadje van de plant peper- 
muntkruid (ook verz.) In een krudetuun 
staot we! pepermuntbiad (Db, El), Peper- 
muntbiad moej' dreugen on mit hiatt meik 
en suker is et ten goed middel tegen 
verkooidhied (Obk) 
pepermuntbloempien (Db, Ste) et; 
...bloempien [...'m...] 1. pepermuntkruid 
pepermunteulie (Bu, Dho, Nbk, Np, Obk, 
Ow) Ook pepermenteulie (Ste) [...'m...] - 
pepermuntolie Pep cnn unteuiie op ten 
sukerkiontien beipt veu.r verkoo!dhied(Bu, 
Dho), pepermanteuh'e in de hiete meik 
tegen piene in de bock (Ow), -tegen 
verkolenhied (Nbk), As c/c mcensken 
vroeger koolde op 'e macge of pien' in It 
!ief badden, bruukten ze pepenmmteaiic 
(Obk), Aj' tick binnen kriej' ten drup of 
c/fit, viere pepennanteufie in een koppien 
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melk (Np) 
pepermuntien Ook pepermentien (Ste) 
[pt:pç'm.&ntinl...'mentin] - pepermuntje 
(bekend tabletvormig snoepj e) Aj'piene in 
do book liebben, neem mar ccii pepor-
muntien (Dho), Th3f hul mij ccii kladde mit 
klein-dc pepermwities vow- (b) 
pepermuntdeusien (Obk) et; ...deusies 
[...'m. ..j 1. doosje waarin men pepermunt 
bewaart 
pepermuntplaante (Dho, Nbk, Nw) do; 
-n; ...plaantien [...'m...] 1. bep. plant: 
pepermunt, pepermuntkruid 
pepermuntpolle (El) do; -n; ...gien 
[...'m...] 1. hetz. als pepermuntplaante, z. 
aldaar Pepermuntblad is con blad van do 
pepermuntpoie (El) 
pepermuntsmaek [pi:pj'nt&nt...] - paper-
muntsmaak Af op 'e blattics kauwen, hof 
eon pepermuntsmaek in do mend (Db) 
pepermunttbee (Ow) [...'m...] - peper-
muntthee 
peperneut z. pepern cute 
peperneute Ook peperneut (Bu) do; -n; 
...neutien ['pt:ppveto/ ... ] 1. pepornoot 
Pep em euten Jussen wegraeg (Nbk), Zwatte 
Piet gooide (mit) peperneuten naor do 
kiender (El, Ma), Jow strion mar mit 
peperneuten! (Dho), Kuunderse peper-
neuten grate popornoton gobakken volgens 
eon speciaal recept zoals dat in Dc Kuun-
der (Kuinre) wordt gebruikt (Spa) 2. keutel 
van eon geit (Bu, Nbk, Ow, Ste), schaap 
(Bu, Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk, Nw, Obk, 
Ow, Ste) Et bin ailegeerpepemeuten in et 
grös (Bu), ? Ligt bier vol mit peperneuten 
(Dho), Dat schaop bet peperneuten striyd 
heeft keutels laten vallen (Dfo) 
peperneutetied (01-NI) do ['p...] 1. de tijd 
dat or pepernoten worden gestrooid, de tijd 
van Sinterklaas Sunterklaos ispeperneute-
tied (Ol-Nl) 
pepersmack ['p...] - peporsmaak 
peperstreier (Nbk) Ook peperstruier 
(Nbk) de; -s ['pt:pstrej/ ... strcejç] 1. 
peperbus (met gaatjes, am to strooien) 
pcperstruier z. peperstri5er 
pepier Oak pampier (Op), papier (sporj, 
pompier (p) et; -en; -tien (bet. 2) 
[pa'pi:or/pam'pi:or/pa'p ... /pomp ... ] 1. (g. 
my., stofn.) papier (waarop men schrijft, 
tekent enz., ook: waarmeo men inpakt) 
hooltvripepier, unooi wit papier, eon stok 

papier, veur icne eon blanlco stok papier 
wezen van geen enkele betekenis voor 
iemand zijn (Op), Fk  ZaJ even penne en 
papier pa/c/con (Nbk), Hiy kan good mit 
penno en pepier ommegaon hij kan goed 
schrijven (Nbk), 1k wilpepier on peon  on 
in/ct mar zo niet benneleggen niet zomaar 
ophouden met het schrijvon (b), I/c zai It 
even op pepier zetten opschrijven, vaak: 
zodat het vastligt wat er is gozegd, wat er 
is afgespraken enz. (Ow), Et staot op 
papier het op papier to zetten stuk is af, 
vooral: hot is schriftelijk vastgelegd, zo 
ook AJF  et mar op pepier hebben als het 
maar schriftelijk is vastgelegd, Wif  et me 
even op papier zetten nl.: zodat ik hot 
zwart op wit heb, zodat ik me de gemaakte 
afspraak gomakkelijk kan horinneron enz. 
(Ste), ? Papier is geduldig papier is 
geduldig (Obk), ...gowillig id. (Bdie, Diz), 
op papier in theorie: qo papier zal at 
ailemaole we] kunnen, mar et meet in de 
praktiek ok warken (Nbk), Hipa/cte at in 
pepier in U) Dc waegen mit papier en 
ta/c/con hobbelt over (.) d.i. met oud 
papier, nl. bij bet paoskevuun'ogen (ba), 
oold pepier 2. vel papier, stuk papier 1k 
moat eon nijpepiertien hebben, et aandero 
is vol (01-NI), Eon aander keek op ccii 
grootpepier op eon groot stuk papier (ba), 
Th3 lcrigt bepaold ok eon partiypompieren 
in de hanoi, die wij nooit zien papetassen, 
scbxiftelijke stukken (p), wat in eon 
pepiertien doen iets in eon papiertje 
wikkolen of pakken (Nbk), 1k zat even in 
do ooldepepieren ik nousde in geschreven 
of gedrukte stukken, knipsels e.d. van 
vrooger (Nbk) 3. behangselpapier (Db) Jo 
bebben eon mooi pepiertien uutzocbt nl. 
behang (Db) 4. (my.) formulioron o.d., 
beschoidon, sehriftelijke stukken: vooral 
die als officieol bewijs kunnen dionen, 
getuigschriften, diplomas enz. We bebben 
vandaege de pepieren on zo kregcn (v), 
Mar hi [nl. do dosbetreffende bond] kwam 
uut can good nust en &r waren pepieren 
bi5 (b), We moën do goeie pepieren we] 
mitn em en as we do greens over moeten 
(Nbk), vandaar Weren zienpepiercn niet in 
odder? (Nbk), Ic mo&n tegenworrig ovcra/ 
pepieren veur bebben (Sz), Hot MY do 
pepieren d'r wel vcur? de diploma's, do 
getuigschriften (Nbk), Af gien pepicren 
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bebbon, kominon Jo niet an do slag (Wol), 
do ooldate popieren bebbon do oudste 
rechten hebben (Bdie, Bu, Nbk, Ste), ook: 
de oudste persoon zijn in kwestie (Ste), 
Dan mooj' gooie pepioron bobben als zeer 
good bekend staan wil je in aanmerking 
komen, eon zeer goede opleiding en 
ervaring hebben e.d. (Nbk, Np), zo ook 
Hij betgociepopieron (Nbk) en Hiy hot do 
besto pepioron maakt het meest kans in 
aanrnerking to komen (Ma, Nbk) 5. (my.) 
bankbiljetten, in in depepioren lop on nogat 
duur zijn: Dat ]opt ok ('aorig) in do 
popioren (Nbk, Ste, Ow) * Wat doet Jo 
vader? [met als gekscherond antwoord, om 
aan to geven dat dat do ander niets aan-
gaat:] Pepiertios togen do wiond in blaozon 
(Bdie, 01-Ni) 
pepier-maché (spor.) et [...ma'sju, ...sjtj] 
1. papier-mache 
pepierbak [po'pi:orbak] - papierbak 
pepiereboel (Nbk, Np, v) de [po'pi:orobui] 
1. at hot papier, alle paperassen, do 
papierafvai e.d. Zo hebben do pepioreboel 
op et foosttorrein opzocbt mit eon pr/for 
(Np), 'Ic Fa/cko your silo wissighied do 
trommo mitpepierobool (v) 
pepierekiemme (spor.) {po'pi:ora...] - 
pap ierkiem 
pepieren Ook papieren (spor.) 
[po'pi:op7/pa'p ... ] - papieren: van papier 
Dan kommen do waogons mit seboole-
kiendor: iono zoo van donnogouren on po-
pieren bloom on (ba), pepioron buusdoekies 
(Nbk), Do ties zat in eon pepieron poede 
(Np), eon popioren gulden bankbilj et van 
eon gulden (Np);  nit papier bestaand, in 
verb. als eon pepioron wereld toestand 
waarin aHerlei paperassen van overwegend 
beiang zijn, eon burokratisch gebeuren 
(Ste), zo ook Et is togonworig eon hick 
pep!oron rompslomp aj' os wat willon (Ste), 
eon papioron vrede eon vrede die siechts 
op papier bestaat (bi) 
pepierfebriek [pa'pi:or...] - papierfabriek 
pepierfermaot (I) [pa'p...] - papiorformaat 
pepiergeld [po'p ... } - papiergeld Hi 
maokte eon wet dat allepopiorgoldinlevord 
wodden mos (vo) 
pepierhaandel (spor.) [po'p...] - papier-
handel: handel in papier 
pepierhaandeler (spor.) [po'p...] - papier-
handelaar 

pepierindustrie (spor.) [po'p ... J - papier-
industrie 
pepierkoker (Db) do; -s; -tien [pop ... ] 1. 
koker (bet. 1) waarin men papieren in 
opgerolde toestand good kan bewaren, 
versturen 
pepiermesiene (I) [po'p...] - papiermachine 
pepiermot (Obk) [pop...] - papiermot Do 
popiermot zit tusson popier (Obk) 
pepierofval (spor.) [...'p...] - papierafval 
pepierperduktie (I) [pop...] - papier-
produktie 
pepierplakken (Bdie, Bu, Db, Dho, Nw, 
01-NI, Op, Wol) onbep. w. [po'p...] 1. 
behangen 
pcpierprikker (Bu, Nbk) [pop...] - 
papierprikkor 
pepierrommel [pop...] - papiorrommel 
MY zit an do own toe in do popierrommol 
in do paperassen (Diz), 'kHeb vandaege do 
oolde pepiorrommel vorbraand (Nt), We 
kriogen op ? hedon vuus to vu/c pepier-
rommol van winlcols mit rikkemodaosio 
angaonde hour weren (Obk), D'r lag a/Jo-
maole popiorrommol op ot sporttorrein, do 
moonskon hebben d'r weer eon pottion van 
maokt (Nbk) 
pepicrsnieder (spor.) [po'p...} - papier-
snijmachine 
pepiersnipper [po'p...] - papiorsnipper 
pepiersoort(e) [po'p...] - papiorsoort 
pepiertien z. popier 
pepierverbruuk [po'p...] - papierverbruik 
pepiervernietiger (spor.) jpo'pi:arfnitogy] 
- papiervernietiger 
pepiervreter (Ld, Obk) do; -5; -tion 
[pop...] 1. zilvervisjo, papiermot 
pepierwinkel [pap ... ] - papiorwinkel: P. 
had bier eon popierwinicol (Ow), behang 
uut do pepierwinkol (Bdie), Et Jiekt hior 
wel eon pepierwinkol nI. zoveel papieren 
slingoron hier rend e.d. (Np); (fig.) 
toestand met veol papieren, dokumenton 
e.d., burokratische rompslomp Et is eon 
biolo popierwinkel (Bu) 
pepierwolle (spor.) [pop...] - papierwol 
pepierzaeke (1) [pop...] - papierzaak 
pepmiddel (spor.) ['p ..j - popmiddel 
peppel (Bu, Np, Ste, Sun-Ot, Sz, Wol) do; 
-5; -tion ['pep] 1. peppel, populier, vaak: 
ratolpopulier (Bu, Np, Ste, Sun- Ot, Sz) 
Die peppel die schut mar in do boogte 
(Sz), Do blaodon van do riegels poppols 



peppelboom - perceel 

beginnen te risselen (Np), Dc poppels 
bluien (Wol) 2. kiomp van peppelhout (Si) 
peppelboom (01-N!, Ow) Ook peppelen-
boom (Obk) de; ...bomen; -pien Upepj 
bö:mJ ... 1i ... } 1. peppel, populier, vaak: 
ratelpopulier Vroeger ston om oonzo 
boerderiy eon hole rij peppelbomen (01- 
Ni) 
peppelenboom z. peppelboom 
peppeihoolt (01-Ni) ['p...] - peppelhout 
per [per] - per: door, met (gebruikmaking 
van): per bus, per aposteipeerden te voet 
(Bdie), per expresso', in (een bep. tijds-
eenheid), wat betreft, voor (bep. personen, 
exemplaren, maateenheden) Do man mos 
eon mad mlon kunnen, eon half bunder 
per dag (j), per woke, per man drio borrols 
(Sun-0t), CCII kwattien per stok(Dho); met 
ingang van: per 1 november 
per Se [per'su, post:, pr...] - per see: 
beslist, steilig, hoe dan ook Dat moe/per 
so doen (Nbk, Nw), Th wol per so mit 
(Nbk), Do vrouw wol per so niet bebbon, 
dat Jiij aovons votging (ba) 
per. - aficorting van porochie 
perade z. parade 
peraobel (1) [pa'r3:b1] - parabel: gehjkenis 
peraot (Dfo, Ste, 1) Ook paraat (verspr.) 
[po'ro:atlpa'ra:t] - paraat: kiaar, gereed Do 
troopen bin peraot (1), Eroeponporaotholen 
(I), poraote kennis (1), Hij is wel peraot 
kwiek, bijdehand, alert (Ste) 
perbaot (Nbk, b) [p&bo:ot, ook we! pç'...] 
- probaat Et liekt me eors met zoperbaot, 
mar as de doktermij et voursclzrift (...) (b) 
perbeer (b, vo) et [po'bt:or, pb ... ], in op 
perbeer in gebruik om uit te proberen Hiy 
badde eon peerd van eon peerdekoopman 
uut Appolsche op perbeer (vo), Die leup 
hier mit eon ni5 goweer, weer op perbeer 
(b) 
perbeersel (Nbk, Nw) [po'bt:os, ook wel 

- probeersei 1k wil et perberen te 
maokon, et is een porbeorsel (Nw) 
perberen Ook preberen (01, Ma, Np, b, 
p), proberen (spor.) zw. ww.; overg.; 
perbeerde, het perbeerd [po'bcor4, 
pr ... /pro'b  ... /pro:'b ... ] 1. proberen, traehten 
Oonze F. kan at rieden; die her et in dienst 
leerd on ik wol ? ok haostporberen (b), 
Dat zuwwe es even perberen (Nbk), 
Ferbeer d'r mar met moor an to daonkon 
(Nbk, Np), Doe kwarn zien heir butendeure  

en perbeerde him to bepraoton (b), 't d'r 
tegen perberen zich inspannen om, pogen 
te bereiken, 't crop wagen (verspr): We 
zillIon It dFr tegen perberen dat et d'r met 
dew komt het proberen te bereiken (Nt), 1k 
zal Ft  &r tegen perberen, ik waog et dFr  op 
(Bu, El, Nbk, Nw), Ok al bin ie beter in 
dammen, ik perbeer et &r tegen om to 
winnen (Np, Nw), 1k doe mien best om et 
klaor to kriegen, 1k zal et d'r tegen 
perberen (Nbk), We perberen et dFr  tegen 
dat we op tied klaor binnen (Ste) 2. 
beproeven Ferbeer et es op die meniere! 
(Nbk), 1k zal It vandaege mar es op karper 
perberen ni. bij het vissen (b), Now zaket 
mit je perberen, mien jonge het tegen j e 
opnemen (Wo!), Daoromme wol bij Zion 
gclok daor mar es perberen (v) 3. op de 
proef ste!ien, uitproberen Mag 1k die 
brommor es perberen? (Nbk), 't 16 to 
perberen as Ft  ok lokt (Ow) * Die or met 
gaot perberen, zal or ok wel nooit leren 
(0p) 
perbleem Ookprebleem (v) et; perbiemen; 
-pien [po'bli:m, ook we! pr'b  ... /pro'b  ... ] - 
probleem, moeilijke kwestie Ja, et is wol 
eon perbleem (Ow), Jo kun makkelik in do 
porblomen kommen, mar hoe kof d'r weer 
uut.2(Ow), Zo groot bin deperblomon itch 
ok weer met? (Ow), d'r glen perbleem mit 
bebben (spor.), perblemon bobben (spor.), 
in do perblemen raekon (1), d'r glen per-
bloom van maokon (1) 
perbleemdrinker (1) [...'b...] - probleem-
drinker 
perbleemgeval (1) [...b...] - prob!eemgeval 
perceel et; perce!en; -tien [pa'st:l, ook wel 
pjst:1] 1. perceel, door greppels, afrastering 
e.d. afgebakend stuk land, aaneenges!oten 
stuk land, ook: het gewas daarop Die hot 
nog eon peer percolon (grond) to koop 
(Nw), Hij verbouwde daor eon groot 
perceel corpols (Ld), Dew de ruilverka-
velinghe7cmien laandmooianionperceel 
kregen (Db), Hij het eon perceel buj to 
koop (Dhau), oon porceel boolt in do bos 
kopen een afgebakend dee!, bijv. een 
aangegeven aantal akkers (Db, Ste, bi), Dat 
perceel hoolt wodt ok verkocht (Np),  Hi 
was holemaol uut It perceel uit z'n doen, 
overstuur (Dho) 2. elk der partij en bij een 
verkoping (Ow) do porcelen even dour-
]open iagaan in die fase van een veiling 
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waarbij alleen geboden wordt (Ow) 3. fin-
ke hoeveelheid eten (die men opsehept, 
gezegd bijv. van aardappelen) (Nbk, Obk) 
Thy bet con hie] perceel inbaeld (Obk), ía 
bebben can b/el perceel in at bod (Nbk) 4. 
flinke hoeveetheid ontlasting (Nbk), in 
verb. als Be hond hat een hielperceel daon 
(Nbk) 5. persoon (die eigenaardig of lastig 
is) (Bu, Dfo, Nbk, Np) Et is can lastig 
perceel (Bu), can wies perceel een 
eigenwijs, verwaand iemand (Dfo, Nbk), 
Dat is ok can raerperceel (Np) 
percent Ook precent (Bu) et; -en [po'ssnt, 
ook we! pç ... /pro'ssnt] 1. procent, hon-
derdste deel van jets Hoevule percent van 
de mccnsken in Oost- en West- Stclling-
war!zol nog Stellingwar!spraoten?(Nbk), 
(.) hoeveul percent van dit of dat ... (bi), 
can loge ran to, van mar v/er percent (Nbk), 
Lien percent loonsverboging, Be rente is 
mit can peer percenten naor beneden gaon 
(Nbk), Et zol him wel vieltig percent 
mitvaien het zou hem fink meeva!Ien, wel 
voor de he!ft (s: oost.), We wetan at niet 
sekuur moor, mienan at we] mar durven at 
n/at veur de voile hon derd percent to 
zeggan niet met absolute zekerheid (Np), 
Die is n/at bielamaole honderd percent hij 
is een beetje getikt (Nbk, Ste), zo ook Zion 
jongsta zeune is wat can nuvera, die kuj' 
nict as bonderd percent beschouwan (Op) 
percentsgewieze (1) [po'sentsxowi:za, 
pr's .... ... x'w ... ] - procentsgewijs 
perces (Dhau, B!, Nbk, Np, Nw, 01-NI, 
Op, Ow, Pe-Db!) Ook preces (verspr.), 
proces (bet. 1, 2: Ma, Nw, Obk, Op, 
Pe-DbI, Spa, Sz) et; -sen [pç'ses, ook wel 
pa'scs/pn'sss/pro(:o)'ses] 1. ontwikke!ings-
gang Et was can langdung perces, die 
ziekte (Op, Nbk), Et proces is haost of-
lopen bijv. bij een kuur, bij ziekte (Nw), 
Dat bat nogal can h/el praces west (Np), Et 
preces varlopt nogal langzem (Dho) 2. 
rechtsgeding 1k stao op mien reehtcn on as 
we n/ct gocdsehiks tot mekacra komjncn 
kwinen, dan doe * jow een proces an 
(Op), H.zbet me goad hi)' depootbad, dat 
ik bob 'm can proces andaon (Sz), eon 
parces anbienen (Bdie) 3. proces- verbaal 
Hi)' hat preces kregan (Bu, Db, Dhau, Ow, 
Pe-DbI, Ste), can perces kriagen (Dhau, 
Np, Nw), zo ook Th7 kreag praces an do 
brook (Ste) en 'Ic Habbe eon preces an do 

kontkregan(Dho, Spa), ...an 'tgat began 
(Op), 1k habbe can preces had (Bdie), 
perces opmaekcn (Nw, b), d'r perces van 
opmaekcn (Dhau), As zejaperces macken, 
kuj't otkopcn (Np) 
perces-verbaol (b) [...13'b3:GI] - proces-
verbaa!, bekeuring, in perces- vcrbaol 
macken (b): A'k ontdakkc wie dit Mkt hat, 
mack He him parecs- varbaol geef ik hem 
een bekeuring (b) 
perceskosten (!) [...'ses...] - proceskosten 
percesstok (1) [...'ssstok] - processtuk 
percies (alg., I) Ook precies In., bw.; 
preciezer [po'sis, ook we! pç'sis/pn'sis] 1. 
juist, nauwkeurig Dat is percias I/eke lang 
(Diz, Morgens om zes urc parc/cs (v), 1k 
wus nict wat as dat pare/es was begreep 
niet geheel en a! (v), Dat weak ok nict 
alt/ed parc/cs (Nbk), D'r iigt a! can wag on 
can boge flat wodt percics op dat spaun-
lauud zet (ba), Tocb wet hi)' percics (..) 
(ba), Pare/es! En op wat veur daotum? 
geheel juist (b), zo ook Free/as, gel/ak heji 
(Nbk) 2. stipt, sekuur Et is een pare/es 
kareltian (Np),  Dat moej' wel wat precies 
doen Nbk), Hi)' is nogalprec/es in 't wark 
(5th), H/jis/n a/las 1/eke pare/es (Op), Ze 
bin d'r nogal aoripercias (Nbk, Np), Dat 
is can Fiat/en parc/es (Np), ook con Pie(je 
precies (Nbk) 
perciesien (Obk, Pe-Db!) et [pa'sisin, ook 
wel pr'sisin]  1. iemand die erg precies, 
nauwkeurig is Die viouw kan wool 
haandwa.rkan, dat is eon ceht pare/es/en 
(Pe-Db!) 
perdoes (verspr.) Ook pardoes (verspr) 
[pç'dus, p'dus/par'dus] - pardoes, p!ot-
se!ing Hij stheut je pardoes veux de 
voeten (Nbk), Hi)' is perdoes in de sloot 
valen (Nbk), Hi)' loptpardoes at waatcr in 
(Dhau), Hi)' vlcug pardoes in dc sloot 
(Nbk), Hi)' kwam to valan, pardoes aacb-
terovar(Pe-DbI) 
perdon I (verspr.) Ook pardon (Bdie, Nw, 
Ow) et [pr'don,  pa'don/par'don] 1. vergif-
fenis, kwijtsche!ding, in verb.: zonder 
pardon onherroepe!ijk, beslist (B!, Nbk, 
Ow, Ste), Ic bcbben at (eten) in/meld on 
now gicn perdon: opeten! (Obk), Ze 
bcbban nogal wat pardon mit him had ze 
hebben nogal wat geduld met hem gehad, 
ze zijn nogal inschikke!ijk geweest (B!), 
D'r is gian pardon vaur het gaat gewoon 
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door, hoe dan ook (Np), Hi)' ge/I glen 
pardon, at geduld Is op (Dhau), Hi)' kent 
glen pardon hij volhardt in zn mening, zet 
door (Wol, Bu), lakun et we! kriagen, mar 
zondor pardon zondt gezeur achteraf 
(Dho) 
perdon II (Np, Nw) Ook pardon (Nw) tw. 
1. vergeef me, neem me niet kwalijk Hz)' 
gaf me per ongolok eon sob op an zoo: 'Oh, 
pardon' (Nw) 
perdukt (Nbk, vo, 1) Ook preduki (Nbk, 
Ste), produkt ) [p1'thkt, ook wel pod.../ 
pro'dAktlpro:...] - produkt: resu!taat van 
bep. werkzaamheden (vooral: uit de indu-
strie) eon niporduJct an de.xnan brongon 
(Nbk), Zofla parduicten kopen do mean-
skan met zo gauw (Nbk), Wat eon vremd 
pardukt een eigenaardig iemand (Nbk) 
perduktie (1) Ook preduktie (O!-N!) 
[pç'&&ksi, oak we! po'd.../pro...] - pro-
duktie: het voortbrengen- door de industrie 
do perduktio van auto's (fl; het pro ducen 
(!) deperduictia van can langspeulplaato (!) 
perduktiekosten (!) [...'d...] - produktie-
kosten 
perduktieleider (!) [...'d...] - produktie-
leider 
perduktietied (1) [...'d...] - produktietijd 
pete Ookpaere (bet. 1: Diz, Np, Op, Ste, 
h) de; -n; peertien ['pi:orW'pc:aro] 1. peer, 
vmoht van de pereboom eon bk/core, 
zaachto pare (Np, Nbk), Paaran bin vaoka 
boakziek, app els ok we! as (Op), Dc 
oerappels an paeran bin dour de voegals 
hielandal vaipikt (Ste), van glen appels of 
peren weton niets weten (Nw, Ste), Die hat 
ma eon rare pore stoofdheeft me een poets 
gebakken (Nw), MY gong zomar onboroold 
op et veurstal in on now zit IVY mit do 
gobakkan peren (Op), ía kim glen appeis 
mitperen vargeliekan (Nbk) 2. peervormig 
o!iereservoir van een lamp waarop de 
brander was bevestigd (Bdie, Dfo, Nbk, 
Np, Obk, Op, Ste) do pare van do 
piatarauliolaampo (Nbk), D'r moot plater-
euiio in do pore (Np) 3. peervormige 
gloei!amp of het peervormige deel ervan 
(Nbk, Ow) 
perebak z. paordobaic 
perebek z. paordabek 
perebeleren z. peordabaleren 
perebeslaon z. paordebaslaon 
perebi'je z. poerdobi5o  

perebien z. paerdabian 
perebiender z. peardebiendor 
perebit z. peardebit 
pereblad (Db) et; ...b!aeden; ...blattien 
['p...] 1. b!ad van een pereboom 
perebloeme z. paordabloamo 
perebloemestaele (Obk) de; -n; ...staeltien 
['p...] 1. steel, stengel van een paardeb!oem 
pereblossem ['p...] - perebloesem 
perchomehoolt z. parahoolt 
perebone z. paardabona 
perebongel z. bongo], bet. 1 
pereboom (14bk, Np, Op, Ste, v) Oak 
paereboom (Diz, Np, Op, Ste) ['p...] - 
pereboom Do jongo paroboompios wo 
anpa old (Np) 
peredong z. paardedong 
pereloons z. paardafoons 
peregerci z. peordagorai 
perchoolt (Diz, Nbk, Obk, Op,  Ste), 
paerehoolt (Diz, Op,  Ste),paerehoomhoolt 
(Np), perebomehoolt (spor.) ['p...] - pere-
bomehout Za mae/con sbolan van appol- an 
paerehoobt (Ste) 
perejaor ['p...] - perejaar 't Is eon good 
parajaor jaar waarin de perebomen het 
goed doen, waarin veel peren kunnen 
worden geoogst (Nbk) 
perckaampien z. paerdokaaznpian 
perekarre z. paardekarre 
perckeutel z. paardekoutob 
pereklokhuus (Obk, Sz) Ook paere-
klokhuus (Np) et; . ..k!okhuzen; .. .husien 
['p...] 1. klokhuis van een peer 
perekop z. paardakop 
perckribbc z. paordakribbo 
perel z. parel 
perelcide z. peardolaida 
perelen z. paroban 
peremark z. peerdamark 
percmest z. paardemest 
peremiege z. peordamioge 
peremusse z. peerdomusso 
peren (Dfo) Oak paeren (Bdie), paren 
(Spa) ['pcoçJ'pe:3fJ'pa:...] - paren (van 
dieren) Dopoddan bin an 'tpaeran (Bdie), 
Do kiawiotan paren a! wear (Spa), Do 
korbaonan bobdoran veur atporen (Dfo) * 
Mt Sint-Matthies paert do petrias (Dfo) 
perenat (Bdie, Nbk, Np, Op, Spa, Wo!) 
Ook puerenat (Diz, Op) et ['pt:oronat/ 
'ps:ro ... ] 1. sap van peren at paranat 
bienen mit war sago (Spa), 't Paronat moej' 
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anmacken binden (Wol) 
perepitte (Ma, Op) Ook paerepitte (Op) 
['p...] - perepit 
pereplok (Db) do ['pt:arapiok] 1. de pluk, 
hot plukken van peren 
percplokken (Ld, Nbk) onbep. w. en het 
perepiokt ['p...]  1. plukken van peren 
perepote z. peerdepoto 
pereribbe z. poerdoribbo 
pererip z. pecrder4v 
pererood (Bdie, Diz, Nbk, Nw, Obk, Op) 
Ook paererood (Diz, Op) ['pt:ara...] - 
pererood 
peresap (Nbk) Ook paeresap (Ste) ['p...] et 
['p...] 1. sap van peren 
peresehelle (Db, Op, Sz) Ookpaereschelle 
(Np, Op) ['p...] - pereschii 
peresehellen (Nbk, Ow) onbep. w. ['pt:ara 
skch] 1. schillen van peren Mit pore-
schellen kriej' de haven pJakkeri (Ow) 
peressnack (Ld, Nbk) - peresmaak 
perestal z. peordestal 
perestrojka [pt;aro'strojka] - perestrojka 
(bekende hervormingspoiitiek in do 
Sovjet-Unie) 
peretied (spor.) ['p...] - perentijd 
perevliege z. peordovllege 
perevolk z. peordevolk 
perevuur (Bdie, Spa) ['p...] - perevuur Do 
meiboom zit van 'tjaorporevuur in (Spa) 
perewien (Db) ['p...] - perewijn 
perezille z. zille 
perezuken (Ld, Nbk) onbep. w. ['p...]  1. 
rapen van peren die van de boom zijn 
gev a lien 
pen. - alkorting van perfesten professor, 
hoogleraar 
perfect z. profeet 
perfekt (k: Ste) Ook: prefekt (spor. ZW) 
[po'fekt, pç'fekt/pra'fekt] - perfekt: puik, 
voortref'feiijk 
perfesser z. perfester 
perfesten (Np, v, b, bi) Ookprefesser (Bu, 
Dhau, Dho, El, Obk, 01-Ni, Op, Ow, 
Pe-Dbl, Ste, Wol), prefester (Nbk), 
perfesser (Nt), professer (Bdie, Dfo, Dho, 
Ld, Nw, Spa, Sz) do; -5; -tien [pa'festr, 
pçt.. Jpra'fssç/ ... fcstr/..ipro(:)'f. ..] - profes-
sor, hoogieraar eon geleerde perfestor 
(Nbk) 
perfiet (El, Nbk, Ow, vo) Ook preflet 
(verspr.), proflet (verspr.), proJijt (Bu, 
Spa) [pa'fit, pç ... /pra'fitipro)'fit/...'fejt] - 

profijt, voordeel Dit book/en hobbe ik zo 
lange bnnzkt as R111 trouwd binnen en it 
bebbo d'r een protte per/Jet van had (vo), 
Thor kgi' prefiet van hebben (Bu, Dhau, 
Ow, Nbk), Daorhej' we! pro/Jet van (Nw), 
d'r glen per/Jet van hebben (Wol, Ow), In 
do uut'orkoop kuf' soms veurdiehj war 
kopen, daor moot ie dan pro/Jet van 
trekken (Ld), Dour oat ongelok hot N mar 
woimj pro/Jet van zion ni5o auto had (0p), 
Al naorgelang van et pro/Jet moot 15 
betaelen (Ow), Mit mooi weer mock daor 
even goed pro/Jet van trek/con (Ste) 
perfletlik (1) Ook prefletlik (Obk), preJij-
telik (01-Ni) [pa'fitlak, pç ... /pra'fitlakf 
pra'fcjtjak] - profijteiijk, voordelig Dat bet 
nogalpreñjtelik war/ct (01-Ni) 
perfoost (El, Ma, Obk) Ook perfost (k: 
Ste) bw. [pa'fo:ast, pr  ... / ... fost?] 	1. 
volstrekt, absoluut Th7 wol 'tporfoost niet 
hebben (El), Hij wof perfoost dat pa/c 
hebbon (Obk) 
perfost z. porfoost 
pergramme Ookpregranune (spor.) et; -s; 
-gien [pa'grama, ook wel pç ... /pra'grama] 
1. aktiviteiten die in eon bep. voigorde, 
volgens eon bep. struktuur worden verricht 
(meestal in een geschreven overzicht) Do 
ni5e buron zuflen kommon, mar et moot 
oons we! passen, want d'r staot moor op or 
porgramme we hebben ook nog andere 
dingen to doen (Obk), We hobben 
vandaoge hiel wat op ot pergramme veei 
te doen (Nbk), Et woddo nog op 'e 
pergrammes venneld(Obk), Veur do Stol-
lingwarvor dag moe'n we overal do per-
grammes anplakken (Obk) 2. beginselpro-
gramma (1) 3. komputerprogramma (spor.) 
pergrammeieider (1) [...'g...} - program-
maleider 
pengrammeleiding (1) [...'g...] - program - 
maleiding 
pergrammeinaeker (1) [...'g...] - program-
mamaker 
pergrammeren (1, v) [pçgra'mt:ari, pa...] 
- programnieren (voor komputers e.d.) 
Peries (verspr.) Ook Panes (verspr.), 
Panijs (verspr.) [pa'ris/pa'ris/ ... ] - Parijs 
We hebben op 'e weorommeroizo in do 
buurt van Penes kainpoord (Nbk), Do 
eerste vliogenior is al van Amen/ce naor 
Panes vleugen (vo), I/c gao mit oen 
woo/cm onnig naor Panjs (Wol) 
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Periezer - perochie 

Periezer I (I) de; -s; -tien [po'ri:zr] 1. 
Parijzenaar 
Periezer 11  (1) bn.; attr. [pa'ri:zç] 1. van, 
met betrekking tot Panes, in met name do 
Periezer mode (1) 
peringstied (Ow) de [p ... ] 1. tijd van het 
paren, vgl. Podden wo'n in depeningstied 
vacko doodreden op 'e straote, as ze in 
grote kioften overstikken (Ow) 
periode de; -s, -n [pt:ari'jo:ada] 1. 
periode, bep. langere tijd We hebben van 
'1 zoinmer eon poriode had dat et slim 
regende (Nbk) 
periodiek I (spor.) et; -en [pcarijo(:a)'dik] 
1. met regelmatige tussenpozen verschij-
nend geschrift, tijdschrift 2. periodieke 
salarisverhoging 
periodiek II (1) bn- 1. periodiek, 
regelmatig herhaald periodieke auto-
keurings (1), eon periodiek geneeskundig 
onderzuuk (I) 
periskoop (spor.) [pt:arasko:p] - pen-
scoop: bekend optisch instrument met 
behuip waarvan men vanuit eon lager of 
hoger gezichtspunt kan kijken 
perjekt z. projekt 
perk z. park 
perkement z. parkement 
perkementpepier (Obk) Ook par/cement-
pepier (Ste) - perkamentpapier 
perkeren z. parkeren 
perkienhinkelen z. parkbinken 
permaantig z. permantig 
permantig (Db, Dhau, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ow, Spa) Ook permaantig (Dho), par-
mantig (Db, El, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste) 
bn., bw.; - er, - st [pr'mantax/prma:ntax/ 
par'mantax] 1. parinantig, fier, zelfbewust 
permantig lopen (Np), . ..stappen (Ste), 
pennantig as eon stoterse ha one (Nw), eon 
pennantij dinlden (Spa, Obk), (van een 
jongetje:) eon parinantig kereltien (Ste), 
eon pannantig widen (Nw) 
permantighied Voor -heid z. -hied 
[...'m...] - parmantigheid 
permenent (Nbk, Np, ba, b) de 
[permanent] 1. permanent (in het haar) et 
ham-  in 1e permenenA d'r permenent in 
leggen (ba) 
permetaosie Z. parremetaosie 
permissie Ook premissie (Op) de; -s 
[pç'mtsi, pa'msi/pro...] 1. permissie, 
toestemming Ze bebben permissie om or 

waeter op 'e vaort to lossen (Ow), Zonder 
permissie kan gieniene meer laand 
ofgre von (Op), pennissiegeven (Nbk, Obk, 
Ow, b): Gieniene gaf him daor permissie 
your (b), En doe et haast wodde en d'r met 
zoveule waark op at laand was, kreeg S. 
wel es permissie (..) om at laand in to 
gaon to mollevangen (vo), (gezegd als 
verzachting bij een mededeling, oprnerking 
die mogelijk onaangenaam kan zijn:) mit 
permissie als ik het zo mag zeggen (spor.) 
permitteren Ook perremeteren (ba) zw. 
ww.; wederk.; permitteerde, het permit-
teerd [p€rrni'tuarWperarnatt:arn] 1. zich 
permitteren, zich veroorloven, vooral in je 
wat permitteren kunnen: Hi) was de grote 
die 'in datperremeteren kon (ba), Dat /t 

je nietpermitteren (Nbk) 
permoter (Bdie, Bu, Dho, El, Np, Nt, 
Obk, Ow, Pe-Dbl) Ook promoter (Bdie, 
Bu, Obk, Ste, Sz), promoter (El, Ma, Nbk, 
Nw, Op, Ow, Ste, Wol) de, ook wel et; -s 
[pr'mo:atr, ook wel po'm ... /pra'm ... /pro: 
rn  ... ] 1. degene die tot jets aanzet, op-
stookt (Np, Ste) Jo bin do grootste 
permoter de aanzetter, degene die de zaak 
opstookt (Np)  2. (in positieve zin:) iemand 
die met iets, ten behoove van jets op de 
voongrond treedt, gangmaker (Dho, Np, Nt, 
Nw, Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol) Dat is eon 
goeie promoter, die zal alles wel even op 't 
stuk zetten (Sz), Dat is do promoter d'r 
aenlik van, die is mit or hiale soul 
begonnen (Nw), Da 's ok eon permoterf 
iemand die wel iets te vertellen heeft, veel 
in de melk to brokken heeft (Wol) 3. 
wijsneus, eigenwij s iemand, opschepper 
(Bdie, Bu, El, Nbk, Obk, Ow, Wol) Kiek 
him daoresgaon, war con pennoter(Ow), 
Die zit altied mit do smite veuran, et is een 
echtc permotar (Obk), eon eigenwies 
promoter (Bdie), Die man mient a/tied dat 
bi5 alIas beter wet, at is eon promoter 
(Obk), Eon aorige permoten is dat! een 
opschepper (Bu) 4. buitenbeentje, een 
eigenaardig iemand (Bdie) Dat is eon raen 
permoter (Bdie) 
perochiaan (spor.) de; perochianen [paroxi 
jã:n] 1. parochiaan 
perochie (verspr.) Ook parocitie (verspr.) 
de; -s [pa'roxi/pa'r ... ] 1. parochie (in 
r.k.-zin) do perocbie Steggerde (Ste), 

.Stienwiekerwoold (Ste) 2. in your eigen 
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perothic preken (spor.) 
perochieblad (Ste) et; .. .blaeden; .. .blattien 
[par...] 1. kontaktblad van cen parochie 
perochieboekies (Ste) my. [...'r...] 1. 
tijdschriftjes, kontaktblaadjes met nieuws 
enz. aangaande de parochie 
perochiehuus (Ste) [...r ... ] - parochiehuis, 
gebouw voor bijeenkomsten van paro-
chianen 
perochiekarke (1) [par...] - parochiekerk 
perplex [pç'pleks] - perplex: verbiuft, van 
verbazing a.h.w. verstijfd 1k ston perplex, 
ik was fiat wat me overkwam (Nbk) 
perremeteren z. pairnittaren 
perron [pa'ron] - perron (van een station) 
Zodoande was et can life/c droktc op at 
Perron (v) 
perronchef (1) [pa'ron...] - perronchef 
pen. - afkorting van persoon, persoonlik 
perseensiegeld (1) et [pç'si:si..., pa's...] 1. 
presentiegeld 
perseensielieste (1) [pç'si:silista, pa's...] - 
presentielijst 
persen z. passesi 
perseneel z. passeniel I, II 
persenielsverieninge z. passeniclsvcrie-
ninge 
persent I (Np, Wol) Ook present (Bdie, 
Dho, Nw) [pç'scnt, pa'scntipra'sent] 1. in 
present geven ten geschenke, als kado: Ze 
van at scbilderijgien woof an we be/then 
at bear mar persent gaven (Wol), flit geef 
ikjoe present (Bdie) 
persent II (verspr.) Ook present (verspr.) 
bn.; pred. [pr'scnt,  pa's.Jpra'sent] 1. aan- 
wezig Hij was wel persent hij was wel 
aanwezig (Ste, MY was aorig op tied 
present (Bu), Ok weerpresent! W1J hebben 
jow mist (..) (ba) 2. helder van geest, er 
(weer) helemaal bij, helemaal de oude, 
goed gezond Hif is nog goad present (Bu, 
Nw, Op, Ow, Wol), ...nog we! aorig 
persent (Np), Now bin 'k wel weer persent, 
bear gezond (Ste), Bi5' wat goad present? 
(Bu), Va.ndeniorgen was at hie/enda/ mis 
mit hear on gister was ta nog to goad 
present (Obk), N was 't he/c jaor goad 
present, d'r manlceerde bum nooit wat 
Pe-Dbl), 1k bin nog we] goad present nog 
met aangeschoten (Wol) 
persentien (verspr.) Ook presentien 
(verspr.) et; persenties [pç'ssntin, 
pa's ... /pro ... ] 1. kadootje Daor heW even 

can parsentien henna brocbt (Ste), We 
hebben hear mit mekaander van de buart 
can presentien geven (01-NI) 
persmesiene z. pasmesiene 
personal komputer (spor.) - personal 
computer 
persone-auto (1) Ookpersonenauto (spor.) 
[pa's6:5naaMto ....toM/po'sô:oI:...] - per-
sonenauto 
personeel z. passenicll, II 
personenauto Z. persona-auto 
personenoinmer [pa'sô: nanomr] - per-
soonsnumxner 
personentram z. personetram 
personeregister [pa's...] - persoonsregister 
personeriggestraosie (1) [pa's...] - perso-
nenregistratie 
personetram (flhau, Obk, Wol) Ook 
personentram (verspr.) de; -men; -megien 
[pa'sô:na ... /pa'sö:4: ... ] 1. tram voor rei-
zigersverkeer 
persoon de, et; personen; -tien [paso: On] 
1. persoon, individu, iemand Hoe vuJe 
personan kite d'r in die bus? (Nbk), Wat is 
dat year can persoon? (Wol), de ange-
wezenpersoon (spor.), Die persoon flab ik 
wel as carder zien (Pc- Dbl), 	nict 
(Ow), Da 's can belangriekparsoon year et 
dorp (Obk), Veur zoe'n persoon bebben 
wij glen speciaa/ woord (Obk), 't Is can 
Jastig persoon (Ma), ... vremd persoon 
(Nbk), ... onbescboft persoon (Ow), ...net 
persoon (Bdie, Nt, Spa), . ..gezien persoon 
(Nw), Die /aandheer was can gewichtig 
persoon (Ld) 2. in in eigen persoon zelf 
(Nbk) Hij bet d'r in eigen persoon henna 
west (Nbk) 3. in eerste persoon, twiede 
persoon en daddepersoon: elk der bekende 
klassen van voornaamwoorden c.q. werk- 
woordsvormen die betrekking hebben op 
de spreker(s) zelf of de spreker zelf en de 
groep waar hij toe te rekenen valt, de 
aangesprokene(n) resp. degene(n) over wie 
men zich uit (1) 'Hij lopt' is de dadde 
persoon van at inkelvoold (I), verder in de 
anspreulcen persoon (I) 
persoonlik [pa'sO: 01*] - persoonlijk: een 
bepaalde persoon betreffende mien 
persoonJike miening, MY wol etpersoonliJc 
verte/len in eigen persoon (Nbk); in 
persoon: HIy bet 'm d'r persoonlik mit 
bcmuuid zelf (Nbk), 't Kay me persoonlik 
niksscbe/en(Nbk), Ikbeb wales wat over 
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die man beurd, mar persoon/ik ken 1k him 
met (Nbk); in persoonlik woddon: Ic moc'n 
niet to persoonlik wodden hot to zeor 
hebben over bijzonderheden van de des-
botreffende persoon (zodat do sfeer onaan-
genaam kan worden enz.); verdor in per-
soon/ike vcurnaem woorden (1), persoonuike 
warkwoordcn (I) 
persoonlikhied (Nbk, 1) Voor -heid z. 
-hod [pa's...] - persoonlijkheid: iemand 
met eon duidelijk uitkomend karakter Ze 
is nog mar dattlenjaor, mat et wodt toch a! 
ccii persoonlifthiod (Nbk) 
persuonsbeschrieving (1) [pa's...] - 
persoonsbeschrijving 
persoonsbewies [pa's..] - porsoonsbewijs 
En d'r mossen bonlcaortcn kommen on 
vaekc va/sc persoonsbewlezen (vo), 
naomaekte persoonsbewiezcn (v) 
persoonsgegevens (spor.) [pa's...] - per-
soonsgogovens 
persoonsnacme [pa's...] - porsoonsnaam 
persoonsuutgaank (1) [pa'sô: özytxa:ijk] - 
porsoonsuitgang 
persoonsverltecrliking (1) [pa's...] - 
porsoonsvorhoorlijking 
persoonsverwisseling (1) [pa's...] - 
persoonsvorwisseling 
persuonsvorm [pa's...] - persoonsvorm 
perspektief (spor.) et [perspek'tif] - 
perspoktief: van waaruit voorwerpon enz. 
to Zion zijn Et perspcktlef in die tekening 
is niet good (Nbk); vooruitzicht: Daor zit 
perspektlef in dat kent eon good voor-
uitzieht, do toekomst ervan zal good zijn 
(met name van een onderneming, eon 
opleiding die kansen biodt) (1); optiok van 
waaruit men beschouwt Dat geft ccii niy 
perspektief worpt nieuw licht op do zaak 
(1), Datmoej'un zien historiscbperspekticf 
zien in her lieht van do historische ont-
wikkelingon (I) 
perspompe z. paspompo 
persturf z. pasturf 
pertaal z. pertaol 
pertaol (vorspr.) Ook penaal (Db, Nbk) 
et; -en; -tien [pj'to:al, pot ... /...'ta:l] 1. 
(vaak vorkl.) portaal: van een huis, d.i. do 
ruimte die orvoor is bestomd om hot huis 
binnon to komen, vgl. Et pertaol was de 
ungang biy de aachtcrdcure, vacke mit con 
rood-betonnen vloor(Nbk), Wiyzettcn c/c 
k/omp en a/tied in et pertaol (Ld), We 

kwammcn ccrst ctpertaol in, dat was drekt 
waor aj' de zieddeuro unkwammen (El), Et 
pertaaiticn mooj' oknog hemun c/en (Db) 2. 
portaal van eon kork (1) 
perti'j (verspr.) Ookperti'je (Ow), paui'j 
(bet. 2: p), pans) (vorspr.), patty (spor.) 
do; -en; -gion [p'ttj(a), pa'tij (vorspr. OS 
on WS zuid. van do Londe), ...tej 
(alg.)/pa't.tj, pa'ttj/par'tsj/pa't€j] 1. stem of 
instrument in eon muziokstuk, onderdool 
dat door eon stem of instrument uitgevoerd 
moot word en As et good gong speu/dc hiy 
d'r con moole 1w/ode perti5 M5 nl. hior: 
met eon fluit (J), Hi) blaost zien pertly 
good (flu), ffi7 speu/t de eerste pertly 
(Diz), MY  kan zion pertly we] b/aozcn 
lott., ook fig.: hij weet zich wol to rooren 
als hij meedoot, hij staat z'n mannotjo wel 
(Dhau, El), zo ook Hi) bfaost zien pertly 
good mit id. (Dho) on Die kan zien 
pertl5gicn we] mltb/aozen id. (Nbk), Hly 
zat tevule in do perdy to kioken nl. in do 
voor hem relevanto partituur (tijdons hot 
spolen in hot orkost) (Ma) 2. eon zekero, 
voolal: eon flinko hooveelheid van iets, in 
con pertiylcn) (en var.): In dcbakselbak 
kwam eon pertly stro (Ste), Eon hic/c 
pertly hEt  d'r van Nbk), D'r staot con 
pertly st/en en (Ow, Np), HI)' krlgt bepa old 
ok eon pattiy pompieron In do banen die 
wiy noolt zien (p),  Wat he'k daor ccii 
pertly ecipe/s /iggcn (Ste), Hij bet ccii 
pertl5 hoo/t bi)' ot k/cu/b/ok /iggcn (Np), 
con pertij good eon hoovoelhoid goederon 
(Obk), 1k bob d'r nog con b/c/c pertly van 
/lggen Nbk), con h/c/c pertly brides 
(Bu), Wat 'n pertl)' nooston! (Ste), con 
pertly droktc druktemaker (Ste), D'r Is con 
b/c/c pertly an et wark or is vool workvolk 
bezig (Ste), Wat eon pertly mccnskcn 
(Ste), con pertlygion wy mckaandcrbcbbcn 
om tckaortcn eon groepje mensen (Ste) 3. 
in van do pertly wezen or ook aan meodoen 
(vorspr.) 4. do personon die vóór eon bep. 
iemand zijn, in verb.: portly klozen (flu), 
1k trokkc pertly your die jongc zal horn 
boschermon, hot voor hem opnomen (Nw) 
5. politioko partij e.d. N. Is lid van dc 
Portly van de Arbc/d(Dhau), Die pertly bet 
bid wat stommen ver/curcn (Obk), eon 
poicticke perti) Et Is mien pertly niet ik 
sympathiseer niet mot die partij, ben or 
goon lid van, ik zie die partij niet zitten 
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(Nbk, Ste), bovon dopertijen staon (spot.), 
do pertij do partij waarvan men lid is 
(Nbk) 6. elk van de tegenover elkaar 
staande personen of groepen do kfaegende 
pertij (1), bc/dc pert/jon hew-en 7. mensen, 
instituten, landen enz. die tot eon over-
eenkomst komen, een verbintenis aangaan 
Be/dc pert/jon sleuten ccxi overicnkomst 
(Np) S. huwelijkskandidaat (spot.) Dat Is 
ccxi goele pertij vow b/rn (01-NI) 9. 
iemands gelijke, iemands evenknie, iemand 
die de ander aan kan en dat durft, te 
duchten tegenstander HI5 bet (now) zlen 
pertij troffen (El, Nbk, Np, Obk, Ste, Ow), 
zo ook Thj bet zion pertly vwincn, hew z'n 
gelijke (Nw), lilY bet zion geliekese partij 
we] Jargon (Diz), Laot 'xii dat mar 
perberen, hij tirE? zion pertly wel hij krijgt 
vanzelf wel te maken met een tegenstander 
e.d. (Ste) en if,j  vlent alt/ed nog wel con 
keor zion pertij (Nw), Daor bej'pertlj an! 
dat is eigenlijk te veel, to moeilijk om aan 
te kunnen (Ste) 10. tegenpartij (bij sport en 
spel) We wiDen even eon pottlen 
voetballen, eerst even twie pert/jon 
macken Nbk), glen pertly vow lone wezen 
(I), Die be/do speulers konnen mekeer good 
pertij geven boden elkaar stevig tegenspel 
(Obk) 11. uitvoering van een spel door 
twee of meet personen con perti'frlen 
darninen (Bdie, Nbk), ..Jcaorten (Np), ten 
pertljgicn speulen een partijtje spelen: met 
name voetbal, kaarten (Nbk, Np, Ow, Ste): 
Zuwwe nog con pertijglen? een partijtje 
voetbal spelen (Ow, Nbk), iffy maekt een 
slechtc pertij hij speelt (deze keer) slecht 
(Ste), ook mimer: is niet erg goed in wat 
hij doet (Ste) 
perti'japperaot (I) [prt...,  pa't...] - partij-
apparaat 
perti'jbaand (1) [pç't..., pat.] - partijband 
perti'jhelang (1) [pr't...,  pa't...J - partij-
belang 
perti'jbestuur [pr't...,  pa't...] - partij-
bestuur 
perti'jbestuurder (1) [pj't..., pat...] - par-
tijbestuurder 
perti'jbi'jienkomst (spot., 1) [pr't...,  pa't...] 
- pattijbijeenkomst 
perti'jblad (spot., I) [p1tt..., pa't...} - 
partijblad 
perti'jburo (I) [pr't...,  pa't...] - partijburo 
perti'jdag (I) [pç't..., pa't ... ] - partijdag 

perti'jdig (I) Ookpartijdig (Nbk, Sz) bn., 
bw.; -er, -st [pç'ttjdax, pa'ttj..., z. pertij/ 
par't..., pat..., par't ... ] 1. partijdig (bij 
beoordelingen door de rechterlijke macht, 
bij sport) Do schcidsrecbter was pertijdlg 
(Nbk) 
perti'jdiscipline (1) [pr't...,  po't...] - partij-
discipline 
perti'je z. pertij 
perti'jgenoot Ook partijgenoot [...'t..] - 
partijgenoot 
perti'jkas (I) [pr't...,  pa't...J - partijkas 
perti'jkongres (spot., 1) [..t...] - partij-
kongres 
perti'jkraante (1) [..'t...] - partijkrant 
perti'jleider (1) [...'t ... J - partijleider 
perti'jleiding (I) [.'t...] - partijleiding 
perti'jlidmaotschop (I) [...t..] - partijlid-
maats chap 
perti'jlijn (I) [..t ...J - partijlijn 
perti'jman (b) de; -nen; -negien [...'t...] 1. 
partijganger, aanhanger van een politieke 
partij 1k bin nog noolt pertijman west/En 
'Ic kan mit lederiene best (b) 
perti'jpergramme (I) [...'t ... ] - partij-
programma 
perti'jpoletiek (spot., 1) [...'t...] - partij -
politick 
perti'jraod (I) [...'t...] - partijraad 
perti'jsiktaoris (I) [...'t...] - partijsekretaris 
perti'jsiktariaot (1) [...'t....] - partij-
sekretariaat 
perti'jstaandpunt (I) [...'t...] - partij-
standpunt 
perti'jtop (1) [..'t...] - partijtop 
perti'jveurzitter (1) [..Jt...J - partijvoor-
zitter 
perti'jwark (I) [...'t...] - partijwerk 
pertiek (verspr.) Ook pottiek (Nbk), pot-
tiek (Obk) de; -en; -ien [po'tik, ook wel pr 
tik/pa'tik/ por'tik] 1. portiek (in een voor- 
gevel) Hij staot In 'tpertlek to roken (Ste) 
pertinent bw. [aks. wisselt] 1. pertinent, 
beslist, met stelligheid Da 'spertinent (niet) 
waor (Oho, Diz, El, Nbk, Np, Ow, Ste), 1k 
wect etpertinent zeker (Wol, Spa), Thy hi'] 
pertinent vol dat bij et met daon baddo 
(Obk), 1kb/n d'rpertinent op tegen (Bdie), 
We konnen praotcn en doen wat we 
wollen, mar hij dec et pertinent niet (Op), 
Hi) bled' pertinent op zion stok staon 
(Nbk) 
pertuur Ookpartuur (bet. 1: spot., bet. 2: 
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Ow, s: cost.), portuur (bet. 2: Ow) de; 
perturen [p'ty:ar, oak wel pç'.../pa'ty:ar, 
par't ... /po'y:ar, por't ... ] 1. gedeelte, part 
Die wonings die ze maeken die kominen in 
perturen an, ze staon d'r zomar (Bu, Spa, 
Ld), 1k had van alles toegelieke besteld, 
mar et kwarn in perturen an (01-NI), Et 
kwam in perturen overstuurd (Ste), Ze 
hebben do inboedel in perturen verhuusd 
(Db), We kregen ten pertuur over de post 
van die boeken (Obk), Et IaAnd wodde in 
verschiflende perturen vorkocht (Sz), 1k 
bob silts in perturen legd (Sz), Ze badden 
wat tevule inkocbt en doe bet zien maot 
ten pertuur d'r van overneumen (Obk), eon 
pertuurtien grôs (Ma), De arfenis was in 
vier perturen verdield (Dho, Dhau), De 
meziek in de optocht was in verscbuilende 
perturen indoeld (Op) 2. partuur: tegen-
partij in een wedstrijd (Ma, 01-NI, Ow, s: 
cost.) Da's gien pertuur your him (Ma), 
Die grote guds bar altied makkelike 
parturen (s: oost.), Hi7 bar d'r wel eon 
makkeiik partuur an (Ow), Mit hadrieden 
wodden we in perturen indeeld (01-NI) 
Pcruaan(s) (spot.) [pt:am'Mã:s] - Pam-
aans Peruaanse Indianen (1) 
perv. - aficorting van perveensie, perveen-
siaoi 
Perv.St. - aikorting van Perveensiaole 
Staoten 
per.vecnsiaol (I) bn. [prfi:'sjo:ol] - 
provinciaal: betrekking hebbend op de 
provincie (als deel van een rijk) Per-
veensiaoie Staoten (1) 
perveensie (Bu, Db, Dho, Ld, Ma, Nbk, 
Np, Obk, Ow, Wa!) Ook preveensie (Bdie, 
Bu, Db, Dfo, Np, Nt, Obk, Op, Ow), 
proveensie (Dhau, Dho, Nbk, Spa, Sz, 
Wol),previncie (Nw, Ow), provincie (Nw) 
do; -s [pr'fi:si/pra'f.../pro(:)'f.../pra'ftnsi/ 
pro(:)'f...] - provincie (deal van eon rijk), 
provinciale overheid Disse weg is now 
van/biy do pro veensie (Nt) 
perveensiefoons (1) {p1T...] - provincie-
fonds 
pervednsiegreens (1) [pçt..] - provincie-
grens 
perveensicheufdstad (1) [p1T...] - provin-
ciehoofdstad 
perveensiehoolt (k: Ste) Ook provin-
ciehoolt (Sz) et [pç'f'...I ... ] 1. in busjes 
verkochte, wat do kleur betreft op 

provinciehout ge!ijkende verf, gebmikt om 
kieding bij te k!euren (Ste), ook wel van 
bep. zwarte kleur (Sz) 
perveensiehuus (Nbk) Oak preveensie-
huus (Ste) [pç'f.../pro'f...] - provinciehuis 
perveensiestad (spar.) [...'f...J - provincie-
stad 
perzik Ook parzik (Obk, Op, Ow, 
Sun-0t), passik (Dhau) do; -en; -kien 
['perzik, ...sdc/'par ... /'patk] 1. bep. vrucht: 
perzik 
perzikboom z. perzikeboom 
perzikeboom (Nbk) Oak perzikboom (Ld, 
Ma, Np), passikboom (Dhau), parzikboom 
(Obk, Ow) ['p€rztka ... / ... ] - perzikboom 
perzikepitte (Nbk) ['p...] - perzikpit 
perzikkrnud (Obk) et ['p...] 1. perzik-
kruid: bep. soort duizendknoop 
Perzisch I (1) at ['perzis] 1. hot Perzisch 
(in het tegenwoordige Iran), de Perzische 
taal 
Perzisch II bn. ['perzis] - Perzisch Per-
niche tapijten 
pesaosie (verspr.) Oak passaosie (b: lm), 
passage (El, Nbk: recent ontleend) de [pa 
'so:asi/pa's ... /pa'sa:zjo] 1. passage: weg, 
doorgang Mag ik d'r even langes? Et is 
bier zoe'n smaliepesaosie (Op), It Was wat 
oen nauwe pesaosie (Ma, Nbk, Nw, Ste), 
1k wil daor gien pesaosie langes bebbon 
(Dho) 2. winke!passage (El, Nbk) 
peseta (spar.) [pa'st:ta] - peseta (Spaanse 
munteenheid) 
pesiep z. sapiepen 
pesisie de; -s [pa'sisi] 1. houding van 
iemands lichaam 2. omstandigheden, toe-
stand Wat zol it doen in zoe'n pesisie? 
(Nbk) 3. maatschappe!ijke pasitie Hiy zit 
in eon hogepesisie (Nbk) 
pcsisiejurk (spor.) [pa's...] - positiejurk 
pesisickleren (spar.) [pa's...] - 
positiekieding 
pesisiepakkien (spar.) [pa's...] - 
pasitiepakje 
pesisieverhetering (spar.) [pa's...] - 
pasitiev orb etering 
pesjent Oak pasjent (verspr.) de; -en; -ian 
[po'sjent/pa'sj ent] 1. patient (bij sammigen 
was eertijds ziekegebmike!ijker (Nbk)) De 
dokter hot do pesjent genezen (Dfa), Dok-
ter kende zion pesfenten (b) 
pesjcntc-administraosie (1) [pa'sjsnta 
atministrxasi] - patiëntenadministratie 
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pesjentebestaand (1) [po'sjentabosta:nt] - 
patiëntenbestand 
pesjentekaorte (spor.) [...sj ... ] - patiën-
tenkaart 
pesjentelift (I) [...'sj...] - patiëntenlift 
pesjentestop (spor.) [...'sj ... ] - patiënten-
stop 
pesjeiitezorg (1) [...'sj...] - patiëntenzorg 
pesjoen Z. ponsioen 
pesjonkela (Ste) Ook portsjunkulo (Ste) 
zn., g. lidw. [po'sjoflkola/po(T)t•'sjAz]kyla] 1. 
portiuncula- feest Oflaoten kof' verdienen 
mit pcsjonkel4, can scarf feestdag middel 
in do zoemer vow heiliken  (Ste) 
pessarium (spor., 1) - pessarium 
pesseneel z. passenicll, II 
pessimist [...'ni ... ] - pessimist: pessimis-
tisch gestemd iemand 
pessimistisch [...'m...] - pessinxistisch 
pest de [pest] 1. pest: bekende Ziekte bij 
de mens Dan brak vrocgor argens do pest 
wit (Nbk), Jo kim depest kriegen krijg de 
pest (Np), argens de pest an bobben: Daor 
bo'k do pest an, an oat koolde weer (Ld, 
Ste, Nw), k Hebbe d'r can pest an on gao 
bi5 aovende do dick flog wit (Nbk, v), Et 
is can pest as zo niet op tied binnen mit or 
eton het is erg vervelend (Nbk), Dat is now 
lack do post! dat is nu juist het vervelende 
(Nbk), Hi5 her do pest in heeft enorm het 
land, ergert zich in hoge mate (verspr.), zo 
ook Hi31 lopt mit do pest in id. (Nbk), Th 
had de pest in en dekraoge op id. (Ma) en 
mit do kiaegc op on do pest in (Nbk, b), 
soms gevolgd door en zo duukic at nest in 
(Nbk), ienc do pest injacgon de pest in 
doen krijgen (Ste), gien pest niets, in 
verb.: 1k bogriep d'rgien pest van (Ld), 1k 
snap... (Nbk), I/c golovo d'r glen pest van 
(Nbk), D'r is gien pest van waor niets 
(Nbk), I/c hebbe d'r glen pest mit wit to 
staon niets (Wol), I/c vion d'r gien pest an 
(Nbk). (versterkende, negatieve bepaling:) 
as depest in Zeer hoge mate, vgl. Die vent 
Iiegt as dopcs4 ...is zo eienwies... (Nbk), 
...is zo nijsgierij... (Diz), I/c was zo beiig 
as do pest (El, Nbk, Nw, Pe-Dbl), ...lelk... 
(Ma, Ow), ..Jcwaod... (Dho), ...smorig... 
(Db), Hiy is zo liii as de pest (Db), 
...gcmien... (Wol), 1k bin zo zicic as do pest 
(Bu), ...zo misselik... (Nw), Hij is zo 
boilig as do pest doet Zich erg vroom voor 
(Dfo), Et stank as de pest (Nbk), Et 

regonde as de pest (Nt) 2. varkenspest It 
Var/con bad do pest (Bdie, Ma), Ondor do 
varkens van oonzo buren zit do pest (Wol), 
Die var/cons bebbon do pest had (Diz) 3. 
runderpest (Nbk) Wi5 hebben gelokkig de 
pest niet kend meegemaakt (Nbk) 4. 
schapenpest (Ste) 
pestbuul (Obk) de; ...bulen; -tien 
['pezdbylj 1. iemand die altijd pest Die 
pestbuui mos mar Os good war op 'e dander 
bebben, daorzolbij van opknappen(Obk) 
pesten ZW. ww.; overg., onoverg.; pestte, 
het pest ['pcsti] 1. (overg.) treiteren, 
pesten Thy zit a/tied te pesten (Spa, Ow), 
Ze deden datjongien ni/cs aspostan (Obk), 
Hi7 mag graeg iene pesten (Nbk, Diz), 
Hool toch es op van pesten, plaoggeest! 
(Nt) 2. (onoverg.) bekend kaartspel spelen, 
pesten et kaortspul pasten (Nbk, Ste), 
Zuwwe eon pottion pesten? (Nbk) 
pestepidemie (1) ['pest...] - pestepidemie 
pester (Nbk, Np, vo) Ook pesterd (Wol) 
['pestç(t)] - pester Haarm was zo witglun-
digo raozond, oat bij zien pester op 'e 
grond kroeg en d'r omm crack op los tim-
merdo (vo), Et was eon ollendigo poster 
(Np) 
pesterd Z. pester 
pesteri'je [pesty'tja, ...Ej, Z. -i'je] - 
pesterij, het gepest, getreiter Wat een 
pesteri5o (Ste) 
pesterig bn., bw.; -er, -st ['pcstpx] 1. 
pesterig Ic moo'n niet zo pesterig doen 
(Nbk) 
pestkont (Np, Wol) Ook pestkonte (Spa) 
de; -en; -ien ['p...] 1. iemand die altijd een 
ander pest Et is we] zoo'n akelige 
pestkonte (Spa) 
pestkonte z. post/cont 
pestkop ['p...] - pestkop Et is eon grate 
pest/cop (Diz) 
pestneger (Np)  de; -s ['pestni:g] 1. 
pestkop, iemand die voortdurend treitert 
We waeron onder mo/ca or we] es pest-
negors (Np) 
pestol (Dfo, El, Np, Nw, Ow, 5: oost.) Ook 
pistol (Dfo, Ld, Ma, Nbk, Np, Obk, Op, 
Pe- Dbl), pistool (Dhau, Diz, Ma, Nbk, 
Obk, Spa), pessool (Bdie, Wol) et; -len; 
-legien [po'stol/pi'stol, ook wel pistol/ 
pi'sto:l, ook wel pt'sto:l/p'sto:ol} - bep. 
vuurwapen: pistool, ook wel: klappertjes-
pistool (dan vaak verkl.) Die /corel had eon 
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pestol biy him (Np), can klein pistollegien 
(Nbk), Dejongen krcgcn can pistollegien 
mit can deusien mit kiappertics d'r bij 
(Np), Hej'nog we! ploffertics (klappertjes] 
vein-  at pistol? (Pc- DbI), de doppics vein-
de pcstollegies iii. de klappertjes (Ow) 
pestolhoolster (1) [postol..j - pistoal-
holster 
pestolmitrailleur (1) [p'stal..] - pistool-
mitraill cur 
pestolscbot (1) [p'stoIskat] - pistoolschot 
pestool z. pestol 
pestoor Z. pastoor 
pestoorskaanipien (Ste) or [po'st ... ] 1. 
stukje land waarvan do opbrengst toekwam 
aan de pastoor 
pestoo nice z. pastoorskc 
pestuur Oak postaur (verspr.) et; pesturen 
[po'sty:arlpa'st ... ] 1 iemands bauw, gestalte 
Hi7 is groot on brEed on stark, krek can 
groot pestuur vent pelisieman (Ld), N. is 
groot van postaur (El), Die man bet can 
mooi pestuur (Nw), Hij bet con bid 
postuw-  hij is fors, stevig gebouwd (Bu, 
Nbk), ...een flunk postuar (Db, Diz, Nbk, 
Ste), Hi)' bet ccii goad pestuw-  (Nbk, Nt), 
..cen grofpcstuur (Spa), Et was cen thk 
postuur, dat nicenske (ObIc), Th7  is 
bielcmaolc uut pestuur het gaat helemaal 
niet geed met hem (Dfo, Nbk), 1k be!, de 
vrouw aut pestuur rn'n vrouw is ziek 
(Nbk), ía moe'n fiat zo op the dew-c 
boken, zo gaot MY  hielendsi nut pestuur 
uit z'n gewone vorm, uit z'n normale 
verband (Nbk) 2. persoon can Jastig 
pestuur ecu vervelende, lastige persoon 
(verspr) Dat is con vervelend postuur een 
vervelende persoon (Obk), Dat is can mm 
pestuur (Np) 
pestvoegel (1) ['p ...J - pestvogel Ikbcb ok 
wel as can pestvoegel vongen, oat weren 
praebtige voegels iii. bij het Iiesterstrikkcn 
(1) 
pestzielctc (Dhau, Np) de [p ... ] 1. 
varkenspest 
pet (verspr.) bn. [pet] 1. pet, knudde Mir 
do auto is 't pet (b), Et is weer pet mit et 
wear vandaege! (Wol), pet goad slechie 
stof, slechte spullen (Ste), Et is pet, hear 
(Nbk) 2. z. pcttc 
petaantig Z. pedaantig 
pctat de [po'tatJ I. (verz.) friet, patat Ze 
'open tCgCJIWO177g allemaolc mit pctat in 

can bakkien (Ow), eat, hod petat (v) 
petat-friet (Nbk, Ow) de [ptat'frit] I. 
(verz.) friet, patates frites 2. (g. my.) portie 
(net (als bestelling:) Mag it can 
pctat-frict? (Nbk), .drie pctat-friet? 
(Nbk) 
petat-frietkraom (Nbk) [...'f...] - 
patates-friteskraam 
petatbakkien (Db) et; ...bakkies 
[ptadbakin] 1. bakje waarin men ecu 
portie friet krijgt Tegenworig gooicn zc 
a/la rommcl, pctatbaidcies an zo, mar hi)' 
dc wag (Db) 
petathoer [po'tadbu:ar] - patatboer: 
iemand die Inlet verkoopt 
petateerpel (ZW) de; -s; -tien [patat...] 1. 
aardappcl van eon soort die geschikt is am 
patat (rites van to inaken Bintjes bin 
petateerpels (Ste) 
petatkraom (01*) [pa'tat..] - patatkraam 
petattien (Dhau, Nbk) et; petatties 
[po'tatin) 1. stukje, reepje patat, (net 
Kicune IC. wil graeg wat petattics (Dhau), 
Meg Ak ok can petattien? (Nbk) 
petatzaeke (Dho) de; -n; ...zaekien 
[po'tat.j L zaak, onderneming die vooral 
patates (rites verkoopt Dat is can gocic 
beweging, zoo  petatzaeke (Dho) 
petent a patent I, 11 
peter (flu, Nw, 01-NI, Pe-Dbl, Ste) ['pctj] 
- peter, peetvader de peter on de meter, 
vgl. Dc peter on de meter gaon mit nil. bij 
de doap (Ste) 
petereulie z. pietereulic 
peterselie Ook pieS erse lie (Dfo, Nw, Ow, 
Wol) de [pt:trst:lilpitr's..j  1. peterselie We 
vcrbouwdcn in oonze Wan ok pietersclic; 
die wodde in de sop bruukt on ok we] year 
wear eterife (Dfo), Peterselia is ]ekker op 
'a soap on op 'a wottelties (Spa) 
peterselieacbtig (Nbk) [..'s ..j - peter-
selieachtig: houdend van peterselie, in 
ontkenthng: 1k bin fiat zo petcrse]ieachtig 
(Nbk) 
peterseliesmaek[...s ... ] - peterseliesmaak 
petetter (Nw, bi, ho: Dho, Op) de; -5; 
-tien [p'tet1] 1. harde klap iena ten 
pctettcr gevcn (Nw, bi), ... vcrkopcn (Nw) 
petgat (Ma, Nbk, Np, 01-NI, Ste, Wol) et; 
-ten; -tien f'petxatJ L uitgeveende put 
Kockoeksb]oeman gruien in on Lu dc 
petgatten (01-NI), Zien viskwaeterbcs]eug 
de bide Kuwider en lie dacnkc ok nog een 

- 
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protte poelen en petgatten U) 
petgattcbocl (Np) de ['p€txatobul 1. 
(negatief) het geheel aan petgattan, z. 
onder petgat 
petieterig (Ma, Obk) bn.; -er, -at 
[petitrox] 1. fijn, priegelig Eon idled 
[maken] is zok petieterig war/c (Obk) 2. 
kwiek en parmantig (Obk) Een hipen-
triope is ten petieterig vrommesien dat can 
bepaolde loop hat, watkottepassies (Obk), 
Z ]opt wat mit can slag in de rogge, et is 
ten petieterig ding (Obk) 
petietig (Nbk, Np, Nw, Obk, j, b: Im) bn., 
bw.; -a, -st [p'titox] 1. (bn.) hard- 
werkend en levendig, nijver, kregel (Nbk, 
Np, Nw, Obk, j) een petictig mannegien 
(Nbk), Die is aanders nog welpetietig, mar 
is moe'n niet naor Zion kousen k(t/can, 
want die hangen d'r bij (Nw), Klein 
Josepien, can petictig oppassertien (3) 2. 
(bw.; van de wijze van lopen) kwiek en 
tegelijk enigszins parinantig, verwaand 
(Np, Nw, Obk, j, b: im) Wat ]opt dat 
keraltian d'rpetiotig benno (Np), Wat stapt 
hij d'r petietig henna (Np) 3. net  (wat 
iernands kieding betreft) (Nw, Obk) Hi7 
staot dr pctieti op (Obk), (van een 
meisje) ten petictig ding een ijdeituit (Nw) 
petietroos (Nw) Ookpetietrozen (Nw) my. 
[pa'titro:os/ ... ro:0z4} 1. aardappeien (Nw) 
even petietrozen schollen (Nw) 
petictrozen z. petietroos 
pctitic (spor.) [po'ti(t)si] - petitie: bep. 
verzoeksehrift con petitie opstailen (Ow) 
petnegosie (Ow) de ['pEtn..] 1. waardeloze 
handelswaar fit is ok mar petnogosie waor 
hi)' mit ]opt (Ow) 
petoct de; -en [po'tut] 1. gevangenis, 
petoet in de petoot zitten (Nbk, Np, Ste), 
Die kwam in de petoet (01-Ni), N. was 
met zoo'n hiola beste, die moat ok nogai as 
in de petoct zeton bebbon (Spa, Op) 2. 
kwiebus (Ow, Sz) Dat is' ok can rare petoet 
(Ow), Die Heine jonge wodt ten aorige 
petoct daor kuj'op an (Sz) 
petocter (Dho, Obk) Ook petotter 
(Pe-Dbi) de; -s; -tien [po'tutç/...'totj] 1. 
harde kiap icno can gocie petotter geven 
(Pe-Dbl), Zak je eon baste potoater 
verkopan! (Dho) 
petotter z. petoetar 
Pctr. - alkorting van Petrus (bijbeiboek) 
pctrct Ook pofret (spor.) et; -ten; -tien 

[po'tretipo'trst] 1. foto (vooral: van éón of 
meer personen) De !otograafkan ze netties 
op patret zetten (Ld), Wi)' gingen naor do 
fotograaf op petret (01-NI, Sz), 1k miens 
da Ic nog we] con potrat van him hebba, ik 
zal et es opzukcn (Op), Geef die petretten 
even dew-, dan kim de aanderen ze ok even 
zien (Dfo), 1k heb nog argens een pctret 
dat hi)' de broggo in Oosterwooidc var/cans 
in de snikke Ia eden woddan yaw- Asser 
maat (Ow), op patret kommen (OS, Bu, 
liz, Dho, 01-N1, Sz), eon potret macken 
(Pe-Dbl), We moe'n op et patrct (Nw), 

op ps/rot (Nt), Die stiat mooi op ps/rat 
(Db, Spa, Wol, Dfo), I/c wil d'r oerst mit 
op pc/ret (b), Hi)' zette ze mooi op pc/rot 
hield ze voor de gek, zette ze te kijk (Ma) 
2. afbeelding anderszins van voornamelijk 
het gezicht van personen 3. persoon, mens 
(in enigszins negatieve zin) can wiaspetret 
een eigenwijze persoon (Nbk, Np, Nw), 
Wat can oiganwias pa/rot (Nbk, Nw), eon 
nuver petret een eigenaardige persoon 
(Nbk, Obk), Dat bin ok raera petrottcn 
(Ste), ten rear pc/rot (Db, Dfo, Dho, El), 
can mat.. (Ow), can vremd... (Nbk, Op, 
Ste), ccxi appat.. (Bu), eon mooipatreteen 
eigenaardige, gekke vent, een vreemde 
grappenmaker (Ma, Spa, 5; Ow) 
petrctlieste (Np, Spa) de; -n [po'trethsb} 
1. portretlijst 
pctretschilder (1) [po'tret...] - portret-
schilder 
pctretschildercn (spor.) [potret...] - 
portretschiideren 
petrettezetter (Dhau, El, Ow) Ook 
petretzetter (Dho, Ow) de; -s [p'tr€t() 
setç] 1. fotograaf Do petrettazettcr maakto 
vroegar dc potratten (El) 
pctrctzettcr z. patrettazettar 
petries Ook petrieze (Wol) de; petriezen; 
-ien [potris/po'tri:za] 1. bep. vogel: patrijs 
eon koppel potnczen, zo wies as eon 
pctrics (Nkb, Nw, Ow), Die is zo wics as 
een patties, on zo dom as ccxi koflie-
molantrom (Nbk) 2. patrijsieghorn (Op) De 
booren bulion vrocger mar son mongal-
moes van kiepan, zoas witte an brwio lag-
boms, patriezan an koakoekskiepan, an ok 
gawona zwatte kiepan (Op) * Mit Sunte-
Matties peert dopatrios d.i. op 24 februari 
(Dfo) 
petrieshond Ook petriezehond (Bu) 
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[patris ... p&tri:z ... ] - patrijshond 
petriesien et; petriesies [p'trisin) 1. kleine 
patrijs 2. bep. krielkip: patrijskriel, Ho!-
landse kriel (Ste) 
petileskiepe (Db, Dfo) Ookpetriesleghorn 
(Dfo) [p'tr ... /. ..'tr. ] - patrijslcghorn 
petriesleghorn z. petrieskiepe 
petriespourt (1) [pa'tr.] - patrijspoort 
(raam in schepen) 
petrieze z. petrics 
petriezeëi {po'tri:zej] - patrijzeëi 
petriezehaene (Np) [pa'tr .... ) - patrijshaan 
petriezehinne (Np) [po'tr ... } - patrijshen 
petriezehond z. petriesbond 
petrkzejacht [po'tr ... l  - patrijzejacht 
petriezenust [po'tr..] - patrijzenest 
petroeje Z. petroelie 
petroelie (verspr.) Oak petroeje (Ld, Obk, 
Op), petroelfe (Dbo), patroelie (Nbk) de; 
-s [po'tmli/ptrujo/pa'tru1j/pa't ... ] 1. bet 
patrouilleren, do verkenning Dc soldaotcn 
bebben petroelie (El), op petroclie mocten 
(01-NI, Sz). petroelie Jopen (Edie, Bu, Ld, 
Ma, Nw, Ow): In dienst moot ccxi soldaot 
petroelie lopen (Ow), Die is op petroelie 
(Nbk, Np, Pe- ObI, Bu) 2. éertheid of groep 
soidaten ccxi petroclic soldaotcn (Oh, Obk, 
Ow, Dhau), 1115 wat vow-  petroclic bin Ic 
onder dicnst? (Bu) 3. grote groep (Bu, 
Ste), gezelsehap dat nit zeer veel, duidelijk 
versehillende mensen bestaat (Ste) eon 
bide petroelie (Ste, Bu) 4. wanordelijke 
toestand, verschrikkelijke rommel, allerlei 
spullcn (verspr.) Wat eon petroelic.' (Nbk, 
Spa), Jo moon do patroelie wat opramen 
(Nbk), St is daor eon (grotc) potroclic! 
(Rdie, Ow), Bij &c kerel is at zoc'n ooldc 
petroclie in buns (Wol), V/at 'npetroclie is 
't bier am Jo henno con bende (Ste, bi), 
Rauw Jo petroelic mar wat op (Nbk), Jim 
moc'n bier nicE zoc'n petroeje macken 
(Pe-Obi, Op) 
petroelieboot (1) [...'tr...] -patroullleboot 
petrociekommedant (I) [...'tr..] - 
patrouillekommandant 
petroelje IL. petroclic 
petrone Z. petroon 
petronegoddel (Op, Sz) [potr...] - pa-
troongordel 
petronelsoolder (Ow) [pVtr...] - pa-
troongordel 
petronehuls z. petronebalze 
petronehuize (Np) Ook petroneliuts (Ma,  

Nt) de; -n; ...huisien [p'tr...] 1. 
patroonhuls 
petronekoker (Sz) {pa'tr ... ] - patroon-
koker, hula voor patronen 
petronelacden (v) onbep. w. [po'tr ... ] 1. 
patronen van lading voorzien Morgen-
aovendzalbij belt vraogen asbi5belpcn 
wag wit petronelacden (v) 
petroon I Oak petrone (bet. 1: Np, Op, 
Wol, bet. 3: Wol), patroon (spor.) do; 
petronen; -tien [po'trö:ön(o), patr ... ] 1. 
patroon (voor vuurwapens) Ut sit haegel 
hi de petronen (Nbk), It hoMe Jack zes 
potroncn in ot geweer cfrokt(Wo!), Had die 
Jaeger gonoeg petronen bij him? (Nbk), 
MY bet de pctronen op (Spa), Petronen 
wodden dour de jaegcrs zels maekt (Ow), 
Do petronc die kctste me of (Op, Np), Do 
petronen bin wel so duar, dat ic zollen 
tegen at schicten ansien (Sz) 2- baas, 
meerdere (Bu, Ma, j) eon brief van Zion 
vroegere patroon, do Jaandhcer Q) 3. ci 
(Wol) It sal even con petrone opeten een 
ci (Wol) 
petroon II et; petronen; - tien [po'trô: n1 t. 
patroon, dekoratieve ftguur op/in stoffen, 
tegels cnz. Wat zit d'r een mooi petroon in 
die jurkelappe (01-Ni), can petroon in cen 
Vied (Bu), ...in de no! (Bu), Din nof bet 
ten mooi pctroontien (Nbk), It moch et 
potro antien we! liedan (Ma), Ben xnooi 
petroon to weven is can hid wa.rk (El), Dat 
is con mow petroontien om to breicn/ 
baoken (Nbk), Die togal staot eon wool 
petroontien op (Bu, Spa), Ettaofelklicd her 
can wool petroontien (Nw, Bu), bchang 
tan ok ccxi wool (of lilt) petroon hebben 
(Nbk) 2. voorbeeld, model: met name voor 
bet maken van k!eding AJ' kieren macken, 
macf' con petroon bebben; do onderdielen 
van et ft macken kledingstot staon dan op 
pepier. Die knio hi vat en Jej' op do stof, 
dan weej' porcies hoe aj' de onderdielon 
uutknipen macten Nbk), Af' eon fart 
macken, macf' ecrst eon patroon token en 
(Nw), Mit ccxi inooic fart te macken, macf' 
de petronen cerst on de stof laggen (Dfo), 
Vow broien kuf' ok eon petroon neadig 
bebben, dan gaot et ow et model (Nbk) 
petroontekenen (Nw) [po'tr..] - patroon-
tekenen Af' eon furk macken, macf' eerst 
petroontekenen (Nw) 
pets de; -en; -ion [pets] I. kiap (die men 
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uitdeelt) Thy gafetpcerd ten pets mit de 
zwiape (01-Ni), jane ten (li'estc) pets 
vcrkopen (01, Ni, Ow), Zak je ten pets 
verkopcn! (Diz), Aft now wear doen, dan 
kriej' ten pets (Dfo, Obk), Hi] bet ten 
go cit pets om c/a oren kregen (Ow, Dhau), 
zo ook: Hoof toch op te zeuren, jonge, ten 
pets om de oren kuf' kriegcn (Op) 
petsen ['pstsç] - petsen in et waeter zitten 
tepetsen (Nbk, 01-Ni), En van pure genot 
sprong hi] petsend kepot (ba) 
pctsjchallen z. hoedsjeballen 
pette Ook pet (Nbk, Obk: bet. 1: in verb.) 
de; -n (in bet. 4 spor.), ook -ns (bet. 4), 
pettien (bet. 1-2) ['peto/pct] 1. pet (bep. 
hoofddeksei) de pette opzetton (Nbk), 1k 
kan nargens de pette vicnen (Dho), Mien 
va hadde graeg een pette oft as hi] in de 
zwzne leap (Wol), Hi] hat dc zwidagse 
pette op (Ow), De kieppe van do pette is 
allied flake vet (Nbk, Ow, Ste, Hx had do 
pette op ien oor (Bdie), Et zwiet ston J. 
onder de pette (j), de tier onder de pette 
hebben mit eierzuken (Nbk), Hi] kikt 
loederig onder depette wag (Diz), Thy bet 
depette aorig schieve op, hi] bet vast glen 
best zñi (Ld), H/f badde do pette hie] 
diepe in de ogen flunk voorover (j),  zo ook 
de kieppo van de pette in de ogen hebben 
(Bdie) en Hi] ]opt allied mit de pette in de 
ogen (Nbk), de pette in de ogen trekken 
voorover trekken (Bdie, Dfo, Ma, Nw), 
met name omdat men zich schaamt (Dfo, 
Dhau, Ow): Hi]schaemdo him zo, bi] trok 
de kleppe van de pette in de ogen (Dfo), 
(fig.) HI) trekt de pette in de ogen is 
onbetrouwbaar (Ste, As hi] de pette 
aacbter op at heufd be4 hat MY can goed 
zin; bet hi] 'm in de ogen, dan is It niet 
best (Bu), eon nitiese pette een geruite pet 
(Dhau), de man mit do pette de man die 
een pet draagt (Ld), Jan mit de pette, mit 
de pette rond(gaon) (Nbk, Obk), Dat mag 

i de pette n/ct drokken dat zal hem niet 
hinderen, dat mag hem de pret niet 
drukken (Bu, Ma), Mit zien geleerdhied 
fQy' de pette year h/zn ofnemen mag je de 
pet voor hem afnemen, eerbied, respekt 
voor hem hebben (b, Ow, Dfo), zo ook It 
zollen depette d'r year ofncmen, zo mooi 
(Dfo), Die liii bin n/ct onder iene pette te 
vangen zijn niet onder één hoedje te 
vangen (Op),  d'r glen hoge pette van  

ophebben er nauwelijks jets van verwach-
ten, weinig vertrouwen in iets of iemand 
hebben, zo ook 1k hebbe d'r niet zoc'n 
hoge pette van (Dho), ccii beheurlik ver-
stand onder de pette hebben een goed 
verstand hebben (vo), MY het biel wat 
onder de pette weet heel veel, heeft een 
uitstekend verstand (Op), Daor he'k niks 
mit an de pette daar heb ik niets mee te 
maken, trek ik me niets van aan (Nbk, 
Obk, b), Daor bej' n/ks mit an de pette dat 
gaat je niet aan, waar bemoei je je mee 
(Nbk), Mit fow hebbo ik n/ks an do pette 
ik heb niets met je te maken, ik trek me 
niets van je aan (Nbk, Op), Dat za'kjow 
zekor an de pette bangen! dat zal ik jou 
zeker vertellen (Nbk), zo ook Dat za'kjow 
nogal an de pette hangen! id. (Wol), V/at 
he'k now an de pette hangen! wat 
overkomt me nu! (Nbk), even aachter de 
pette even bidden (Bu, Nbk, Nt), even 
zitten slapen, vooral: na het eten (Bu, 
Nbk), zo ook: even aacbter de pette 
kieken id. (Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, b), 
...krocpen id. (Ste), ...gaon id. (Ma, Spa), 
...zitten id. (Bu), in de pette kieken id. 
(Dhau), lent depette over de oren trekken 
iemand te grazen nemen, belazeren, 
bedriegen (Db, Dho, Obk, Ow, Pe-Dbl, Sz, 
Wol), ook: iemand afretten (Ow), lent in 
de pette trek/can iemand bedriegen (Ma, 
Obk, bo: Np): Laot je niet dciii die 
koopman in de pette trckken (Obk), Ze 
bebben 'in aorig an de pette troldcen teveel 
geld laten betalen (01-Ni), Die fat 'in ok 
aorig in de pette trekken laat zich 
behoorlijk belazeren (Sz), Ze bebben him 
in de pette Erok/ccn hem belazerd (Nbk), 
ten achieve pette iemand die goed 
gehumeurd is (Ste), ten schaine pette id. 
(Ste), Dc pette staot mi] d'r niet naor ik 
wil er nu even niet mee te maken hebben, 
ik heb er nu even geen zin in (Np, 01-NI, 
k: Ste), D'r is gien gooien mit do pette 
naor er is geen beginnen aan (Np), Die 
pette past oons allemaolc dat heeft 
betrekking op ons allemaai, kan op een 
ieder van ons siaan (Pe-Dbi), d'r mit dc 
pette naor gooien, zo ook Hi] slat d'r wat 
mit do pette naor id. (Ld), Th/ hut 'in th 
depette kieken liet zich in de kaart kijken, 
liet toch per ongeluk zn gedachten, 
bedoeiingen biijken (Ma, Nbk), As d'r 
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meiregen was, twam depette oft dan treej' 
die regen op et bew°d (Ste), Do meitied is 
weer in zicbt; de zwelver komt dan at 
weer en dan nan de hoer de pette of 
vroeger, want dan kostte et ala joveul 
k,achtvoer meet de koenen taiwan dan 
weer in a laand (Ofo), Ft is ten boa/carat, 
it kun tie pette d'r we] an ophangen het is 
ten zeer magere persoon, ook gezegd van 
een koe, paard of evt. een ander dier dat 
erg mager is (El, Ld, Op, Nbk) 2. uni-
formpel As de gemiente now es lent 
anstelde mit ten inoole pette op, die at 
spa] year .zot wart ten bet.ien in odder hat 
(b), (fig.) Wemoe'n we] even weten weite 
peat we now opbebben vanuit welke 
fbnktie, verantwoordelijkheid we nu pra-
ten, handelen (Ste), even ten aanderepette 
opsetten letL, ook fig.: vanuit ten andere 
verantwoordelijkheid praten, handelen 
(Nbk, Spa). (fig.) A. had twit petten op: 
Aij was aarmvoogd [nl. van de gemeente] 
on butervoogd hetz., inaar nu van de kerk 
(Ow) 3. ho old, verstand Ft gaot me (veer) 
haven de pette het is me veel te 
ingewikkeld (Nbk, Np, Pt- Obi, Ma), zo 
oak Dat gaot mien pette to boven (Op), en 
HI) tan d'r wit tie pate a/ct liij (Spa) 4. 
veenput (Dfo, Nbk, b, ba), als my.: 
uitgeveende putten (als een geheel), 
uitgegraven veenland (Np, Sic, ba, b: Im) 
Et yene moet eerst oThofsterd wodden; de 
bolster wodde aacbtarautgooid, in depette 
(Dfo), Et vent wodde uut depette weg d'r 
in spat ni. in de bagge]bak (Nbk), As de 
turf wit de pate tom4 wodt .ze in de slag 
zet, dan stiet ze in de nj (Dfo), 4 daor 
pronten de pettens, et bugende riot (..) 
(ba) * Mit de hoed in de haand, koj' dear 
't hole ]aancflfar mit do pette op 'e 
test"ICom it d'r at best (Nt), Mit de pette 
in de baand/Koxn ie dour et gaanse ]aand 
(Bu), (schertsend rna.v. de eventueje komst 
van ten bep. manufakturier:) Thi komt! 
Vile komt? N M taint! Mit boedon on 
petten en damestesetten (Dhau), ...mit zien 
hoeden en zien petten/Om de meensken of 
to zetten (Ow), Riemen as ouwe Siemen en 
dich ten, it zouwen depette d'r year lichten 
je iou or je pet voor afnemen (Spa), zo 
oak ThJ tan riemen en dlcbten, it zollen 
de pette d'r year lichten (Si, NI), 
...op]lcbten (01-NI, Sun- 01), ...ie zol]en do 

pette d'r van licbten (Nbk), H1J tan 
dicbten, daor kuj' do pette year lichten 
(Dii), waaniaast Hij tan niem en en 
dichten, wader do pette to liobten (Mun) 
pettehaandel (Db, Dho) de; -a; -tien 
['peta ... I  1. handel in petten (Oho), 
pettenwiukel (Db) Die zitten in tie hattie-
en pettehaandel (Dho), N. had vroeger ten 
pettehaandel pettenwinkel (Db) 
pettekieppe (verspr.) de; -n ['pethklspo] 1. 
kiep van ten pet Die pettekieppe is mit de 
regen he]eznaole slap wodden (Sz) 
pettenegosie (Diz, El, Ma, Obk, Op, Ow, 
Sz, Wol) de f'petonogo:asi} 1. zaak waar 
men petten verkoopt (Ma, Sz, Wol) N op 
'a Gerdiet hadde een pettenegosie (Obk), 
MY bet eon biele pettenegosie (Ma), ten 
pettengosie beginnen (Si) 2. handelswaar 
bestaande uit petten (Dii, El, Obk, Op, 
Ow) N wit Wolvege bet nag pettenegosie 
(Wol), Fettenegosie Mj do deure ziej' niet 
meer (Dii), mit pettenegosie op 'a mart 
staon (Ow) 
pettens Z. onder pettc bet. 4 
pettevol de ['pctafol] 1. zoveel als er in 
ten pet gaat, zit Th31 twain mit ten 
pettevol tier thuus (Nbk) * (gezegd van 
gras dat te lang heeft gegrotid, verkeerd is 
gegroeid:) Eon pettevol gruuinties is beter 
as ten korfi'ol verginuid (Nbk) 
pettewagter (01-NI, Wol) de ['p3towaxtr] 
1. zaak waar men (uitsluitend) petten 
verkoopt (genoemd naar de eigenaar 
Wagter) 
pettewinkel I'p• 1 - petteriwinkel een 
boede- en pettewlnte] (Nbk, Obk, Ste), 
ten pette- en boedewinte] (Bu) 
pettieko (Nbk) de; -s ['pstiko-....koMJ I. 
petticoat 
pettielicht (Dii) tw. ['pstilt.xtl 1. geroepen 
wanneer een kind een ander kind de pet 
van het hoofd lichtte (op Lichtmis, 2 
februari) 
pettienballen z. boedsjeba]len 
pettiengooien z. hoedsjebal]en 
petto (Nbk) ['petoAt], in in petto in petto, 
als voornemen: Dat he'k nag year him in 
petto (Nbk) 
peuk z. peuke 
peuke (verspr.) Ook peuk (Nbk) de; -n; 
peukien ['pA:k(a)] 1. eindje sigaar of 
sigaret; ook als scheidwoord gebruikt (Bu) 
Daor Jiggen ten stotmennig peulcen (Bu), 
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eon poukien uutdrokken hat laatste eindj a 
sigaret doen doven door crop to drukken, 
hot ineen to drukken (Nbk) 
peul Ook peule (Ste), peluw (Bu) et, ook 
do [pA:1/pA:1a/'pt:lyM] 1. peluw, tang-
werpig onderkussen aan bet hoofdeinde 
van bet bed, onder de hoofdkussens, bij 
kou ook wel over do benen ge!egd (ni. 
over do dekons (Ste)) Do peal van or boddo 
hjt an or houfdaondo over do brotto van or 
bedde on is twie koor zo lang as eon 
kusson; daor kwarnmen do kussons op 
(Bdie, Bu, Ma, Ste, Nbk), eon peal op 'a 
benon (Spa), As et koold was, baddon do 
moonskon vroogor we] es et peul op 't 
vootenaendc (Obk), Hej' do pea/on al 
uutwuskon? (Np), Et peal wodt d'r niet 
betor op (Ld), .. ./%t op 'e blioko (Dho), Do 
k/i5on [n!. van de haver] wodden vroogor 
wol as as vuiing your kiondorboddegios 
bruulct of in eon peluw (Bu) 2. z. paulo * 
Twio go/eu von op ion poul is iono tovoul 
bet gaat altijd mis a!s do echte!ieden 
verschi!!ende ge!oofsachtergronden hebben 
(0  
peulate (Pe-Db!) Ook peulatte (Wo!) 
['p.. - peu!erwt Foulatten kokon ze snort 
van (Wo!) 
peulatte Z. peulato 
petite (verspr.) Ook peul (01-N!) de; -n; 
peultien ['pA:!(a)] 1. peul: van erwten, 
bonen e.d. (z. ook poole]]) Watboj'mooio 
pea/ties an de atopoolon zitten (Nbk), Die 
atopoolon daor zitton eon pro tte poultios an 
(No), Wo'n do pen/on van do dopaton a! 
dilcko? (Ste), 1k krioge al poultios in do 
bonen (Sz) 2. bep. soort zaaierwt of hauw 
ervan Do pea/ties in do tuun bluien al 
(01-Ni), Ettopoulon woddon droogd, 
gowonopoulties eot io groan (Spa), pea/on 
on wotte/tios dour mokaer n!. a!s groente 
gegeten (Wo!), Las io nogpoultios wat heb 
je daarvan terug (Spa) 3. z. pea! 
peuledraod (Ste) dc; -en; ...draotien ['p...] 
1. vezet die beide de!en van een peul 
verbindt 
peuledraoden (Ste) onbep. w. ['PA:! 
dro:odi] 1. draden van peu!en 
peuleries z. atopoolorios 
peulesehellegien (Bdie, E!, Ma, Ste, Wo!) 
Ook peuleschil(Iegien) (Bu, Dfo, Dhau, 
Dho, Ld, Nt, Ow, Pe-DbI) ['pA:bskelaxin/ 
... sktL..] - peulesehil (fig.): iets wat 

gemakke!ijk to doen is, eon k!eine moeite 
Et is ten poulesehe/legion om dat to doen 
(Ste), 't Is mar eon peuloschil/ogien, wat 
eon drokto (Dho) 
peuleschil(Iegien) z. poulescbollogien 
peulesloop Z. pea/sloop 
pculsloop (Ste) Ookpeulesloop (Ste) ['p...] 
- pe!uws!oop pea/slopen om do peul(o) 
doon (Ste) 
peuren z. pooron 
pent (Wo!) do; -en [pA:tJ 1. pout, 
opstopper 1k bebbo 'm eon pout vorkocht 
(%Vo!) 
pouter de; -s; -tien ['pA:tç] 1. kind tussen 
zuigeling en k!euter 2. pout, k!ap (s: Wo!) 
1k gaf him eon pouter mit mien stok (s: 
Wo!) 
peuteren zw. ww.; onoverg.; peuterde, her 
peuterd ['pA:tp] 1. peuteren: met de 
vinger(s) of can k!ein voorwerp in iets 
wroeten, voora!: om ergens iets uit te halen 
Die jongon zitton ovoral an te kiiomon on 
topeutoron (Dfo), 1k bin eon botion an or 
poutoron (Nw), 1k zit mar to peuteren om 
dio naod los to kriogen (Nbk), Kiondor 
inougon nog we] es in de nouzo peuteren 
(Obk), Zit niot zo in jo nouzo to peuteren 
(Bu, Nbk), in eon hoBo koozo peuteren 
(Ste), in do oron peuteren (Ste) 2. work 
verrichten waarbij men niet erg op hoeft to 
schieten, weinig voortmaakt (Bu) Eon 
broodjaogor die mit Zion bond in ot void is, 
die ]opt mooi to peuteren mit Zion hond 
(Bu), Zion wark is pouteron hij schiet niet 
op (Bu) 
peuterig (Nt) ['pA:tpx] - peuterig: 
kriebetig, k!ein con peuterig haandwarkion 
(Nt) 
peuterspeulzael (Ow) ['p...] - peuter-
spee!zaal 
peuterwarkien (Nbk) ['p...] - priegel-
werkj a 
peuzelen ['pA:zj1] - peuzelen (iilzake eton, 
voora!: !angzaam, gonietend en/of met 
k!eine stukjes): Zo zitton mit mokoor an 
taofe/ topouzo/on (Op, E!), De k/oino moid 
kan zo /okicor an eon kookion peuzelen 
(01-NI), lokkor zitton to pouzolon (Bdie, 
Nbk, Nt), Hij zat iokker an oon kiopo-
potion te peuzelen (Wo!), Zit niot zo an ot 
oton to peuzelen peuterend iets van hot 
oten afnomen en dat eten (Nw), Die zit mar 
wat to pouzo/en hij schiet maar niet op 



peze - pianospeuler 

(met het eten) (Nit), Dat is ok glen grate 
eter, die zit zo to peuzelen id. (Ste) 
peze Oak pees (Bu, Dfo, Obk) de; -n; 
pesien ['pt:za/pt:sJ 1. pees, uit bindweefsel 
bestaand dccl van con spier (vaak: 
hielpees) 1k had do peos verstoekt In et 
bien olin do aazm (Obk), BI5 et siaacbtcn 
van con koc of var/con wo n ic opbongen 
an do pees van do aacbtoipotcn (IWo), Do 
koc had can ontstcaken peze an de pate 
(Ma), Die jonge hot mit voetbaiien zien 
peze bezeerd (Obk), .. ccv peze seheurd 
(1hz), 1k had eon ontstcuken pees (Bu), 1/c 
hob mit voetbalien eon peze verrekt, dat 
dot verrcktc zeer (Dho, Db), mit con 
angelo/c do pezen deursniedev (Spa, Ow), 
My bet th eon peze dew-sneden (El), D'r 
zit eon peze in et vicis (Edit), zo tao] as 
ccv pore (Bu) 2. hetz. als piezering, Z. 
aldaar (Nbk, Ow, Ste) 
pezen Oak piezen (Ste) ['pt:z/'pi:zi?} - 
pezen: zich in snelle vaart bewegen ía kim 
op 't heden vs eke van die badlietsers 
veurbij zion percy (Obk), Wat peest die 
jonge hint c/ac/c op nan flcts (01-NI), MY 
peest d'r over fietst behoarlijk hard (Nbk, 
Ow), Die kay we] pezen! (Nw), Hi7 kwam 
d'r mit con rotgang an Pozen (0hz), Die 
moej' zion pezen je xnaet hem hard zien 
rennen (Dh); zeor hard werken, snel 
werken Hij kay we) war/con, bij peest d'r 
deurhenno (Nt), 1k bobbe toch peesd om at 
hi,] year do bq/jc binnen to baa/en (Wa!), 
Jo mossen daor do hick dagpezen (Ma), 
Hiy zal It we] redden, mar hi moot dr we] 
tegcn pezen (Spa), Hij moot d'r tegcna.n 
pezen hard werken (Np), Ze moc'n d'r 
badde year Pozen, mar ze bin mowi 
veuruutscharreld (Obk) 
pezerig (Db) bn.; -or, -st [pt:zpx} 1. (van 
vices) taai on niet lekker door de 
aanwezigheid van pezen 1k vien at vials 
pint iekker, at is mar watpezerig (Oh) 
pezerik z. piozering 
pezering z. piozering 
pf tw. [pfl 1. biijk van minachting of om 
een gevoel van warmte to uiten PD Wat 
zo]bijnow toch! (Nbk), PV Watis etbior 
bietel (Nbk) 
Pf. - atkorting van Plennig 
Pfeiffer ['pfejfç] - Pfeiffer, in do zickto 
van Pfeiffer 
pH I - symbool voor de zuurtegraad  

('potentiaal Hydrogenium') 
P11 II - symbooi voor Nederland (op 
vliegtuigen; af'korting van 'Pays Bas, 
Holland') 
pH-meter (I) [pt:'ha:mt:t1] - p11-meter 
pianissimo (spar.) Ipija'nlsimo:, ...mom] - 
pianissimo 
pianist de; -en [pija'ntst] 1. pianist 
piano I de; -'s; -gien (pi'j:no:, ...nom] 1. 
piano Dat macglen kay al moot op do 
piano speiden (Nbk) 
piano H (spor.) bw. [pi5ä:no.....acM] 1. 
(in de muziek) zachtjes, zwak 
piano-aehtig (Dfo, Dhau, Ld) bw. 
[pi5à:no:axthx, ...noMaxtx} 1. zachtjes, 
kalmpjes (in doen en laten, vooral: in het 
work) Die is flint zo drok, die dot 
piano-acbtig an (Dfo, Dhau), Ze weren 
daor we! an 't wait, mar et gong 
piano-acbti an (Ld) 
piano-an bw. [pijâ:no:an, ...noM'an] 1. 
zachtjes, kalmpjes Dat gaot daor mar 
piano-an (Np), Doe es wat piano-an (Bu), 
Hen lijntrekker is Mae die a//es piano-an 
dot (Ow), Ze war/con daor we!, mar at gaot 
piano- an (Wol) 
pianobegeleiding [pi5...] - pianobege-
lei ding 
pianojuffer (Nbk) [pi'j ... ] - pianojuffrouw 
pianokiasse (spar.) [pi'j ... ] - pianoklas 
pianokieppe (Nbk) de; -n [pi'j ... ] I. kiep, 
deksel over het taetsenbord van ecu piano 
pianokoncert (spar.) [pij...] - piano-
koncert 
pianokrokke (Nbk) Oak pianokrukke 
(Nbk) [pi'j ... } - pianokruk 
planokrukke z. pianokrok/cc 
planokwattct (I) [pi'j ... ] - pianokwartet 
pianokwintet (1) [pi5 --- J - pianokwintet 
pianolaanipe (spar.) [pi5 ... ] - (vaak 
verki.) pianolamp 
pianolerer [pij...] - piarioleraar 
pianoles [pi'j ... ] - pianoles 
pianomeziek [pi'j ... ] - pianamuziek 
pianosolo (spar.) Ipi'i ... I - pianosolo 
pianospel [pi'j..] - pianospe! 
pianospeulen (Nbk) zw. ww.; anaverg.; 
pianospeulde, hctpianospeuld (pijâ:noM..., 
... no: ... 1. ecu piano bespelen Watkav die 
man rnooipianospeu/cn (Nit), Hz7 bet wol 
ten half are aachter mekeer pianospeuld 
(Nbk) 
pianospenler [pi'j ... ] - pianospeler 
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pianostcmmcn [pi'j ... ] - pianosteminen 
pianostcmmcr [pi'j..] - pianostemmer 
pianotoctsc [pij ... ] - pianotoets 
pianotrio (1) [pi'j ... } - pianotrio 
pianovcurdracht (1) [pi'j...] - piano-
voordracht 
pias do; -son; -sien ['pijas]  1. grap-
penmaker 't Is ten grate pias, die kan It 
maci versieren (Bu), ten mooiepias (Diz), 
een rere... (Nw), eta aorige... (Diz), ten 
vremda.. (Nbk, Nw, Ow), de pias 
uuthangcn (Spa) 2. pop die een harlekijn 
voorstelt (Db, TA, Nbk, Np, Obk, 01-Ni, 
Ow) 
pick-up do; -s, -pen; -pien [pt'kap] 1. 
pick-up, platenspeler It bebben do pick- up 
nag anstaan (Nbk) 2. pick-uppers (vo) Dc 
pick- up pate or huj nettles open brocht at 
in de passe, die drokte or stief in mekeer 
tat ten pakkien dat bi5 an de aacbterkaant 
valen leut, et lent nao et aandere (vo) 
pick-up-ansluting (spot.) [pt'k...] - 
pick-up- aansluiting 
pick-uptouw (Bu) et [pt'1c&pt3m] 1. 
tamelijk rafelig paktouw, bindtouw: om 
pakj es hooi die worden gemaakt met 
behuip van een pick-uppers 
picknick ['ptkntk] - picknick 
picknickcn ['pikntkj]] - picknicken 
picknicker (spor.) ['ptkrnkj] - picknicker 
picknickmaandc (spot.) ['p...] - picknick-
mand 
picknickplak (spot.) ['p...] - picknick-
plaats 
picknicktaofcl ['p...] - picknicktafel 
picknickwcer (1) ['p...] - picknickweer 
picobello [piko(:)'beio ....loM] - pico-
bello, prima Dat is picobello (Nbk), Hi)' 
bet or picobello veur mekeer (Nit) 
pidgin(tacl) (1) ['ptdzjtn(te:l)] - pid-
gin(taal) 
pie (verspr. OS, Ste, b: im) do; -nen; 
-gien [pi] 1. drie knopon (of schijven 
anderszins) naast olkaar in eon rechte iijn 
bij hot molenspol, d.i. do situatie waarbij 
men de ander eon knoop mag afnomen 
(met do beperking dat men geen knoop van 
do pie van de tegenstander mag nemen) Pie 
toe, dat kostje die koc gezegd wanneer 
men een pie vormde, zodat men van een 
ander een knoop/schijf mocht nemen (Ste), 
ten lapendo pie do situatie bij hot molon-
spel waarbij men steeds één der drie 

knopen (of schijven anderszins) die viak 
naast eikaar in eon rechte iijn zijn 
gebracht, naast of tussen twee andere kan 
schuiven die naast elkaar en in één iijn 
liggen, zodat men steeds eon knoop/schijf 
van de andere speler mag nemen (Nbk), 
lent ten pie zetten een pie vormen zodat 
men eon knoop/schijf van do ander kan 
nemen (Obk), (fig.:) 1k zal ft een pie 
zetten ik zak j o dwars zitten, j e to grazen 
nemen (Ld, Ow), zo ook 1k zal je even ten 
pie stikJcen id. (Ow), Ze ho/on altied bier 
of daor we] een pie Jos eon mogelijkheid 
om onder jets uit to komen (Dfo), Dc pie 
Is eupen do doorgang, de mogolijkheid 
(Obk), Hi)' bet de piegies eupenstaon hij 
heeft veel kansen, mogeiijkheden out to 
benutten, hot staat or good voor met hem 
(b), glen pie meet cup en hebben goon 
uitkomst meet zion (b: In) 
pie-ba (Nbk, 01-Ni, bo: Bu, Nw) [pi:'ba] 
tw. 1. kiekeboe!, ni. geroepen togen baby's 
en kioutors bij bet kiekoboospefletje, 
waarbij men ni. z'n gezicht even achter 
bijv. z'n handon vorbergt 
pie-ba-speulen (s: Wol) zw. ww.; 
onoverg.; pie-ba-speulde, hot pie-
ba-speuid [pi:'baspA:i] 1. kiokeboe 
spoien, voorai: zich toikens verschuiien en 
weer vertonen 1k zag d'r ni/a van bat 
meal al/es am mi)' bernie pie-ba-speulde 
acbter 'tgedien (s: Wol) 
piechem (b: in) do; -s ['pixip] 1. vreemde 
snuitor 
plede (Dho) tw. ['pida] 1. iokroop voor een 
kat 
picf-paf-poef - pief-paf-poef 
pick I (bs: Obk) et [pi:k] 1. pit, kern van 
een boomstam, stengel, met name van 
viierhout en van do braam bij hot maken 
van spleuten, z. onder spleute. Op dat 
plaankien leg ie de spleute, mit 'tplek naor 
boven, on dan scbrabber it de spleute mit 
ten stomp mes; feltelik wo'n this de 
scbellen bruuict (bs: Obk) 
pick II do; -en; -ion ['pik] 1. pick: in eon 
kerstboom Ze gaon de pick nag even 
opzetten (Sz), We bebben een macit piek 
in dekastboom (Diz) 2. (my.) haarpiok Dat 
macgien bet at haor in pieken am It heufd 
bangen, at liekt wel ten geplokte kiape d.i. 
veelal: met voile, puntige plukkon (Bu, 
Dhau, Ow, Fe- Dbi), at haar an pieken op 



piek - piekehokke 

at heuld bebben (Bdie), Die punkics 
bebbon ot baor ok daonig in pickon (Db), 
Vroeger moB at haor nettics kaind wezon 
en now is et hoc nicer picken hoc mooicr 
biy de jongeluden (Op) 3. hoogtepunt, 
uitschieter (verspr.) D'rzit con piekin do 
verkoop van video's (Obk), eon pick in do 
droktc (Ld, Ow), ...in de tcmnperctzzui-  (Nt) 
4. gulden (spor.) Dat kost wel bonderd 
pick (Ow) S. z.piokol 
piek 111(08, verspr. WS) Oak pieke (ZW, 
Sz, Wol) tw. [pik, pi:k (Dho, Sz)/'pib} 1. 
lokroep voor kuikens (van kippen); ook 
wel voor kippen (Bdie, Db, Nbk, Obk, Ow, 
Ste), veelal herhaald: Pick, pick, pick! 
(Bdie, Nbk), Picke, picke, pick! (Pe- Dbl) 
e.d. 2. Iokroep voor duiven (Obk) 3. 
lokraep voor eendeu (Db, Dho, Ow) 
pieke I Oak pielcen (bet. I: Ste), pick (bet. 
3: Db, Dfo, Dhau, El, IA, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Ow, Sz) de; -n, -us (ZW, Nt); piekien, 
piekentien (bet. 1: ZW, bet. 2: Spa, Bdie) 
['pik&'pikjj/pik] 1. kuiken van de kip on 
evt. van de tend (OS, Bdie, Mutt, Np, Nw, 
0p, Spa, Ste, Wet) ccv idoeke mit pickens 
(Ste), As d'r ccv toom piekies uutkwam, 
dan mossen ze te schouwen om do hacn tics 
on hennen d'r uut to zuken (Obk), Et 
bniudscl van de kiepen is a! anpikt, dan 
kommon depiekens d'r uut (Ste), (gezegd 
als er nog ten nakomertje geboren gaat 
worden:) We kriegcn nag ccv piekien 
(Sit), (van ten moeder met kinderen:) 't Is 
net ccv klockerdmitpickons (Bdie) 2. kip, 
meesial jonge hen (Bdie, Bu, Diz, Ma, 
Nbk, Nt) We be/then do picken a! an do 
log (Diz), con fang piekicn ccii jonge meid 
(Nt) 3. in iene eon piekc zotton beetnemen, 
to grazen netnen, een opmerking maken 
waardoor de ander kiem komt to zitten, 
iemand de bet' afsteken (01-Ni, Op, We!, 
ye, Nbk: 1k zaf Jo oven eon pioke zetten 
(al-Ni, Op, Wol, Nbk), 1k wol Jaw ten 
pieke zetten; now, et is me do pieke we) 
(va), lone eon pick zetten id. (Db, Dfo, 
Dhau, El, Ld, Ma, Np, Nt, Obk, Ow, Sz: 
MY is d'r alticd op wit lone can pick to 
zetten (Db), As iene je con pick zet bet, 
dan neem ic him ok weer (Nbk), in het 
bijzonder: meet durven, doen dan de ander 
kan bij het slootjespringen (Ma), icnc eon 
pickc stikkcn hetz. als can pick(e) zetten 
(Op): Mit die opmarking wol MY N eon 

pieke stildccn, omdat die zoks ok a) es 
overkommon is (Op), lane eon pick stikken 
id. (Dfo, Dhau, Sz, Ow): Jkzal 'in eon pick 
stikkon proberen hater to zijn dan hem, ik 
zal proberen hem de bet' at' to steken 
(Dhau) 4. z. pick III 
pieke 11 (Np, bet. 1: 01-NI, bet. 2: Obk) 
de; -n; piekien ['pi:ka] I. lans, speer, 
prikstok, lange stok met ten punt am ter 
marketing in de grand to plaatsen (bijv. bij 
het uitzetten) (Np, 01-Ni) Die piekeman 
badde eon pieke ow do dikto van ot ies wit 
to mncten (01-NI), Eon piekobaos was ieno 
mit con picke op 'c icsbaene, die kontrolo 
hi,! op 'a ha one aJ' we! can kaorticn badden 
(Np), Lange fatten die bruukt woddcn bij 
do bool uutzettcn mit Iaandontginnon on zo 
bin picken; zoc'n opzichter die wit die 
fatten omnme!opt numon we do piekebaos 
(Np), Hi) zichtte do sicpcn uut; dan kick io 
bij do penney of pieken on do !icndc 
langos of silos recht ]opt (Np) 2. dunne 
uiterste einden van ecu boom, struik (Np, 
Obk) Pieken bin nag dander as mossel-
hook, et bin do lichte topaon den (Np), Die 
heck is knap knrjit, mar d'r stikt flog ienc 
pieke wit (Obk) 3. (als schertsende 
benaming) hetz. als piekebaos, z. aldaar 
(Np) 
piekebacs (Np)  de; ...baozen ['pi:kobo:s] 
i. degene die bij het ontginnen e.d. de 
merkstakken meeneemt Lange fatten, die 
bruukt wodden bij de hoof uatzctten mit 
laandontginncn on zo bin pieken; zoc'n 
opzichtor die wit die fallen omm ofopt 
nurncn we depiekebaos (Np) 
piekcboer (Diz, Nbk) de; -en; -lien 
['piko ... ) 1. (slachl)piuimveehouder 
piekedief(Dfo) de; ...dieven; -ien ['piko...) 
1. kraai 
piekedouns (Bu) et ['pikd5: s] 1. dons 
van kuikens 
pIekcëi (verspr.) Oak piekei (Nbk), 
kukenei (Sz) et; -er; -gien I'pikocj/'pikci 
/'kykjjej} 1. ei van eon jonge kip die pas is 
begannen to leggen, oak wel: klein uit-
gevallen ci 1k beb do eier wit at hofle 
hac!d, d was ok al eon pieketi bij (Dfa) 
pickcgaas (verspr. OS, Dho, Op, Sz) Oak 
piekegues (Bdie), kukengaas (Sz) [p... - 
kuikengaas, oak wel kippegaas 
pickcgaes Z. piekcgaas 
pickchokkc (OS, WS noard. van de Londe, 
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Bdie) Oak kukenhokke (bet. 1: Sz) et; -n; 
...hokkien ['piko ... ] 1. kippenhok (spor.), 
echter vooral: kippenhok speciaal voor 
kuikens 
piekei z. piekcoi 
piekeihering z. pekelbering 
piekelo (spor.) ['pikjo-....loM] - 
piccolo(fluit) H7 speult op ccii piekelo 
(Nbk) 
piekeloelden z. Idepeloekien 
pickelofluite (I) - piccolofluit 
piekeloop (Dhau, Dho, El, Ld, Ma, Np, 
Obk, Op) Oak kukenloop (Sz) de; ...lopen; 
...lopien ['pikolo:p/'k ... } 1. ren voor kuikens 
of kippen 
pickeman (Diz, 01-NI) de; -nen 
['pi:koman] 1. degene die kontroleerde of 
men wel een toegangskaartj e had voor de 
ijsbaan en die een piekcbij zich had am er 
de dikte van het ijs mee to bepalen 
piekcmark (Obk) de; -en ['pika ... ] 1. hetz. 
als kiepennarlç z. aldaar 
piekcn (Bu, Dhau, Nbk, Obk, b: Im, bs) 
zw. ww.; onoverg.; piekte, is piekt ['pi:kp] 
1. in d'r uutpieken Cr zeer snel vandoor 
gaan, er tussenuit knijpen Nbk, Obk, b: 
lm, bs): D'r kan glen biie uutpieken (bs), 
MY piekte d'r wit, hi)' vuuldc nat4ghied 
(Obk), zo ook d'r tussenuut pieken (Bu, 
Dhau, Nbk) 2. z. pieke I 
pickeraar z. pie/carder 
pickerder (Nbk, Np) Ook piekeraar (WH, 
Wol) ['pilqd1/'pik1a:r] - piekeraar 
piekercn zw. ww.; onoverg.; piekerde, het 
piekerd ['pikp] 1. piekeren, tobbend 
peinzen Ic moe'n niet allied zo zitten to 
piekeren, daor hej'ja ni/cs an (Nbk), Et 
komt we] goad, picker d'r mar niet over 
(Nbk, Wol), Toe, picker mar niet (bl), Hoe 
i/c ok picker, war gelft me dat (bI), Hi)' 
piekert ok a/tied (Ste), I/c zit we] as to 
piekeren, as i/c now heel veule geld bad, 
wat of i/c daor mit doen zou (Sz), 1k zat to 
piekeren hoe of dat mos (Nw) 2. in d'rnict 
over piekeren er in de verste verte niet aan 
denken, er beslist niet aan willen: Ikpieker 
d'r niet over! geen sprake van, geen 
denken aan (Nbk, Nt) 3. tintelen van 
onbedekte lichaamsdelen als gevolg van de 
felle kou (Dfo, Dhau, Diz, El, Ld, Np, 
Obk, 01-NI, Ow) Dc hanen piekaren me 
van de koolde (Diz, El, Np) 
piekeries (OS, verspr. WS noord. van de 

Londe, Bdie) Ook kukenries (Nt, Sz), 
piekiesries (Diz) de ['pikorisl'k ... I'pikis.. 
1. gebroken rijstkorrels, ook bekend als 
veer veer de kuikens of kippen 
pickerig bn.; -er, -st ['pikpx} 1. piekerig 
piekerig baor, Et haor is piekerig (Ste) 2. 
steeds piekerend, tobbend en peinzend 
(Ste) Wat is hi)' tocb wear pielcarig (Ste) 
pickerkont (Db, Dho, Diz, Ld, Obk, Ow) 
Ook piekerkonte (Bdie, 01-NI, Op) de; 
-en; ...kontien ['pikrkont()]  1. iemand die 
voortdurend piekert, tobbend peinst Een 
pickerkont mac/ct et 'in zelf mod/i/c (Diz), 
Dat meens is wcl zoe'n oofde piekerkont 
(Db) 
piekcrkonte z. piekarkont 
piekesckser (Obk) ['pikoseksj] - kuiken-
sekser 
piekestulpe (Np)  de; -n ['pikost.&lpa] 1. 
ren, verplaatsbaar kooitje veer met name 
de kloek met kuikens 
piekevangcn (Db, Nbk) onbep. w. ['p...] 1. 
vangen van kuikens (of evt. kippen) Ikheb 
de buren bu/pen pie/ce vangen on d'r bin 
we] twieje ontflodderd (Db) 
piekevoer (Ma, Nbk, Np, Op) et ['pika ... ] 
1. voor voor kuikens of kippen 
piekfijn ['p•1 - piekfijn, keurig: Dat 
vent/en was a/tied pickffjn in de kleren 
(Dfo), Hi)' zit pie/cfijn in 't pak (Bdie); 
ook: prima (ba): een pie/ctijn plan (ba) 
piekhaor ['pik ... ] - piekhaar Die lang-
baorige jongen hebben vae/ce van dat 
plakkerige pie/chaor (Ld), Dat is van dat 
halfdooiepiekhaor (Wol), Dat maegien bet 
van dat ge/c pie/cbs or (El) 
pickien et; pikis ['pikin] 1. kleine pie/ce I, 
bet. 1, 2, z. aldaar 2. kleine persoon (Wol) 
Dat is con Vein piekien (Wol) 
piekicsries z. piekeries 
pickure (Ld) ['piky:ora] - piekuur 
piel z. pie/a, pielk% pool II 
pielder I (Dhau, Np, Nw, Ow) Oak pieler 
de; -s ['pi:ldç/'pi:ly] 1. iemand die niet 
opschiet met z'n work Thy /cnoeit mar war 
omme, war een pie/der (Ow), Die pielder 
kan niet dour or war/c kommen (Dhau) 
pielder 11(0w) de; -5; -tien ['pildç] 1. 
steunpilaar (onder een brug) de pielder 
order de brogge (Ow) 
picic (verspr.) Oak piel (Bu, El, Ld, Np, 
Obk, Ow, Sz) de; -n; -gien ['pib/pil] 1. lid 
van een manspersoon, penis een lange 
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pie/c (Nt), con dik/co pie/c (01-Ni), Hi9 her 
con bch oar/i/ce plo/c een fl  ink e penis (Diz), 
Af' et los opgaon mit barre winter, dan 
macf' cen kraanto vourfo pie! doe,, (Obk), 
Th3 /oup mit de pie/c uut do brook (Ma), 
Mit de pie] bloat/open is niet zo nottios 
(Ow), D'r stan can /cere/ out de pie/c uut 
de brook (Np), fizy haddo dc pie/c aorii 
buton dc brook (Spa), Hiy /opt allied mit 
do pie] uut de brook is gek op vrouwen 
(Ow) 2. (vooral schertsend) richtingaan-
wijzer aan een auto in de vorm van een 
pijl (Diz, Np) Die auto had de pie/c uut 
(Np), (schertsend) MY stikt de pie/c uut 
(Diz) 3. z. pool II 
pielegien et; ...gies ['piioxin] 1. kleine 
pie/c, z. aldaar, in hot bijzonder: 
aanduiding van de penis van een jongetje 
(Db), vgl. Dat kicine kere/tien had Zion 
broekion bi3i or pissen nict good dicbteO 
daon, if /cannon zien pielegien zien (Db) 
pielen Ook pelen (WU) zw. ww.; 
onoverg.; pielde, het pield ['pi:liJ'pt:1} I. 
nu eens weer met deze, dan weer met die 
- vaak niet noodzakelijke - klus bezig 
zijn, tamelijk doelloos bezig zijn, Iangzaam 
en zonder vast, duidelijk plan of doel aan 
het werk zijn Die man mag graeg wat in 
schuurtien pie/on (Obk), Hij kan niot 
war/can, bif pick mar wat (Nw), H,7 /can 
daor ticden mit zitten te pie/on (Dho, El), 
Af' dc hand wat Jeren wi//en, macf' d'r 
tieden mit zitten to pie/en (El), Die is d'r 
wat mit an It pie/en (Bu), Vour oo/de 
mocnskon is or mooi as ze nag wat hebbon 
topic/en (Db), (met name na ziekte:) H.ry 
begint a/ weer wat to pie/en hij begint al 
weer Iangzaatn, voorzichtig te werken 
(door eerst kleine dingen te doen enz.) 
(Np) 
pielenderweg (Np) bw. [pi:ldçwex; aks. 
wisseltJ 1. door te pie/en (z. aldaar), door 
ongedongen te doen, door nu tens weer 
zus, dan weer zo to doen (Np) .Pie/cndor-
wcg komt et we? !c/aor (Np) 
pieler z. pie/den 
pielestat z. pie/stat 
pielke (verspr.) Ook pie! (Pe-Dbl), pijl 
(verspr., vooral bet. 2, 3) de; -n; pielkien 
['pilko/pil/pejl] 1. pijl (waarmee men 
sehiet, meestal: met behuip van eon boog) 
As kiender maoktcn we we] con bage am 
to scbicton, mit pie/ken (Obk), Do pie/ken 

van do spanbogc mac/den we vrooger van 
oen nietmit eon stuickien v/eerd'r an (Spa), 
Hij zotto de pie//ce op 'e bago (Obk), 
pie//cc on bogo pijl en boog (Dho, Nt, Np, 
Obk, 01-NI, Wol): Defangon sebioton mit 
pie//co on bage (Np), Zo schioten mit 
pie//des d.i. ook: van papier gevouwen en 
gebiazen uit een buis (Wol), ...mit do 
pie//cc nI. van de pijl en boog (Np), Hiy 
had hio/ watpic//cen op 'a bogo zaken die 
hij wilde inbrengen, wilde realiseren (Dfo, 
Db), Mit do scbni/c in de bicncn gong th 
as eon pie//ce wit do boge op hurts an 
razendsnel U) 2. pijl als riehtingaanduiding 
Ze bin d'r out et uutzetten van con 
buusstee an do gang, de pie//con staon d'r 
a/ (Ow), Do route was mit pie//con ange van 
(Obk), D'r staon bier nogaf watpif/en op 
dc wog your dc nicbting (Sz) 3. vuurpijl 
Mit sistordc on knisterdo do cerste pio//ce 
do/ochtinnl. van vuurwerlc (b) 4. (verou-
derd) richtingaanwijzer (in de vorm van 
een pijl, aan een auto) (Bu, Db, Ld, Ma, 
Ow, Wol) Vroeger haf' ocn pio//co an do 
auto en soms een bic/e aazm mit baand 
(Ow), N haddo een rooio pie//co vow an de 
/caante van do auto (Wol), Hij bar dc 
pie//cc we/ uut (Ow), Dc raaie pie//ce was 
uut (Bu), Bi31 at ofs/aon macf' niet verge-
ton do pie//ce nut to doen (Db) 5. dobber 
(bij het vissen) (Ma) dcpio//cc van 't vfr-
/cesnaer (Ma) 
pielkeboge (ZW, Bu, Dho, Nbk, Nw, Obk, 
bI) Ook pielkeboog (Ste) de; -n; ...bogien 
['pilkabo:go/ ... bo:x} I. pijl en boog We 
sebeuton mit do pie//ccboge op c/stcr5 
(Pe-Dbl) 
pielkebogeschieten (Ste) onbep. w. 
['pilkabo:goski:tifl 1. sehieten met pijI en 
boog MY rac/cte 'm /cre/c nict mit ct 
pie/kcbogcscbioton (Ste) 
pielkehoog z. pio//ceboge 
pielkekoker (ZW, Obk) do; -5; -tien 
['piikoko:kfl 1. pijlkoker 
pielken (j) zw. ww.; overg.; pielkte, hot 
pielkt ['pil(a)kJ 1. priegelig peuterend uit 
iets halen MY pie//to de angels van dc 
bijen wit zien ve/ U) 
pielkepunt (Nbk) ['p...] - pijipunt 
pielkescbot (1) ['p...] - pijlschot 
pielkestat (Bu, 1) de; -ten; -tien [p  ... J  I. 
wilgenroosje (BU) 2. z. plo/stat 
pielstat (verspr., bet. 2: Bu) Ookpielkestat 
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(bet. 1: Bu), pielestat (bet. 1: Nt) de; -ten; 
-tien ['pi1sta/'pi1ko ... ..pilo ... ] 1. kale, pun-
tige staart: vooral bij paarden en het 
zogebeten Friese sehaap (Bdie, Bu, Nt, 
01-NI, Ow, Wol) Dat poord had con pie)-
stat (Ma), Eon Fries scbaop bet con kaelc 
pialstat (Ow), Friese scha op an bebban 
picistatties (Spa) 2. scbaap met eon onbe-
baarde, dunne, aan een piji doen denkende 
staart, d.i. vaak van bet soort dat als het 
Friese schaap bekend staat (ni. met 
onbebaarde, dunne staart) (Bu, Db, Diz, 
Np, Obk, Spa, Ste, Sz) Eon picistat is can 
Fries schaop, die het river ten glad 
stattion (Ste), Et Frioso scbaop is can ecbto 
pielstat (Db) 3. paard met een dunne staart 
(Fe- Dbl) 
piemel (Dbau, Dho, Obk, Pe-Dbl, Wol, v) 
de; -s; -tien ['piml] 1. penis Hij hat do 
piemel tot do brook uut bangen (Dhau) 2. 
(verki.) jongetje (v) zoo'n klein piomoltien 
(v) 
piemelen (Bu, Db, Nbk, Np, Nw, 01-Ni, 
Ow) zw. ww.; onoverg.; piemelde, bet 
pietneid ['pim1i]  1. urineren, vooral van 
kleine kinderen: Mooj' ok nag even 
piamofen? (Np), Kleine kiandor moo'n op 
't pottion leren piomelen (Db), Die moot 
oven piomelen (Bu) 2. licht regenen, mot-
regenen (Bu) fit piomolt wat (Bu), Et 
piomelt d'r song bonne bet regent funk 
(Bu) * Melk is good vow- elk/lyfarnict your 
Jan/Die piemelt d'r van (Np) 
piemelkont (Ow) de; -en; -ien ['pimkont] 
1. iemand die niet opscbiet bij bet werk fit 
is zoo'n ooldo piemalkont (Ow) 
piemeiwark (Obk, Ow) ['pimj...] - 
priegeiwerk Ron wark is piemelwark 
(Ow), Dat pioniolwark is lack can korwei-
gion vow- dat oolde, sokure mannogion 
(Obk) 
pienaere z. ponaonic 
pienaerie z. ponaonie 
pienaese z. pens asia 
pienaesie(n) z. pans esia 
pienarie z. penaerio 
piene de ['pinG] 1. pijn, lichamelijk lijden 
1k hebbc toch zoe'n piene (bi), vorgaon van 
dopienc zeer veel pun lijden, N. was 'm 
gion raod van de piono (Diz), piono in It 
lie!buikpijn (Nbk, Np, Obk, Ow), piano in 
do bock id.: Macn as ion keen hebben wi 
oons prone in do bock cten van die 

ovenvlocd (Db), piene in de bock hebben 
argons over zicb beboorlijk zorgen over 
jets maken (Dfo, Obk), Hiy het d'r (song) 
pione in do book van (Obk, Dfo), Hiy knigt 
d'n piene in It Bet van (Dfo) en It zollen 
d'rpiene in do bock van kriogen (Dbo), bij 
veurbaatpiene in do book hebben zicb ver 
van tevoren al zorgen maken (Spa), zo ook 
Th7 hot al piono in 't hot as hi5 d'n an 
daenkt dat MY naor do dokter moat (Db), 
Hob daor mar glen pieno in 't fiat van 
mask je er maar geen zorgen over (01-Ni), 
do kiendor mit piano an muuito groot-
brengon (01-Ni), (scbertsend n.a.v. een 
voorgewende ziekte:) piene in do bock en 
zin an kooke (Ma), 1k bob piano in do 
baud (Np), ...in de poinzo (Nbk, Np, 
01-NI), piene in do keel keelpijn, piano in 
do mond tandpijn, kiespijn, Hij raost al 
vow-dat  hiy pionc hot bij is erg kieinzerig 
(Dbo), piene in at haor roos (Wol), 1k 
hebba piono in do pottamonee gebrek aan 
geld (Wol) 2. benauwdbejd, zorgen, angst 
in de piano zitteff 1k zat song in do pione 
bijv. van een boer: doordat er regen op 
komst is, door geldzaken (Np, Ow), my 
zat d'r aonig mit in do piano dat hiy uut 
zian buus mos (Ld), Hiy zat nor in do 
piano (Nt), ...arg... (Db), alt/ed in do piene 
zitten (Wol), Duutslaand raokte in dopiono 
(vo), Dat vorzaacht dopiono wat maakt bet 
probleem, de kwestie enz. verdraaglijker 
(Np) 3. pijn in psyebische zin V/at moot at 
mom ten pionc daon hobbon om hour 
kiender aenhik mar wat wies to maokcn (v) 
* Wit mooi wil gaon moat Pion,  uutstaon 
(Op, 01-Ni), ...gaon wiL.. (Obk), Piano in 
Ft boufd is met vu)c/Mar piano in ?gat dat 
is ears wat (Dbau) 
pienebock (Nbk, Ow) de [pino'buk] 1. 
buikpijn (verkorting van piano in do book) 
Even boeren, on pioneboek is over! (Ow), 
* He pienebook! (Nbk) 
pienekeutel (Ow) de; -s; -tien ['pinolc&:tj] 
1. overdreven zuinig iemand Eon piono-
keutel is eon zuniga miogard (Ow) 
pienere z. ponaonie 
pienigen (01-Ni, b, v) zw. ww.; wederk.; 
pienigde, het pienigd ['pinag]] 1. pijnigen 
Honig Jo daor now mar niat mit, or komt 
vast we) weer good mit die stackonc 
(01-Ni), Misschian wfk me do hioftied, 
zondar to weton, we) pienigen (v) 
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pienlik - piepe 

pienlik bn.; -er, -st ['pinlok} I. pijnlijk, 
lichameiijke pijn veroorzakende Da 
opparaos/e was nogalpIen/ik(Nbk) 2. blijk 
gevende van smart (vo) Fraans badde wat 
can pienlike trek ow do mond (vo) 3. 
netelig, zeer onprettig voor één of meet 
van de betrokkenen (Nbk, Ste) can plan//Ice 
zaeke(Ste) 
pienter ['pintr] - pienter dejonge, d/a ears 
zo planter was U) een planter mannagien 
(Nbk), .. . vent/an (Ste) 
pienterd z. pinter 
piep I (Nbk) de; -en; -jell ['pi:pJ 1. 
piepend geluid In]ens beurden we ten piep 
(Nbk) 2.z.piepe 
piep II (Nbk) In.; pred. [pip]  I. piepjong, 
in verb. alslk bin niatmeerzoplep(Nbk) 
piep III tw. [pip, ook we! pi:p] 1. klank-
nabootsing van het geluid van muizen e.d. 
piepa (Nbk) de; is ['pipa} 1. (schertsend) 
vader Zof de p/epa baost weer tbuus-
kominen? (Nbk) 
piepaol z. aolpieper 
piepheest (Nbk) ['pi:bi:st] - piepdier, 
piepbeest 
piepdrop z. p/epedrop 
piepe (OS, flu, Diz, Np, 01-Ni, Op,  Ste, d, 
p, b) Ook piep (in verb.: Bu, Nbk), pupa 
(Edie, Dho, Diz, Nbk, Nt, Nw, Obk, 
01-Ni, Op, Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz, j), PIJP 
(Spa, in verb., z. hierna) de; -n; piepien 
['pi:pa (flu, El, Ma, Nbk, 01-Ni, Ow, 
Wol), 'pipo (flu, Nw, Ste)/'pypo/ppJ I. 
pup om nit te roken (voor het genot; ook: 
imkerpijp) L. moth stomi-ne graeg can 
piepien roken (b), 'kLout 'in eerst aenpiep 
tebak opstikkan (b), lange pup en (Dho, Op, 
Pe-Dbl), can kotta piepe (Pe-Dbl), een 
reebte p/ape (verspr.), ten kroame pupe 
(verspr.), can kalken p/epa (verspr., Ow): 
D'r staot oons zo year dat ze vroagar 
ks/ken p/epen an ten touwgien bangen 
baddan en dan mos Ic wit ccii blienddoek 
year ze d'r of s/son (Obk), can lange 
ks/ken piepe ni. gerookt volgens Friese 
traditie (Ste), een boo/ten p/epa (Ld, Np, 
Pe-Dbl), can Goudse p/ape (verspr., Obk), 
ten Dautse p/epa (verspr.), eon banistlenen 
piepien ni. om sigaren mee te roken (Obk), 
de p/ape uutkrabben (Nbk), ...uut/cloppan 
(Nbk), (fig.: van een man die naar een bep. 
vrouw ging voor seks:) Die zal wa/ weer 
naor X. gaon om de piepe vat te kloppen 

(s: Wol), de piepe scbooninaeken (Ste, 
...stoppan (Nbk), ... opstikken, ten piep 
tebak opst/k/can (flu), de p/epa anstikkan 
(Ld, Nt, Ste, El), Die zit zo /ekker an zian 
pup/en te lw/can (Spa), Dc p1epa trekt n/at 
zo best je moe'n even goad anpappen 
(Diz), de pupe noolt koo/d bebben eeuwig 
en altijd z'n pijp aanhebben (Ste, zo ook 
Hij had de piepe noo/t uut (Obk), Nao 
ondertrouw fraeg at bruudspaar maarstai 
can vers/arda piepe an taicke anbeudan 
(Dfo), H/j bet tan zwa ore piepe rookt dat 
is hem lehjk opgebroken (verspr., Wol), 
Die rookta eon ma/la piepe id., ook: heeft 
jets raars uitgehaald en zal de gevolgen 
ondervinden (Np, Ste, flu), heeft een flinke 
strop (Nbk), zo ook aen rare piepe roken 
id. (Db, Ld, Ste, Wol, Ow) en ten v/eze 
pupa roken id. (Bdie), H15 rookt ten 
smerile p/ape. gezegd wanneer iemand 
ergens beter van denkt te worden terwij I 
hij het er joist minder door krijgt (Dfo, 
Bu), de p/epa an Maarten gevan (Bdie, 
Obk, Op), Eon bijepiepe is eon Dautse 
piepe mit eon dopp/en (Ow), aen Duutsa 
pupa inikerpijp met schutmaante/, hetz. ais 
datapupa (Obk), Thy dee do kappa omme 
an depupa an (J) 2. kachelpijp In depupe 
zat aen keuperen seboave mit can wit 
knopp/an, daor koj' do kachal hadder an 
zaacbtarmitzetten (Nw) 3. sehoorsteenpijp 
De piepe van de schostlan rookt (Nw) 4. 
fabrieksschoorsteen (El, Nbk, Np) 5. holle 
ronde buis (o .m. om het water onder dam-
men door te laten (Ma, Np)), de piepe van 
de dakgauta (Nbk), ook in toepassingen als 
As ze hoolt varvoaran mossen, dan zatten 
ze p/ape,, op 'a rongan van de waegan 
(Np), etp/ap/en van de geutstion (Wol) 6. 
tuit van een koffiekan (s) 7. bep. kios op 
het spinnewiel can piepe op It spinnawiel 
(Dfo), ook: pennetje op een naaimachine 
waar een kios garen op kwam (Dfo) S. 
broekspijp mit be/dc b/enan in lane p/ape 
zlttan (Pe-Dbl) 9. staafje, lang rond stukje 
materiaai Dc boo/tan an do masse dat bin 
depiepies(flu), eanpiapionkriet(El), eon 
piepien drop (Op), can piepien Icaneel 
(Dfo, Dho, El, Ma, Op, Ow, Diz), can 
piepien gaoren lang rond pijpje papier met 
naaigaren (Db, Diz, El, Ma, Nw, Ow, 
Wol): can piepien gaoren van de winkel 
baa/en en d'r mit n/yen (Ow), .. .ni'jaoran 

-843- 



piepe- en takkemaeken - piepen 

(El, Ste), ...zieda zijden naaigaren (Bu, 
Dhau, IA, Np, Obk, Spa, Nw): Dat piepien 
ziede k/outdo mooi bij do fur/c (Dhau) 10. 
(bij paarden en koeien:) gedeelte van het 
voarbeen tussen knie en koot (Bu, Dhau, 
Diz, El, Ma, Ow, Ste) do piepe van ot 
peerdebion (El, Ma, Ow) 11. vangpijp van 
eon eendenkooi (Np) 12. in do piepe 
uutgaon sterven (verspr.) 13. in naor iene 
zion piepen daansen naar iemands pijpen 
dansen, oak in enkelvoudsvorm: Wi)' 
moa'n mar naorjim piepe daanson (Obk) 
14. in do piepe uuthobbon moo zijn, or 
genoeg van hebben (verspr.): HI)' badde 
him wat over do mouge schriot on hadde 
do piepe uut (vo) 
piepe- en takkcmaeken (Dfa) anbep. w. 
[pi:pen'takam€:kj]] 1. gereedmaken van eon 
kalken pijp voar do bruidegom on van eon 
versierde tak van eon spar voor do bruid 
(die kregen bruid en bruidegom bij terug-
komst nit hot gemeentehuis, nl. am op do 
bruiloft bij zich to hebben) 
piepe-anstikken (j') onbep. wijs ['pi:p() 
asttkjj] 1. aansteken van eon pijp 815 at 
piepe-anstikkon wodt gabruuk mao/ct van 
at komfoor of van do tontolpot (p) 
piepe-opstikker (Ow) ['pi:p(a)opsttkç] - 
pijpaansteker Mr weron vanzels okpiope-
opstikkars; nut vuurstienties d'r in enmit 
et knipporon van eon knoppien kwani d'r 
dan ten vlammogien uut daor aj' best do 
piepe mit opstikkon konnon (Ow) 
piepebusse (El, Obk) do; -n ['pi:po ... ] 1. 
hetz. als boroker, z. aldaar 
piepedeurstikker (Op) Oak pupedeur-
stikker (Fe-Dbl) do; -s rpi:padA:csttkr/ 
'pypo ... j 1. pijpendaorsteker Tegonworrig 
kuj' piepedourstikkers in iedare tebaks-
winkel kopen, mar vroeger wodden vat/co 
benten, wa orvan ok do dokkon onder do 
pannen mae/ct woddon, as pieposchoon-
maokers bruulct (Op) 
piepedrop (Dhau, Nbk) Ookpiepdrop (El), 
piepedrup (01-NI) - pijpedrop 
piepedrup z. piopedrop 
piepeerde (Db, Dfo, Obk) do ['pi:puorda] 
1. pijpaarde 
piepefebriek (Nbk) ['p...] - pijpenfabriek 
piepcgaal z. piepegaol 
piepegaalkrojc z. piepogaol 
piepegaaltsje z. piopegaol 
piepegaol (Dfa, Nt, Obk, Np: n) Oak  

piepegaai (Bdie, Db, Dhau, Diz, Nbk, Np), 
piepegaaltsje (Np), piepegaalkroje (Op, 
Ow, Spa) do; -en; -tien ['pi:pago:oI/ ... ga:l 
/ ... ga:ltsjo/'pi:poga:lkra:ojo] 1. (vaakverkl.) 
pijpegaal, bep. kleine kruiwagen met smal 
wiel (ni. am gemakkelijk over pianken to 
kunnen rijden) 2. wiel van eon kruiwagen 
(Db) 
piepegat (Bu, Db, Diz, Ma, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl, Wal) Oak pupegat (Bdie, Dha, 
Nt, Spa, Ste, Sz) et; -ten; -tien ['p...] 1. 
gat waar do kaehelpijp in zit: achter in do 
kachel of in do schaarsteen at pupogat in 
do schostien (Ste) 
piepekop (verspr.) Oak pupekop (Bdie, 
Dha, Spa, Ste, Sz) ['p...] - pijpekap: kap 
van een pijp, ni. waar do tabak in kamt 
piepekrabber (Db, Dhau, Diz, El, Ld, 
Nbk, 01-Ni) Oak pupekrabber (Obk, 
Pe-Dbl, Spa, Ste, Sz) do; -s; -tien ['p...]  1. 
pijpuithaier 2. blad, haaks aan eon stak, 
waarmee men raet nit kacheipijpen krabt 
(Obk, 01-Ni) 
piepekrolle z. piopakrulfe 
piepekrul z. piopokrulla 
piepekruHe (Np, Obk, Ow, Wal) Oak 
piepekrul (Dfa, Db, Dhau, Diz, El, Ma, 
01-Nl, Op, Ow, Pe-Dbl), pupekrulle 
(Bdie, Spa), pupekrul (Dha, Nt, Sz), 
piepekrolle (Np) ['p...] - pijpekrul 
piepekruud z. pioplcruud 
piepelaampe (Db, Ld, Np, Pe-Dbl, Wal) 
Oak pieplaampe (Bu, Dfa, Diz, El, Nw, 
01-NI, Op),pupelaanzpe (Bdie, Sz) do; -n; 
...laampien ['p...] 1. 
piepeleiding (1) ['p...] - pijpleiding 
piepemondstok (Np)  Oak piepemoonsstok 
(Np) et; -ken ['p...]  1. mandstuk van eon 
pup 
piepemoonsstok z. piepamondsto/c 
piepen zw. ww.; anaverg.; piepte, hot 
piept ['pi:pip] 1. piepen, eon piepend 
geluid maken, gevon Do moozen piepen 
aachter et bobang (El), Et honda,, staot 
him op 'o hoe/ce van 't buus nao to fan/con 
on to piepen (v), D'r piepto ten douro 
(Nbk), D'r kon wel es vol/c an /common, i/c 
mien do da '/c eon douse bourdepiopon (Op), 
Me douse is a/tied an 'tpiopen, die moef' 
smeron (Ste, Pe-Dbl), Hou op tepiopen, i/c 
wod d'r koud van (Spa), (anpers.) Etpiopt 
th in do bost nl. door eon aandoening van, 
eon geirriteerdheid in de luchtwegen 
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pieper - pieperoken 

(01-NI), zo ook N is kotaodcmij, bij 
piept d'r over (El), Et krofewiel piept 
(Nbk, Ow), Die boar her can piepende 
kroje hij is erg zuinig, eigenlijk: hij is nog 
te zuinig om hot piepende wiel van z'n 
kruiwagen te smeren (Ste), Eon krofeviel 
datpiopt, zegt: 'Gierigo boer, giene boar, 
gierijc boar' (Nbk, Np), As can krofeviel 
piopte, dan zeden wi7 (1..) (Dfo), Et 
krojewielmoet smeerd woddon, etpiept d'r 
ovcr(Diz, Ld), ...etpieptasdeziektc(Ow, 
El) 2. in (Np) Thy wits van glen piepen of 
b/a ozen hij wist van niets, hij wist nergens 
van (Np) 3. hard huilen, janken, klagen 
(verspr.) Dc mcorstojongcn gavven glen 
gciuud mar can peer piepten wel (Obk), Jo 
kwi nog go piepen, mar d'r komt ni/cs van 
in (Db), Kiend bool tocb as op te piepen 
(Db), Dat ic/chic fong zit mar te piepen! 
(Wol), Nooit es spontaon reagcrcn, mar 
allied mar ominezeuren en piepen (Np), 
Dat kiend boef' mar krek an te racker, of 
bi piopt al zo bang, kieinzerig is hij (Ld), 
zo ook Af'naor 'vi wiezen, danpiept bi a! 
(Ow), Die mankeren acn/ik ni/cs, on dan 
piepen en jan/con zo a/ (Nw), Dan zal ty 
we] aanders piepen (Nbk) 4. in d'r out 
piepen uitknijpen, er tussenuit gaan (Ma, 
Op): Now moe)' d'r niot uut piepen, as at 
op war/can ankomt (Ma, Op), zo ook d'r 
tussenuutpiepen id. (verspr.), verder in 'vi 
piepen id. (Ste): Hij bet 'vi piept (Ste) * 
Zoas de co/den zongen, piepen de jongen 
(Pe-Dbl) 
pieper de; -s; -tien ['pipç] 1. aardappel 
piepers scho//en (Ste), piepers jassen 
schillen (Nbk, Spa), Hej'depiepers al wit? 
a! geschiid (Ste) 2. z. pioperd 
pieperaai (Obk) de; -en; -gien ['pi:pora:j] 
I. pijpendoorsteker van bentgras 
pieperaeger (ZW, Bu, Db, Dfo, Dho, Ma, 
Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Ni, Op, Ow, Wol) 
Ook puperaeger (Dho, Nt, Nw, Ste, Sz), 
puperager (WH) de; -5; -tien ['p...] 1. 
pijperager, pijpewisser, om.: ijzeren pen- 
netje met piuizig eind As dcpieperaegcr 
dew- de piepe bac/d wodde, dat kon zo 
/ckkor stinken (Obk), De picpe niocj' 
sob oncmaekcn mit can pieperaeger, vroe-
ger deaf' dat mit bcnte (Nt, Nbk), mit de 
picp era eger depiepa dcurstoten (Ma), Roo/ 
even dcpieperacger d'r dew (Wol) 
pieperak z. pieperek 

pieperd (bet. I, bet. 4, 5) Ookpieper (bet. 
1: Nbk, Np, Sz, bet. 2: spor., bet. 3: Bu, 
bet. 5: spor.) de; -s; piepertien ['pi:pç(t), 
ook wei 'pipç (bet. 2)] 1. jets of iemand die 
piept; in het bijzonder: vrouw die bij het 
zingen do hoge noten niet goed kan haien 
(Db, Diz, Mun), hond die jankt (Nw) Wat 
is dat toch ccii pieperd, die bond (Nw) 2. 
toesteiletje dat men bij zich draagt om te 
kunnen worden opgepiept (spor.) 3. zang-
iij ster (Bu) Ia badden scbattcrs, keuper-
wicken en piepers, dat is nog uut de tied 
van et /icstcrvangon; eerst kwam do lena 
groep, dan de era en dan do volgende (Bu) 
4. zeurpot, iemand die voortdurend z'n 
ontevredenheid uit (Pe-Dbl, Ste, Wol) qo 
die piaperd woe)' ja met var/cia/can, hij 
/c/aegt allied (Pe-Dbi) 5. kleinzerig ie-
mand, kind dat gauw huilt (verspr.) Gao 
mar gerust je gang, dokter, ik bin gien 
pieperd, zee do pesjant (Op), Die fonge is 
wc/ zoe'n pioperd, as hi bloed zicbt 
jammert bi5 a/ (Db), Et is ccii pieperd; as 
'vi cen scheot dwas zit, zitten zo in de put 
(Sz) 
pieperek (Bu, Db, Diz, Ld, Ma, Obk, Op, 
Ow, Pe-Ob!, Ste, Sz, Wol) Ook pieperak 
(Dfo, Obk), puperek (Bdie, Dho, Np, Nt, 
Ste, Spa, Ste, Sz) ['p...] - pijpenrek 11i5 
oen boe/ moensken zag ie vroeger we] can 
pieperek/cion bangen (Obk) 
pieperig (verspr.) bn. bw.; -er, -st 
['pi:pçox] 1. kieinzerig, overgevoelig, snel 
tot huiien, zielig doen geneigd (verspr.) 
Met zo pieperig, at is mar een klein 
scbran,megion (Db), Dat kiend was war 
pieperig (Np), Doe nict zo pieperig! (Wol, 
Ma), Wees nict zo pieperig, fe (Spa), Hi 
is pieporig om do kleinste k/einjheden 
(Diz), Die is allied a/ pieperig west, bij et 
minste zitten ze a! in do put (Sz), oen 
pieperig din/clan een kind dat snei 
schreeuwt, huilt (Ste) 2. (van geiuiden) 
piepend (Ste) Biy vor/co/enbied/cun kien-
der et Op 'a bostbebben, dat et ccv piepe-
rig ge/uudgcft (Dfo) 3. piepende geluiden 
gevend (met name van een kaifje of 
biggetj e dat mekkert, piept) (Dfo) 
pieperoer (Bu) et; -en ['p...] 1. mondstuk 
van eon pijp 
pieperoken ['p...] - pijproken Die opzicb-
tar dee ni/cs sanders as toe/cfoken on 
pieperoken (Obk) 
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pieperoker - piepschoft 

pieperoker (Nbk) Ook puperoker (Ste), 
puuproker (Obk) ['p...] - pijproker 
piepertien (OS, verspr. WS) et; ...ties 
['pi:pç(tin)] 1. kleine pieperd in diverse 
bet., z. aldaar; vooral: huilend, sehreeu-
wend kind (Np, Ow), schreeuwend varken-
tje (Np) of kuikentj e (Np) 2. tenger kind, 
kind dat duidelijk achterblijft in de 
lichamelijke ontwikkeling (OS, verspr. 
WS) Wat is dat kiend can p1epertion! 
(Edie), Naorgelang dat et zoe'n piepartien 
was, is at mar can flinke karol wodden 
(Np) 3. klein en mager, armzalig, aehter-
geblevenbiggetje (verspr.), kuiken (Np) of 
zwak dier anderszins (Ow) Aj' can grote 
toom biggen badden, was d'r grif can 
piepertien hi)' (Obk), Dat piepertien redt at 
vast met (spa) 
piepesckoonmaeker (Op) Ook pupa-
schoonmaker (Ste) - pijpendoorsteker 
Beare wodde bnnikt veur piepeschoon-
mackars (Op), Die raaien waren vroeget 
makkclik, want op It work hadden ze altied 
glen pupeseboonmaker hi)' beur (Ste) 
piepescbrabber (El) Ook piepeschrapper 
(Dfo, Ld) de; -s ['pi:paskrabj/ ... skrap1] 1. 
hetz. als piepekrabber, bet. 2, z. aidaar Mit 
do piapeschrapper kuj' c/c kachelpiepe 
mooi schone kricgcn (Ufo) 
piepeschrapper z. piepcschrabber 
piepestaander z. piepcstaonder 
piepestaci z. piepestaele 
piepestaele (Pe-Dbl, 01-NI en oost.) Ook 
piepestael (Dfo, Dhau, El, Op), piepestele 
(Bu), pup estele (Nt, Spa), pupestaeie 
(Dho, Obk, Np), pupestael (Bdie, Pe-Dbl, 
Ste, Sun-0t) de; -n; ...staeltien ['p... 
ste: l(o)/...stt: 13/...] - pijpesteel: steel van 
een tabakspijp Et regent piepestclen (Bu), 
We baddcn we! strcepgooien nut 
piepestaclen (Np), . ..knikkercn om piepe-
staelen (Np), ? Regent picpcstaelen (Bu, 
Dfo, Nbk, j).....picpestaelties id. (Op) 
piepestaelerig (Wol) bn. ['pi:poste:lpx] 1. 
als met, van pijpestelen: gezegd van ijs 
(bevroren wateropperviak) dat flunk door 
de dooi is aangetast en uiteenvalt in kleine 
losse deeltjes, ijskristallen 
piepestaonder (Bu, Db, Dhau, Ld, Np, 
Nw, Ow) Ook piepestaander (Edie, Dfo, 
El, Obk, 01-Nl, Ow, Pe-DbI, Wol), 
pup estaander (Nt, Pe-Dbl, Ste, 54, 
pupestander (Spa) ['p...] - pijpenstander 

piepestele z. piepesta ale 
piepestoker (Obk) de; -s ['pi:p3 ... ] 1. 
pijperager 
piepestrogien (Dfo, Ow) ['pi:p3stro:xin] - 
pijpestrootje: om de pijp mee te reinigen of 
door te steken, van bentgras 
piepewinkel (Nbk) ['pi:pQ ... ] - pijpen-
winkel 
piepgat (bs: Obk) et; -ten; -tien ['pipxat] 
1. gat in een bijenkap waar de imkerpijp 
doorheen steekt 
piepjong [pipjotj; aks. wisselt] - piepjong 
We bin met meer zo piepjong (Nbk, 
01-NI) 
piepkeneel (Bu, Db, Dhau, Diz, Np, Ow) 
Ookpiepkeniei (Eu, d),puupkeneel (Bdie, 
Spa, Ste, Sz), puupkneel (Obk) de, et 
['pipk ... / ... /'pyp ... ] 1. pijpkaneel 
piepkeniel z. piepkeneel 
piepklein (Diz, Nbk) [pip...; aks. wisselt] 
- piepklein Da 's een piepklein dinkien 
(Diz), can piepkfein dorpicn (Nbk) 
piepkruud (01-Nl, fp) Ook piepekruud 
(01-NI) et ['pip(3)kryt] 1. fluitekruid (01-
NI) 2. watertorkruid (fp) 
piepkuken (Nbk) ['pipkylqj] - piepkuiken 
(Iett.) 
piepkukenmesteri'je (Nbk) de; -n; 
...mesteri'jgien [ ... stç'tj] 1. bedrijf waar 
men piepkuikens mest 
pieplaampe z. piepelaampe 
piepmoes (bl) de; ...moezen; -ien 
['pipmus] 1. kleine muis (ook in toepassing 
als naam voor de bekende hoofdfiguur van 
Stellingwerfse verhalen voor kinderen:) Al 
bin 'Ic c/c starkste piepmocs, van 't hide 
hoer en veer (bl) 2. (vaak verkl.) klein 
kind 
pieporgel (1) ['pi:p...] - pijporgel 
pieppoppe (Ste) de; -n; ...poppien 
['pi:popa] 1. speelpop die piept als men 
erin knijpt 
piepschoem (1) ['pipskum] - piepsehuim 
piepschoft (OS, verspr. WS) Ook puup-
schofi (Dho, Spa, Ste), puipschofl (54 et 
['pipsk3ftJ'pypskoflJ'pjpskofl] I. paine 
(veelal: kort, tijdens het werk, eerder ook: 
waarbij men even op z'n knie zat (Bu)) D'r 
was ok nog we] even tied your eon 
piepschoft (Op), Nao etpiepscboft doe do 
boar at wat kalmar an (vo), Jonges, now 
hebben we cerst piepschoft (01-NI), even 
piepschoft holen (Db, Ma, Nbk, Np, Nw, 
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piepstemme - piereschudden 

Ste, Ow): As we no ot laand waeren woddo 
vaeke zogd: Lao 'we even puupscboft 
bolen on dan wodde d'r thee of kofflo 
dronken (Ste), Now bebben we even 
plepscboft (We!) 
piepsteinme (Nbk, Ste) ['pi:pstema] - 
(vaak verki.) piepstem 
pieptebak (Bu, Nbk) ['piptabak] - 
pijptabak 
pieptoon (spor.) ['pi:ptö: n] - pieptoon 
picpvol et ['pipfol} 1. de hoeveelheid tabak 
die in een pijp gaat eon plop vol tobaic (d), 
in lone no eon plop vol bobben iemand niet 
erg vertrouwen: Die gatilicker bob ik op 
eon p1op volik vertrouw die stroopsmeerder 
niet, ik houd hem in de gaten (Nbk), Die 
geleerthihiod van him bob ik op eon 
piopvol (El) 2. een weinig, een beetje, in 
eon piepvol praoten (Nbk, Nw, be: Np) 
Bliofnog mar even, praot mar eon plop vol 
(Nw) 
piepzak (Db, Ma, Nbk, 01-NI, Ow, b) 
['pipsak], in in dopiopzalczittenzich grate 
zorgen maken, angstig zijn omtrent lets 
Hlj zat daonig in do piopzak (Ma), Griot 
zat aorig in deplepzak (b) 
pier I de; -en; -tien [pi:or] - pier (die in 
zee uitsteekt) do pier van Scheveningen, 
ook: overdekte Ioopbrug (op luehthavens) 
(I) 
Pier II de; -en; -tien ['pi:ar] 1. Pier, 
mansnaam Grote Pier naam van de 
bekende Friese zeerover: Lange Pier 
(verspr.), Da's ok eon dreuge Pier een 
droge, saaie vent (Dmi, Nbk) * Pier dat 
lule dier/Dat lulo vax-ken/Die wol met 
wax-ken (Ld) 
picre Oak pin-em (Dho, Diz, 01-N!, Op, 
Wa!, bo: Np, n: Np) de; -n, -ms (Diz, 
Np); piertien ['pi:ara/'pi:arm] 1. aard-
worm, voora!: regenworm Do jongon 
viskten mitpleren (Ma), - ..mit eenpiero an 
do haoke (Dho), 1k moot watpleren zuken 
to visken (Diz, 01-N!, Np), Hi)' stikt de 
vorke In de grond en dan mar schudden, 
dan kominon de pleron boven (Pe-Db!), 
pleron opwrlkken id. (Obk), eon protte 
dikkeploron an eon stopdraodri)en (Spa, 
Bu), eon protteplorems uut do grond zion 
to krIogon (01-N!, Op), lone eon plore 
anhisson voorhouden am bang te maken 
(Bdie, Bu, Db, Ow, Sz, Wa!): Za'kjo eon 
dooie pioro anhisson? (Sz), Moej' es zion 

boo ban-o as ze lopt aj' bout con piore 
aniiissen (Db), Die gaot straks eon more 
pioro ofkrijgt nag forse prob!emen (Op), 
ocn rooio pioro regenworm (Nw), Do piere 
stikt him hij heeft honger (Np), (vaak als 
ruw ervaren:) Die is vow-  dopioron is dood 
(Bu, Bdie, El, Np, Nw, Op, Ow, Ste), oak 
gezegd als men een dood dier begroef 
(Nw) en zo ook (ruw) inzake mensen 
(Nw), Die hebben doploren a/ lange op hij 
is al een paarjaar dood (!ett.: hij is al lang 
door de pieren opgegeten) (Ste), Hi)' is eon 
zunige piore een uiterst zuinig iemand 
(verspr.), Wat eon dooio pioro een dooie 
diender, een s!oom iemand (Np), 't Was 
eon langopiero, die vent (Obk), zo dood as 
eon piore (verspr.), Et was d'r zo vol as 
eon pottlen mit pioron (Nbk, Np), zo lang 
as can pioro (Op), zo duane as eon pioro 
(verspr.), zo maoger.. (Dfo), zo gust as 
eon piore (verspr.) * (gezegd n.as. het in 
verwaehting zijn, oak gezongen op het 
bekende 'Al!e eendjes zwernmen in het 
water':) Moodor oonzo mold bet eon 
kiurnmel an do piero, Icrummoltion of 
vioro, faldoraldorioro (Nbk) 
pierebad ['pi:arobat] - pierebad (in een 
zwembad) 
pierebak (Nbk) de; -ken ['pi:arabak] L 
lijkkist, in do piorobak ingaon doodgaan 
(Nbk)  
pierem z. piore 
pieremjutten (Diz) onbep. w. [p...] 1. 
hetz. als pierostikken: We gaon to visson, 
we moe'n nogpioromjutton (Diz) 
pieremszuken z. pierozukon 
pierepot (ba) de; -ten; -tien ['pi:aropot] 1. 
pierepot, vooral: potje met regenwormen 
(als ass bij het vissen) Hi7jnam zion angel 
on zion baoke, zion snoer, zion doog, do 
pierepot (ba) 
piereprippen (Np)  onbep. w. ['p...] 1. hetz. 
als piorostikkon, z. aldaar We moe'n 
piorep4opon (Np) 
piereschieter (Bdie, Dfo, Ow, Pe-Db!, Ste, 
Sz) de; -s; -tien ['pi:araskitç] L zeer 
magere, lange, duane persoon (Bdie, Dfo, 
Pe-Db!, Sz) 2. overdreven zuinig iemand 
(Bdie, Dfo Ow, Ste) Hi)' kay nooit wat 
misson, wat eon pierosthiotor (Ow), eon 
zunigopieroscbiotor (Dfo), eon raeropioro-
schioter (Bdie) 
pieresehudden (Pe-Db!) onbep. w. 
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picrestikken - pierkerig 

['pi:oroskadi] 1. hetz. als pierestikken, z. 
aldaar 
pierestikken (Bu, Dfo, Nbk, Nw, Obk, 
Ow, Sz, Wol) ['pi:orosttk] 1. met een in 
de grond gestoken mestvork, schop e.d. 
heen en weer bewegen, om regenwormen 
uit de grond to doen komen en to vangen 
(bedoeld als aas om mee to vissen) 
pierestikker (Ow) de; -s ['pi:arastikj] 1. 
iemand die bezig is met pierestik/cen, z. 
aldaar 
pierestikkcrig z. worinstilcicerig 
pieretroste (Nw) de; -n [p ... ] 1. tros 
pieren die men in het water houdt als aas 
voor aal (de aal wordt er vervolgens 
afgeschud, boven de boot) (Nw) 
piercverschrikkcr de; -s; -tien 
['pi:orafasknkç] 1. (vaak york!.) pieren-
verschrikker, bone!, ook speciaal gezegd 
van een borrel die zo tegen de middag 
werd gebruikt (Sz) Veurdat die man op 
bedde pot, moot bij allied nag even een 
piereverschrikker hebben (Ld), Dr bin nog 
allied wiethoevuie meensken die graeg een 
piereverschrik/certien Jussen (Op), even een 
piereversebrikkertien nemen (Ma, Ow), 'k 
Heb thor gister een kerel zien, kerel wat 
hadde die een kokkerd van een neuze! 
Zoe'n persoon slat niet vaak zien piere-
verscbriicker over (Sz) 
pierewaaien (Nbk, Np, Nt) ['pi:orowa:ji] 
- pierewaaien, ni. (voortdurend) boeme!en, 
aan de zwier zijn, de b!oemetj es buiten 
zetten Die gaot a/c weer to pierewaaien 
(Np) 
pierewaaier (verspr.) de; -5; -tien 
['pi:orowa:j} 1. bep. pijp: doorroker (Obk, 
Spa, Wol) 1k mocht aided de tebak in va 
zien pierewaaier stoppen (Wol) 2. iemand 
die aan de zwier is, boeme!aar (verspr.) 
Die pierewaaier bet dies d'r deur sieugen 
(Sz), Eon pierewaa.ier is iene die een protte 
naor et kefd pot, een lanterfanter die de 
boo] d'r wat dew brengt (Nw) 3. elk der 
!ange haren die uitsteken, bijv. van de 
wenkbrauwen (Nbk) Kuf' me die iange 
pierewaaiers d'r a/c nag even ofki4open, 
kapper? (Nbk) 
pierewiet de; -en ['pi:orawit] 1. dun en 
!ang iemand (Nt) een iange, dwine piere-
wiet (Nt) 2. in (met hoofd!etter) Jan 
Fierewiet naam van een fiktieve grappen-
maker, bekend van een gelijknamig !iedje 

en van een gelijknamige !iederenbunde! 
pierewippen (Ow) onbep. w. ['pi:3rawtplp] 
1. hetz. als pieresebudden, z. aldaar 
pierewipsteek (Nbk) Ook pieterwipsteek 
(Ste) de; ...steken; ...stekien [pi:oro 
'wtpstt:k/pitrw ... ] 1. grote steek waarmee 
men naait (d.i. veela!: snel en evt. ook 
s!ordig) an mekeer pongen mit een grate 
pierewivsteek (Nbk), mit een pieterwijo-
steek niyen (Ste) 
pierezeuken z. pierezulcen 
pierezuken (Bu, Nbk, Nw, Ow, Spa, Ste) 
Ook pieremszuken (Wol), pierezeuken 
(Sz) onbep. w. ['pi:oro ... ..pi:oröms ... ..p ... ] 
1. pieren, regenwormen zoeken/vangen (als 
aas bij het vissen) H,7 is an 'tpierezuken, 
am mit to visken (Ow), We bin an or 
pieremszuken (Wol) 
pierezuker (Ste) de; -5; -tien ['pi:ansy:kç] 
1. iemand die regenwormen zoekt (als aas 
bij het vissen) 
pierk (Bdie, Diz, Np, Op, Ste, Wol) Ook 
pirk (Bu) de; -en; -ien [pir(a)k/ptr(o)k] 1; 
ren voor kippen of varkens (vaak: waar de 
varkens zelf uit hun hok in kunnen komen 
(Bdie)) iopers in de pier/c (Bdie), Laat de 
varkens even in de pier/c (Ste) 2. 
afgerasterd stuk voor kinderen, ook wel 
hetz. als iaophekke (Bu, Diz, Ste) Ze 
hebben de jangen in de pier/c ze hebben 
hun kinderen in een afgegaasd stuk (Ste), 
of in een anderszins omheinde ruimte 
buiten (Diz) 
picrkbcer (Wol) de; ...beren; -tien 
['pir(a)gbcor] 1. mannelijk varken dat 
buiten !oopt, !ett.: in de pier/c, z. aldaar, 
bet. 1 
pierken (Db, E!, Nt, Pe-Dbl, b!) onbep. w. 
['pir(o)k] 1. niet opsehieten, prutsen en/of 
treuze!en met het work, bezig zijn met 
k!einigheden die het work nauwelijks doen 
vorderen Met zo pierken, schiet now mar 
es wat op (Db), le moe'n wat opsebieten, 
zitnietzo tepierken (Pe-Db!, El), Ligniet 
to pierken (Nt), Lig niet to mierken, h 
niet to pierken, oanze kuituur! (b!) 
pierkerd (Bu) de; -5; pierkertien [pirkrt] 
1. vervelende doordrijver 
pierkerig (Dhau, Diz, Obk, Op,  Pe-Db!) 
bn., bw.; -or, -st ['pirkpx] 1. klagerig Ze 
is allied sum pierkerig (Op), een pierkerig 
meens (Diz), een pierkerig mannegien 
(Dhau), Doe niet zo pierkerig, d'r bin we] 



Pierlala - pietekamme 

arger dingen (Pe-Dbl), It Was ten pier-
kerig ding, dat lainmegien dat ofstoten was 
van et scbaop (Obk) 
Pierlala (Nbk) ['pi:orlala], in toekieken as 
de dood van Pierfala Iijkbleek (eigenlijk: 
gelijk een geraamte) (Nbk) 
piesappel (Bu, Nbk, Np, Nw, Ow, b: Im, 
bo: Nw, p; bet. 3: v) Oak viesappel (bet. 1: 
Ste, bet. 2: Np) de; -5; -tien ['pisapj/'fis ... ] 
1. galnoot, galappel (Bu, Nw, Ste) 2. bes 
van de aardappel (Nbk, Np, Ow, b: Im, bo: 
Nw, p) Vroeger gooiden ze wel es argens 
tegenan mit piesappels (Nbk), Piesappels 
zatten zommers soms an de eerappel-
stangen van bepaolde rassen (Ow), Die 
piesappels pr4oten wij dan wel op een 
stokkien mit ten punt d'r op; wij per-
beerden ze dan over et huus te gooien 
(Ow), Kwekers kweken wit de zactits van 
die piesappels nije rassen (Ow) 3. in ten 
wondere piesappel een gekke vent (v) 
piesen Z. pissen 
piesien (Obk, Ste) Oak piezeltien (Ste) et; 
piesies ['pisin/pizjtin] 1. klein kind, kleine 
vrouw Et is nog mar een klein piesien 
(Ste) 
pieskepolle (b: Im, p) Ookpiestepdlle (Ld) 
de; -n; -glen ['piskopola/pista ... ] 1. pot 
verdroogd gras, taaie, hoge pol gras die 
aan bentgras doet denken Wiy nanimen 
tersE et voel broekien, waor nogai wat 
piesktpollen staon (b), lange pieskepollen 
(b), Dc piestepollen steulcen we d'r wit 
(Ld) 
pint (OS, Bdie, Bu, Diz, El, Np, 01-NI, 
Sz, Wol) Ook pieste (Bdie, Np, Nt, Op, 
Spa) de, oak wet et (bet. 5: 01-NI); -en 
['pist(a)] 1. penis van een stier (vgl. oak 
boflepitsi) De piest van ten slaachte bolle 
Jiadden ze wel drcugd, en die woddt dan 
bniulct; B. had iene an do mure hangen om 
de bolle d'r ten slag mit veur dt kop to 
geven, om 'm te keren (Nbk), De piest 
bangt op 'e dele (Np),  ...hong altied an de 
ba/ken (Ow) 2. penis van een ram (Dfo, 
Diz, Np, Nt, Ow) 3. penis van een man-
nelijk varken (z. oak piezering) (Bu, El, 
Ld, Nbk, Np, Op, Ow) Wi9 bruu±ten de 
pieste van 't varken veur et invetttn van de 
zaege (El, Np, Op) 4. penis van ten hengst 
(Ow) 5. kleine jongen, klein meisje (Np, 
Obk, 01-NI) Et is mar een klein piest 
(01-NI), Die kleintpitst is d'r ok bij (Np) 

pieste z. piest 
piestepolie z. pieskepolle 
piesterd (bet. 1: ZW, Bu, Db, El, Ma, Np, 
Op, bI, bet. 2: Dho, Ow) de; -s; piestertien 
['pistfl] 1. (vaak verkl.; van personen, 
dieren, bep. vruchten) klein en evt. zwak 
individu, exemplaar Ze was nog mar zoe'n 
kltin piestertien, dot kon ze a/ scbaatsen 
en fietsen (Op), Et is now een bele kerel, 
mar vroeger was et mar zoe'n piestertien 
(Np), Die appelties dat bin van die 
piesterties (El), Dat biggien is mar zoe'n 
Vein piestertien (Pe-ObI, Ste) 2. (verki.) 
heel klein beetje, vleugje (Dho, Ow) Dr 
zat mar ten kleinpiestertien in (Dho), een 
piestertien peper ofzool (Ow) 
piesterig (Dho) bn.; -er, -st ['pist1ax] 1. 
klein, zwak iemand, vooral van een kind 
gezegd (Dho), vgl. Dat is tocb zoe'n 
piestcri ding (Dho) 
piestig (Nbk) bn., bw.; -er, -at ['pistox] 1. 
gezegd van ten man die graag en vaak 
met een vrouw naar bed gaat 
piestring z. pitzcring 
pict I de; -en [pit] 1. persoon, in verb.: 
Dat is een biele piet een voorname meneer 
(Bu, Nbk, Np), zo oak een hoge piet een 
belangrijke gezagsdrager, een hoge be- 
stuurder e.d.: Aj'menister binnen, dan big' 
can bogepiet (Nbk, Np), een saaiepiet een 
saaie man (Np),  con bontepiet scholekster 
(Wol) * Wat is een hoge pietY [met als 
antwoord:] Now, dat is een Juus op can 
karketoren (Op), Piet schiet wit, Pitt scbiet 
rood/Piet schiet alle voegefties dood (Wol) 
Piet II de; -en; -len [pit] 1. Piet, bekende 
mansnaam; als verki. oak vrouwennaam, 
dan doorgaans in de vorm Pietsje de vorm 
Pieife (verk!.) vooral als mansnaam, in 
verb., z. hierna Th3 zit d'r year Piet Snot 
biy als gehee! onbelangrijk (Nbk, Np), Dat 
is me ok een Pitt Snot een eigenwijze vent 
(Nbk), Thy staot year Piet Snot het is 
duidelijk dat z'n inbreng/aanwezigheid 
geen ftmnktie heefi, hij staat voor aap, slaat 
een ma! figuur (Nbk, Spa), Zwatte Pitt de 
naam van de knecht van Sinterklaas, etn 
Pietje prtcies iemand die erg precies is, 
nauwgezet werkt (Bu, Nbk, Spa, Wol), 
...sekuur (Bu, Nw, Ow, Spa, Wol), zo oak 
een Pietien sekuar (El, Ow) 
piete z. pietitn II 
pietekanime (Sz, Wol) Oak pietieskam 
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pieteke - pietereulielippien 

(El) de; -n ['pib ... ..pitis ... ] 1. luizenkam 
pieteke z. pietitn II 
pieten z. pietien I 
pietepeuterig z. pieterpeuterig 
Pieter do; -s; -tien ['pitr] 1. Pieter, mans-
naam Fitter Foot sehertsonde benaming 
voor Pieter Stuyvesant (met z'n houten 
been) (Wo9, 't Is nogal ten bide Fitter 
wodden iemand die zich nogal opgeworkt 
heeft (Np), ten dreuge Pieter een saai 
iemand (El, Diz), een dove Fitter eon erg 
dove man (Dfo), Hij was wat ten slome 
Fitter (Ld), Ba's wel zoe'n Iuie Pieter 
(Spa), ten zunige Fitter eon overdrevon 
zuinig iemand, eon gierigaard (Dfo, Obk, 
01-NI, Ow), ten vremde Pieter (Ow), con 
onneuzelt Fitter (Wol), Pieter stik vot, de 
luden waacbten d'r op. gezegd van hot met 
grote stoken naaien (Ste), zo ook Fitter 
stik vot mit de naafde gezegd wanneer men 
bij het naaion eon stuk of wat stekon 
tegelijk doot (Nbk), Fitter prik vot de 
buren waachten net gezegd van breien met 
dik garon, waarbij men immers flunk 
opschiet (Nw), zo ook 1k hebbe breiwark 
onderbanen, dat is van Fietertien stik vot! 
grof broiwork (01-N!), (gezegd tegon 
jongetjos die moeten piasson:) HaeI 
Fietertien mar even (Np), zo ook Pak.. 
(Np), Zo komt Pieter(tien) in de brook zo 
komt hot voor e!kaar (Diz, Np) * 
(aftelrij mpj e:) Ommemaelen wit at wodt/lk 
of gif of Fitter Pot/Pieter Pot zat in de 
sloot/En nog was Fitter Pot nitt dood 
(Ste), soms gevolgd door ...Ot, bot, vot 
(Ste), Fitter/Lange Litter/Lange loper/ 
Broekverkoper (Obk), Hij kan riemen as 
Fitter Siemen (Diz), (gezegd wannoer jets 
vorkeerd ging:) Aandersomme, dit gaot 
naor Fieter-om 's stekkien toe (Diz), 
(scholdend:) Pieter - brook - scbieter! 
(Nbk, Ow), Staorigan krigt Fietertien de 
brook an langzamerhand komt hot work 
kiaar (Nbk), Langzem mar zeker komt 
Fitter in de brook on Jan in 't hemd 
!angzaam maar zeker komt hot we! k!aar 
(Nbk) 
pietereulie (verspr.) Ookpetereulie (Nw), 
pietreulie (Nw), pieterom (Nbk, Obk, bo: 
Bu, Nw),pietrum (b: !m),pitrum (Wo!) do 
[pit1'A:li, ook we! 'p  ... /pctr'A:!i,  ook we! 
'p ... /pi'tr ... ..piqOmtpttrAm] 1. bekonde 
brandstof: petroleum, vooral gobruikt voor 

ver!ichting in !ampen en in kooktoosto!lon; 
ook in do vo!gendo toopassingen: Hi)' dee 
de leuze [van do wagon] d'r of om d'r vet 
in to smertn; as d'r gien vet was, zoos in 
de oorlog, dan bruufcten ze daor wel 
slakken veur. Bit wodden doodmaeJct mit 
pietereulie, daor wodden ze mitien bros 
van (Op), Fietertulit wodde wel bruukt 
tegen de luzen (Diz, Ow, Spa), Vroeger 
wreven ze de leren leerzens wel in mit 
pietereufie en kacbelzwatsel, om ze zaachte 
to bolen (Np) 
pietereulieblik (Dhau, Nbk) [pitç'A: !iblik] 
- potro!oumb!ik 
pietereulleboer (spor.) [...'A:...] - potro-
!eumboor 
pietereuliebussien (s) et; ...bussios [pitrA: 
!ibksin] 1. petro!eumkan 
pietereuliehaandel (!) [...'A:...] - petro-
I eumhandol 
pietereuliekachel (Nbk) [...A:...} - potro-
!oumkachel 
pietereuliekanne (Mun) [...A:...] - potro-
!eumkan Bat moest nog es kunnen, rondom 
mit menaander om 't heerdstee zitten, de 
pietereufiekanne in de book, dat reuk altied 
zo leicker (Mun) 
pietereuliekarre (Bdio, Diz, Np, Obk, Ow, 
Po-Db!) do; -xi; -gion [...A:...] 1. kar met 
behuip waarvan eon petro!eumboer vent 
Bat peerd year die pietereuliekarre is ten 
oold bonkeiak (Obk) 
pietereuliekerel (Np) [...'A:...] - 
petro!oumventor 
pietereulieklippe (Nbk, s: Obk) Ook pie-
teromklippe (Obk, n) do; -n; ...klippien 
[pi:t1'A: !ikitp/'pitçomkhp] 1. petroleum-
kan 
pietereulielaampe Ook pietereulielanipe 
(Spa) [...'A:.../...] - petro!eum!amp N. zat 
de /craante to Jezen onder de pietereulit-
Jaaznpe (v), ten branendepietereulielaampe 
(op) 
pietereulielampe z. pietereulielaanipe 
pietereulielanteern (Op) do; -s; -tien 
[...'A:...] 1. lamp die op petroleum brandt 
Be sta/Jan teem was ten pietereulielan teem, 
on corder nog ten keerzelan teem (Op) 
pietereulielippien (Nbk) Ook pieter-
ommelippien (Bu) et [pity'A:!ihpin, ook 
we! ...'Itpin (in verb.)/'pitçoma ... ] 1. tujt 
van eon petro!oumkan, ook: petroleum-
kan met eon karakteristioko tuit, in Bit Jat 
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de iope zo hangen, et is krak can pietcr-
euliehnpicn (Bu) * Pietercuiielijopicn, moat 
d'r ok wat in 't kizopien [in de petroleum-
kan]? gezongen door can patroiewnboer 
(Nbk), zo ook PAateromm ci4opien, bef' flog 
wat in 't knz),pien? (Eu) 
pietereutielochien (b) et; ...Iochies 
[...'A:...} 1. petroleunilicht: lampje dat op 
petroleum brandt 
pietereulielocht [...'A:...] - petroleumlucht 
pietereulieman (Nbk, Nw) de; -nen; 
-negien [...'A:...] 1. petroleumboer Dc 
piatercufieman kwaa'n te opbauran (Nw) 
pietereulieinaotschoppi'jc (1) [...'A:...] - 
petroleummaatschappij 
pietereuliesnippien (Ste) et; ...snippies 
[pitrA:lisinpin] 1. klein kannetje met olie, 
met een dun pijpje eraan 
pietereuliestank (Nbk) [...'A:...} - petro-
leumstank 
pietereuliestel 	[...'A: ...J 	- 	petro- 
leuinkooktoestel 
pieterculietrekker (spor.) [...A:...} - pe-
troleuxntractor 
pietereullevat (Bu) [...A:...] - petro-
leumvat 
pietereulieventer (Edie) [...'A:...] - petro-
leuinventer 
pietereulievergasser (Sz) [...'a:Ii...J - pe-
troleumvergasser 
pietereuliewaegen (d) [...'A:li...} - petro-
leumwagen 
pietereuliewaim (spor.) [..JA: ...J - petro-
leumwalm 
pieterig (OS, verspr. WS) ['pitçox] - 
pieterig: klein, fijn en teer, nietig can 
pieterig diizkien (Bu, Nw, Ste), IVat acn 
klein, picteri' ding (Bdie, Ma, Np, Wol), 
LVathej'daorpietcrignijwark ondarbanen 

(01-NI), Dc eczpcls lavaren wel aori, mar 
d'r zit nogal watpictarig spul an (Ld), ccii 
pieterig stokkien koeke (Nt), Do gruwiten 
stonnan d'r mar wat pieterig th van It 
veurjwr(Pe-Dbl), Dat busien is we] klein, 
mar et is baost wat te pieterig (Obk), can 
pietcrige kooipiaantc (Op) 
pieterman (Edie, Bu, Db, Dhau, Dho, Ma, 
Obk, 01-NI, Pe-Dbl, Spa, Wol, v) de; 
-nen; -negien ['pitpnan] I. gefingeerd 
monster waarvoor kinderen, ook d.m.v. 
verhaaltjes, werden gewaarschuwd; de 
piatarmannen zouden nI. met lange 
grijparmen kinderen meetrekken naar de 

diepte wanneer ze te dicht bij het water 
kwamen (Db, Dhau, Obk, v) Pietermannen 
zatten in Kuunderko]ken, wodde d'r 
vroeger zag4 at weren kwaoie moon-
startles die ja onder wactar trekken 
konnan; as et aovend wodde, laggen ze op 
'a bar an dan was et gevearbik (Obk) 2. 
(verkl.) klein jongetje, erg klein mannetje 
(Obk) EVat can pietermannogien is dat! 
(Obk) 3. benaming voor Zwarte Piet (Bu) 
4. luis (bij de mens) (Edie, Pe-Dbl, Spa) 
In de ooriog badden we nogal es plater-
mannen (Spa) S. bep. zeevis: pieterman 
(Bu, Dhau, Obk, Wol) 6. gulden (Dho, Ma, 
01-NI, Wol) MY hat nog we] wat plater-
mannen hij bezit veel geld (Ma), Dat kost 
je nogal eon stok of wat p1etermann en 
flink wat geld (Wol) 
pietermannegien (Nw, Ow) et; ...man-
negies ['p...] 1. kleine pietarman, z. aldaar 
2. zuinig mannetje (Nw) Wat ccii picter-
mannegien! (Nw) 3. penis van een jongetje 
(Ow), nI. gezegd wanneer men een jongetje 
laat urineren: Kom jonge, waor bej'jow 
pieterniannegien (Ow) 
pieteroin z. pietercu/ic 
pieteromklippe z. pietcrcWieklope 
pieteromlaainpe (01-NI) de; -n; 
...laampien ['pitçom ... ] 1. (vaak verkl.) 
petroleum lamp 
pieteromnielippien z. pictareulleiivpien 
pieteromstel (Np, 01-NI) ['pitçomstcl] - 
petroleumkooktoestel 
pieterpeuterig (verspr.) Ookpie:epeuterig 
(Bu, Dho, Obk, Op. WIT) [pit(pA:tfax/ 
pito'p ... ] - pietepeuterig: erg klein can 
picteipeuteri busien (Ow); overdreven 
precies MY is pictepauteri (Op, Spa) 
pieterselie z. paterselie 
Pietersketten (Ste) et, de; -s ['pitçsketi] 1. 
bep. horlogeketting of ketting anderszins 
dat men dagelijks draagt, nI. met boeien en 
een op de kop hangend kruis (Ste), vgl. An 
can Pietcrskettcn ba.ngen boeien an can 
kruus, etkruus hang op 'ekop want Patrus 
is op 'e kop krusiid.  Et is ok can borboge-
ketten, mien bait draug at al/c dacgcn (Ste) 
pietertien (verspr.) et; ...ties ['pitçtin] 1. 
klein, armzalig dier, dier dat in de groei is 
achtergebleven (vooral gezegd van big-
getjes, lammetjes, katten (Ow), ook wel 
van kinderen (Ste) Dat kattian zab at we] 
niat redden, at is mar zoe'n piatartien 
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(Wol, Obk) 
pietertuurlik (Nbk) bn., bw.; -er, -st 
[pit'ty: ar1k] 1. vreemd, heel eigenaardig 
eon pictertaurlik mannegion (Nbk), Th3 
]opt d'rpietcrtuurlik henne (Nbk) 
pieterwipsteek z. picrew;vstcek 
pietie Z. pietien II 
pietien I (verspr.) Ookpieten (my.: bet. 1) 
et; pieties ['pitinJ'piti] 1. hoofdluis We 
wodden vroeger elke woke kaund of we ok 
pieties hadden (Obk), Kom nict to dichte 
bij 'm, bij bet pieties (Sz), Die zat ok 
aorig onder do pieties (Np), Hij hot pieties 
op 't heufd (Bu, Ow), Hi7 het last van 
pieties (Ma, Nw), Do schoolokien der zitten 
weer onder do pieten (Db) 2. (troetel-
woord) kat (Nt) Kom mar bier, mien 
pietien (Nt) 3. vogeltje, in * fader pietien 
zingt zion Jietien elk vogeltje zingt zoals 
het gebekt is (Spa) 
pietien II Ookpietie (Np, 01-NI, Spa, Sz), 
plate (bet. 1: Dhau, Nbk, Np, Nt, 0p, Spa, 
Sz; bet. 2: Ow), pletje (01-Nl), pieteke 
(bet. 1: Obk) tw. ['pitin/'piti/'pitW'pitjo/ 
'pit*o] 1. lokroep voor katten (vaak: voor 
jonge katten) Aj' jonge poosies roepen, 
roep ie van nietien, pictien' (Nbk, Obk, 
Ow), Wi)' lokken depots mitpiotie, pietiel 
(Sz), Fiete, piete, kom mar bier, mien 
pietien (Nt) 2. lokroep voor bep. vogels: 
kippen, kuikens of kanaries (Dhau, El, 
Obk, 01-NI, Ow, Pe-DbI, Wol) 3. lokroep 
voor schapen, konijnen (El) 
pietieskam z. pictekaunme 
Pietje z. pietien ll, Piet 11 
pietleut z. pietlut 
pietleuterig z. pietluttig 
pietlut (Nbk) Ook pietleut (Bu) ['pitLtt, 

.'lAt/'pitL&:t] - pietlut, pietluttig iemand 
pietlutterig z. pietluttrj 
pietluttig Ook pietlutterig (Dho, Diz), 
pietleuterig (flu) bn., bw.; -er, -St [pit'IA 
tox/...'lAtpx/...'IA:tpx] 1. kleingeestig, 
kleinzerig e.d. Och, doe toch met zo 
pietluttig (Nw), Hi)' is zo piotlutterig 
kleinzerig (Dho) 2. (bn.) onbeduidend, 
onbelangrijk Wat mack ie toch cen opbef 
over zoe'n pietluttig zaokien (Ste) 
pietluttighied (Nbk) Voor -heid z. -hied 
de; ...heden; ...hietien [pit'htoxhit] 1. 
onbelangrijke kwestie, onbeduidend geval 
Et pot mar om eon pietluttigbiod (Nbk) 
pieto Z. piotowl, II 

pietoe z. pietow I, II 
pietow I (verspr.) Ookpieto (Bdie),pietoe 
(Ste) de; -'s ['pitom/'pito: (Bdie)] 1. de 
situatie bij het molenspel waarbij men drie 
schijven of knopen op een nj heeft, hetz. 
als pig vgl. Negenogen of negenstikken 
wodde speuld op eon viorkaant stok 
bodpepiermit witte en zwatte knopen en et 
doel was om eon pietow to kriogen; dan 
baj'drio witte ofzwatteknopon vlaknaost 
mekeer op 'e riegel en moth ie van do 
aander eon knopo ofnemen (the niet hi 
zoe'n pietow zat) (Dfo, Obk, Nbk, bo: flu, 
Nw), staondepietow hetz. als lopende pie, 
z. onder pie (s), eon dubbole pietow Id. 
(Ste. Sun-0t) 2. molenspel (Nbk, 01-Nl) 
Zuwwe even pietow (01 -NI) 
pietow II (Bdie, Dfo, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ow, be: Op) Ook pieto (Bdie),pietoe (Ste) 
tw. ['pitomf'pito:/'pitu] 1. gezegd of ge-
roepen wanneer men een pie heeft gemaakt 
(z. ook aldaar); de pie is dan nl. 'gesloten' 
pietowen (Bdie, flu, Diz, Nbk, 01-NI, Ow, 
Spa, be: Op) zw. ww.; onoverg.; pietowde, 
het pietowd ['pito4niji, ...gjj] 1. het molen-
spel spelen (z. ook negenstikken en 
pietow) Zuwwe even pietowen? (01-NI), 
pietowen mitknopen (Bdie) 
pietowspel z. pietowspul 
pietowspul (Dfo) Oak pietowspel (Obk) 
['pitow ... / ... ] - molenspel 
pietowstrieken (Wol) onbep. w. ['pitoM 
stnilqj] I. hetz. als pietowen, z. aldaar 
pietreulie z. pietereulie 
pietruin z. pietereulie 
piets (Ow, Sz) de; -en; -ien ['pits] 1. 
kleine klap, tikje, vooral: met takje of 
zweep et peerd een piots geven (Ow), Die 
moot eon piets mit bebben (Sz) 
pietse (Op)  de; -n; pietsien ['pitso] I. 
zweep lone die zofle dingen uutha alt, 
moat wat mit depietso om do kont hebben 
(Op) 
pietsertlen z. piotsien 
pietsien (verspr.) Oak pietseflien (bet. 1: 
Wol, bet. 3: Dfo) et; .. .sies ['pitsin/'pitsçtin] 
I. klein beetje (verspr.) D'r is nog eon 
klein piotsien (Ma), Aj' eon piotsien 
rottekruudkriogen, gaoj' d'r an (Sz), 1k wil 
we] graeg eon pietsien melk in do thee 
(flu, Op), ...pietsien sukor... (Ld, Obk), 
Goof me ok eon pietsien van dat spul (Nt, 
01-NI), 1k moot can klein pietsortien 
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hebben (Wol) 2. tikje, kleine duw of k!ap 
(Np) It hoe yen him mar con klein pictsion 
to goven of hiy gaot al (Np) 3. klein takje, 
vooral: als zweep gebnñkt (Ma, Dfo) my 
had can pietsien in cit haand (Ma), Dat is 
ok mar een klein pietsertien (l)fo) 
Pietsje z. onder Plot II 
pleuwen a pjieuwken 
pleuwer a pjieuwker 
pleuwerig Z. tieuwcrig 
piezakken (b: lm) onbep. w. rpisakn] 1. 
aanpakken, hard werken 
piczclig (Sz) I'pizoxI - piezelig 't Hot ten 
bole tied zo 'ii piozelig manneglen west, 
mar hjy bet de grui now good to pakken 
(Sz) 
piezeltien (Spa, Si) et; ...ties [pizjtin] 1. 
klein beetje D'r moot eon piezeltien suker 
in (Spa), AJ' eon piezeltien rottekruud 
kricgcn, gaoj' d'r an (Si) 2. z. piesien 
piezen (Dho) zw. ww.; onoverg.; piesde, 
hot piesd ['pi:zq] 1. met lange tanden eten 
Hiy zit to piezen (Dho) 2. a pezen 
piezer (Dho) do; -s; -tien ['pi:z} 1. 
iemand die eet en daarbij maar niet op-
schiet D'r komt glen cnde van, wat ten 
piozer (Dho) 
piezering (Bu, Dfo, Np, Nw, Si) Ook 
piezerinic (Sz), piestring (Dfo), pezering 
(Ste, Si), pezerik (Wol) de; -en; ...rinkien 
['pi:zru1/ ... rujk/'pistriq/'pi:zrt/'pt:zrtk] 
I. uitgesneden roede met omliggende vet-
delen van eon geslacht mannelijk varken, 
met name gebruikt am er een grate zaag 
mee in te smeren Depiczeringdaorkoj'de 
bool mit invetten, wat ok mar In et vest 
moest, mit naeme do zaege (Dfo, Nw), Ely 
pa/ce bong a/tied we] eon pezoring hi de 
oolde trekker-skeet (Si) 
piezerink z. piezering 
piezertien (Spa) et; ...ties ['pi:zçtin] 1. niet 
at te best, enigszins Mager on ziekelijk of 
niet votgraeid dier 
pigge Z. ptgge 
pigment (1) [ptx'ment3 - pigment 
pij de; -nen [pci] 1. monnikspij Depastoor 
hot in Steggorde bij eon begraffenis flog 
do brunt pij an (Ste), As de franoiscanen 
on do kapsienen et habift anhebben wodt or 
een pif nuwnd (Ste), Do paters,  hobben ok 
we] ten habijt an, mar ok we] es eon pij 
(Ste), wittopljnen (Ste), (bij vergehjking:) 
ten difle pij van ten jasse (Dhau) 

piji z_ pielko 
pijier (spar.) ['psj11] - pijier (kit.; vooral: 
paal onder een brug) 
pijitien ['pEjitin] - pij!tje: kleine pielko in 
bet. I, 2, z. aldaar 
pijnen (Spa) bn.; attr. ['psji2:J 1. gemaakt 
van een bep. grove, wollen stof, pij eon 
pjjncn jasse (Spa) 
pijp Z.  piepe 
pijstof (Spa) et, do I'pejstof]  1. bep. grove, 
wollen stof, pij Eon pijnen jasse is van 

p1k Ook pikke (bet. 4: Obk), pek (bet. 1: 
Dhau, Diz, El, Ld, Nbk, Nt, Obk, Op, Ste, 
Wol) de [ptkipek] 1. bep. kieverige, 
zwarte, zeer brandbare stof, pek Vroeger 
bruukten do schoomackors alt/ed p1k veur 
do schoenen (Wol, El), Om do naodcn In 
de dalcgeuto dicbto to kriogen, bruuktcn 20 

p1k (Wol), Veur et dichten van et mast/ok-
dat woddepek brim/ct (Obk), Ze dedon p/k 
in do naodon van et schijv (Np), Vroeger 
wodden de schoonon mitpikdraod nid on 
dat draod wodde dour gesmulton pik baeld 
(om do draod to verstarken) (Db, 01-NI), 
Do scboomaeker streek et touw we] es dour 
eon klute p/k (Ow), Bientouw mit p/k 
tnsmoerd was pikkodraod (Ru), D'r zit p/k 
op 'e wcg (Ma), We bruukton vroogor Pik 
om de lickkisten wacterdicbto to kriogon as 
we die maokton; we smuitten Pik om et 
smuui to kriegon, do Este wodde wat 
sthievo hullen, dan leup et good in do 
boekon (Nw), Ze deden wel wat hiete p1k 
of biete was op bacrigo ban en (Ste), 
Vroeger haelden we een stokkien p/k bij 
do scbocmaker weg on op to kauwen (Db), 
Vroeger kauwden we p/k your kau wgom 
(Si, Spa), Et was zo waann, et p1k dat 
smuitte (Np), Et isp/k on vuur ze kunnen 
elkaar niet tuehten of zion (Ste), 10 ook 
Tussen die be/dc is 't a/tied p/k in It vuur 
(Np, b: liii), branen as p/k (Spa, Si), zo 
zwat as p/k (Bu) 2. schoenmaker (Nw) 3. 
keer dat een vogel pikt Do hacnc gal him 
con p/k (Nbk) 4. steen, blok hout waarop 
men schiet bij het pikschicten (Dfo, Dhau, 
Obk), z. aldaar, vgl. Mit piksinieton bn 1k 
cit p/k niet misten, want dan heb 1k et 
verlouren (Dhau), Et overschot bij 
piksmieton is et naoscbot op diogenen die 
de laestc centen van depik bet (Dfo), ook 
we!: het blok waannee men werpi bij 
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piksmieten (Obk) 5. in de p1k op Jena in 
bebben * Pik en teer en teipentien/Sm car 
dat mar opje bocheltien (Ld), Wie mitpik 
ommegaot, wodt d'r mit besmet (Dhau, 
Op), ...pck... (El, Ste, Ma) 
p1k-en-span (Dfo) et [ptk'span] 1. bep. 
kinderspelletje, z. onder Spaans 
pikaantigbied z. pikantighied 
pikant (Bu, Nt, Ow) In., bw.; -er, -st 
[pikant] 1. (In.) scherp (van smaak) (Ow) 
eon pikante smack (Ow) 2. gewaagd, 
ondeugend (Nt, Ow) con pikant verbaeltien 
(Nt), pikante biaeden (Bu) 3. (van de 
uiterlijke verzorging) keurig (Ow) Hi zag 
d'r pikant uut keurig (Ow), zo ook Hi 
stan d'rpikant op was keurig gekleed (Ow) 
pikantig (Bu) In., bw.; -er, -st [pikantox] 
1. zichzelf nogal op do voorgrond plaat-
send 
pikantighied Ookpikaantighied (El), voor 
-held z. -hied de; ...heden [pi'kantoxhit/ 
...'ka:ntoxhit] 1. boosheid (Diz, El, Ma, 
Obk, 01-Ni, Op, Spa) Uut pikantighied 
zettcn ze hour niie auto flak naost oonzen 
(Obk), Ze zedcn niks uut pikantigbcid 
(01-Ni), (Jut pikaantighied is ze toch 
mitgaon (El) 2. halsstarrigheid (Dhau, Dho, 
Np, 01-NI, Op) (Jut pikantijbeid wol ze 
niet mitdoen (Np, 01-NI) 3. deftigheid en 
gedurfdheid (Ob) 4. smaak die aan eten zit 
(Ub) 
pikballe (Bu, Np) de; -n; -glen ['ptgbaio] 
1. stukje pik, pek, all, in verb.: Die is 
aided depikba/ie is altijd de pineut (Np), 
dcpikbalie inbebben ziek zijn (Bu) 
pikbosteren (01-NI, Wol) zw. ww.; 
onoverg.; pikbosterde, het pikbosterd 
['ptgbostçi] 1. knikkerspel spelen waarbij 
de kinderen achter eikaar aan gaan: de 
eerste speler werpt een baster [glazen 
stuiter], waarna de andere crop mikt; wordt 
de baster geraakt, dan is hij voor degene 
die crop wierp (Wol) 2. het spel spelen 
met eon biokje hout waarop elk kind een 
cent heeft geiegd (men probeert de centen 
eraf te werpen met een enigszins rond 
gemaakt stuk steen, waarbij elke speler die 
centen mag houden die kruis dan wel munt 
zijn; de keuze voor kruis of munt is eerder 
overeengekomen), z. ook piksmieten 
(01-NI) 
pikdonker z. pikkedonker 
pikdraod z. pikkedraod 

pikduuster z. pikiceduuster 
pikels z. pike/ze 
pikeize (Df'o, Nbk, Ow) Ook pikels (Ow, 
Sz),pekelze (Dhau),pegelze (Bu, El, Nbk), 
pekels (Dhau) de ['ptkelza/'ptksls/'p€k€izo/ 
'psxslzo/'pskeis] 1. priem (voor do 
leerbewerking) Mit do pikeize en at 
piictouw wadde etpecrdcluug mackt (Ow), 
Mit eon pikcizc wodt at icerwark mackt 
(Dfo), wit do pikels gatties macken (Ow) 
pikeneur z. pikeur 
pikeur (verspr.) Ookpekeur (iett. 5: cost.), 
pikeneur (bet. 2: Wol) de; -5; -tien 
[pi'kA:or /po'k ... /piko'n ... } 1. degene die op 
de sulky zit bij harddraverijen (Bu, Ld, 
Obk, Op, Ow, Ste, Wol) Dc pikeur zit 
aachter do baddraevcr (Ste, Wol) 2. 
charmeur, vrouwenjager (Bu, Dho, El, Np, 
Nt, Ow, Wol) Hij is NY de vrouwiuden 
can bide pikeur (Bu), Dat is een aorije 
pikeur man die naar ailerlei vrouwen gaat 
(Np), Mariluden die a/tied aach tar de 
vrouwiuden an zitten, oat bin giunthje 
pikeurs! (v) 3. iemand die lets heel goed 
kan (Ow) een bie/epikeur (Ow) 4. man die 
een beetje eigenwijs is, veelal: en die fraai 
gekleed is (Bu, Nw, Spa, Ste, Sz) Et is een 
pikeurtien hour, hi) is wat wiese/ik (Nw) 
5. eigenaardige man (Diz, Ste) Dat Iiekt 
me een appatte pikeur (Diz) 
pikgooien (Bu, Dfo, Ld, Ma, 01-NI, b: lm) 
onbep. w. ['ptkxo:oji] 1. hetz. als pik-
smieten, z. aidaar 
pikliaemer (Bdie, Diz, Ma, Nw, 01-Ni, 
Op, Ow, Spa, Sz, Wol) Ook pikhamer 
(Spa) de; -s; -tien ['ptk ... ] 1. schoen-
makershamer (Op, Ow) 2. haarharrier (Op, 
Sz, Wol) De pikhaemer zit vaekc mit een 
touwgien an et baerspit vaaste (Op) 3. 
straathamer (01-NI) 4. speciale puntige, 
ijzeren hamer gebruikt bij het lassen (Bdie, 
Diz, Ma, Nw, Spa) Bij et iassen macf' de 
pikbaemer bruken (Bdie, Ma, Nw, Spa, 
Diz), Dc pikbacmcr die was d'r yew- am 
bra am d'r of to s/a on, af' war gcuten 
badden on d'r zatten ran en of uutstikseis an 
(Nw) 5. punthamer (Nw) Eon pikhaeiner 
bruukte 10 your bookies waor af' mm bij  
kunnen (Nw) 
pikbamer z. pikha cm or 
pikhoolt (Obk) et; -en [ptkho:It] 1. 
houten variant van de pikstien (gebruikt op 
het us) 
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pikke z. p1k 
pikkedonker (verspr. OS, Bu, Dho, Np, 
Nw, 01-NI, Ste, Wol) Ook pikdonker 
(verspr.) bn. [plk3do9lq/plgdol)kf; aks. 
wisselt] 1. erg donker Et is pikdonker 
(Nbk) 
pikkedraod (Bu, Nw, Ow, Pe-Dbl, Ste) 
Ook pikdraod (verspr.), pekdraod (El, Sz) 
et, de ['ptb..f'pig ... /'p ... ] 1. pikdraad 
Fikkedraod oat bruukte do sehoemaeker 
(Nw), Vroeger wooden de schoenen mit 
pilcdraod ni7d en oat draod wodde dew-
gesmulten pik baeld (Db), Do schoemaker 
baolde depikdraod dew- depiktonne (Spa), 
Bientouwznitpikinsmeerd was pikkedraod 
(Bu) 
plickedril z. pnic/cedille 
pikkeduuster (Bdie, Bu, Dhau, Dho, El, 
Ma, Nw, Ow) Ook pikduuster (Db, Np, 
Nw, Obk, 01-NI, Op, Ow, Pe- Dbl, Spa, 
Wol) bn.; vooral pred. [ptkodystç/pg ... ; 
aks. wisselt] 1. pikdonker Et was 
pikkeduustor, ie konnen glen baand veur 
do ogen zion (Dho, Nw) 
pikkeltien (Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, El, 
Nbk, Nw, Spa, Ste) Ook pikkien (Bdie, 
Bu, Dho, Ma, Np, Nt, Op, Ow, Pc- Dbl, 
Sz, Wol) et; ...ties ['ptkjtinl'ptkin] 1. 
pikkel, stipje, ook: klein gaatje (als 
beschadiging), plekje Boeronbadden allied 
blauwe kiolen an en timnzeimannen 
pep or- en-zoolt-kjelen (donJcergries mit 
wittepikkelties) (Nw), 'k Had in mien jurk 
can hiel Iclei•n pikkeltien vliegestront (Db), 
D'r zat eon pikkeltien op 'e boezeroen 
(Spa), D'r zat cen klein pikkien op et 
koppion, oat .1/c bob et goedkoop kregen 
(Sz, Obk), 1k bat/do eon pikkien op de 
brille, i/c daenke waor kick 1k toch 
tegenan!(Sz), D'rzateenpikkion op 'tglas 
van do auto (Ma, Ow), 1k hebbe eon 
p1/c/den op 'e aarm klein wondje met een 
korstje (Np) 
pikken zw. ww.; overg., onoverg.; pikte, 
het pikt ['ptk] 1. (overg.) met de snavel 
prikken Do kiepe pikte me in de baand 
(Wol), Die her hew- in de kaom pikt hij 
heef't haar zwanger gemaakt (zodat ze 
moeten trouwen) (Bu), Die zit je a/tied op 
'e kop to pik/cen die persoon doet altijd 
vinnig, heeft het altijd op je voorzien 
(Dho, Nw) 2. (overg.) met de snavel 
oppakken (en eten) Oonze piekies moe'n 

war fien voer bebben, oat groffe pikken ze 
nog niet (Op) 3. (overg.) prikken, steken 
(Np, j) (bijv. met een zeis:) 1k hebbe me 
even pikt (Np), Die badde ieskorrelties die 
d'r tussen zatten pikten je venien% in do 
ogen (j) 4. pulken (Ste) Rothoef bij 
koen en bin een soort likdoorns ondor do 
boot' ze moe'n dr ok out pikt wooden 
(Ste) 5. gericht naar, op, in, tegen jets 
werpen, vooral bij knikkeren en soort-
gelijke spelletjes (verspr.) mit stienen pik-
ken (Sz, Bdie), D -  wodde een koelegien in 
de grand mae/ct en van een streep of mos 
ie op oat koelegienpikken (Obk), knikkers 
op de pot zetten on d'r dan uut pikken 
(Dhau), Wie pikt es op mien knikkers? 
(01-NI), Die kan wit knikkeren zo best 
pikken! (Dho). Bif pettienballen baj' een 
prottepetten togen de more, en dan mos io 
de ba/len in de petten pikken (Spa), 
Vroeger pikten wz op neuton, in eon 
va/c/den op 'e grond (Ow), MY pikte de 
sniballe paroles in do schostien (Wol), 
Mit do proppescbieter gongen we op 
musken en protters pikken (Pe-Dbl), De 
jongen pikten op 'e straotlantoen,s (Ma) 6. 
(overg.) iemands knikker e.d. raken: bij 
knikkeren, werpen e.d. (Bu, Dho, Nw, 
Obk, Ste) Gob, die her me p1/ct nl. bij het 
knikkeren (Nw), Aj' thy staoba/ de ba/la 
vongen mos ie iene pikken iemand raken 
door te werpen (Dho), 1k bob 'm pikt zijn 
knikker geraakt (bij het knikkeren) (Bu), 
(bij het knikkeren:) 1k zal je pikken; dan 
maj'nietmeermitdoen (Ste), Iemoe'n die 
stien zJen to pikken, daor staot biel wat 
geld op nl. bij piksmieten (Obk), As d'r 
gieniene pikt is, wodt de boel meten, en 
wie de knikker et dichtste bij do pot bet, 
her et pottien wunnen (Ste) 7. (overg.) 
tikken (bij 	tikspelletjes e.d.) (Ste) S. 
(overg.) prikkend schoppen, slaan (van 
koeien) (Ste) Eon koe pikt mit de 
aacbteipoten aacbteruut, eon poerd slat 
(Ste), Pas op, die koe pikt aachteruut slaat 
met z'n achterpoot naar achteren (Ste) 9. 
(overg.) vastmaken door te haken (Bdie, 
El, Ma, Pe-DbI, Sz) do waegens an mekeer 
pikken vastmaken (Bdie, Ma, Pe-Dbl, 
Bdie), Riede do auto oven acbteruut, dan 
kan ik do karre d'r zo anpikkcn (Sz), do 
waogen an de trekker pikken (Ma) 10. 
(overg.) tot zich nemen, pakken (ook: mm 
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of meer stiekem), stilletjes gebruiken Hi 
p/Ale can stok/cien keze van de scbao/a 
(Wol), Now, we p1k/can nag even can 
ofzak/cartian we nemen nog een borreltj e 
(01-NI), 1k bab can stokician vials wit de 
panne plkt (Obk), (..) dat I.  stickom eon 
boa oltian p1/ct badda 0) 11. (overg.) jatten, 
stelen Ze p1k/can daor nogal as wat stelen 
(Np), Th plkto gauw can appal van do 
kant (Wol) 12. (overg.) aksepteren, 
aanvaarden (vooral in oritkenningen) 
Cobol mar niat dat ze dat p/k/con (Dho), 
Dat pikkan we met! (El), Zo/lcn za dat 
zomarpiklcanfl$bk) 13. (onoverg.) kieven 
As at good waami is, blieven do sc/ioancn 
haost an at asfalt p1k/can (Obk), Dat goad 
p1/ac zo an do haven, Ia konnan at d'r niat 
of kricgan (Fe- Dbl), Et is zo miors; dan 
p1/ct at zo, zo zuta is at (Ste), Dc vingars 
p1k/con ma an makaar (Spa), Dc varvo van 
vrocger druugda met zo baddo, die piktc 
lange (Ste, Db), Klaren kim okpikkon van 
de smerlite (Ste), Die stoc/lewiing is zo 
smeri, bi5 pi/ct d'r over (Sz), Soms bcJ' 
va/s bile/c; at moot p1k/can (Ste) 
pikker Ook pikkerd (bet. 1: Dfo, bet. 2: 
Ld, Obk) de; -s ['ptkç/'pi.kçt] 1. persoon of 
dier dat pikt, z. p1/c/con in de diverse bet. 
Hij is slim op 'a canton, bi is eon lode 
p1/c/card hij is er erg op uit om geld te 
krijgen (Dfo) 2. vinnige persoon (Dfo, Ld, 
Ma, Obk) Hi5 is can foe/c pucker een 
vinnig lemand (Ma), Af' at mit N. in et 
gaoren /criegon kuJ 'Jo mar k/a ormackan, at 
is eon achto pikkerd (Obk), Dat is can 
kwaoio p1k/card, c/ia gaft at nict gauw op 
(Ld) 3. grate knikker, stuiter (waarmee 
men op andere knikkers, bostars schiet bij 
het knikkeren; van leem, later van glas, 
ook van lood of ijzer) (Dho, Obk, Op, Ow, 
Wol, Sz), ook: grote knikker, kleine steen 
waarmee men werpt bij het piksmieten, 
pikscbieten (Dhau) Ean p1k/car bruukton za 
NY pikkan (Wol), Eon loden baster was 
bij oons do p1k/car (Ow), Ean p1k/car was 
bi5 oons can grate iezaren bom of can 
mooic, dikka bilk/car (Sz) 4. schoenmaker 
(Nw) 
pikkerd z. p1k/car 
pikkerig ['pikçox, . ..kanx] - pikkerig: 
kieverig Die zoartias bin p1/c/conk  (Ow, 
Np), 't Hwinigp ott/en ispi/c/carig (Ste), Da 
haven bin mapi/c/ccrig (Ma, Ste), Wathcj' 

toch oten kiand, ic bin bc/omao/ p1/c/cong 
am dc snuta (01-NI), Dear do waarmta kun 
sonmiige wegen achtpikker4g- wozan (Ow), 
Et is pikkerig van smoriktc  (Ste), As d'r 
can p/aanto onder do luus zit, is do veon- 
storbaank p/k/cani (Ste); vinnig (Obk) Et 
was con p/k/cong kora/tien, die overaf wat 
van to zeggan hadde (Obk) 
pikketanesie (Bu) [ptko'tâ:nosi] - 
pikketanissie, borrel We gaon daor even an 
am can pik/catanasie (Bu) 
pikketouw z. piktouw 
pikkien z. pik/ca/tian 
pikknikker (Dfo, Dho, Diz, Spa, Sz, Wol) 
de; -s; -tien ['jnkntkç] 1. grote knikker 
waarmee men schiet Mit do plkioikkcr 
mossan Jo do bostcrs wit do pot schiaten 
(Wol), Ecn bostar was NY oons can 
pilcknik/cer (Spa) 
pikmi'jer (Bu) de; -s ['ptkrnijç} 1. slechte 
maaier Eon aorlia  pikmijar is dat iemand 
die nogal sleeht maait (Bu) 
pikpakkneupe z. p1/cpa/c/ca ape 
pikpakknoop z. pi/cpa/cka ape 
pikpakknope (verspr., niet ZW) Ook p1k-
pakknoop (Bu), pikpakkneupe (Fe- Dbl, 
Ste) de; -n; ...knopien ['ptkpakno:p(o)/ 
...kn&:pa] 1. tweedelige knoop, vooral 
gebruikt bij jurken, waarvan het ene deel 
overtrokken is (met de kledingstof: van de 
jurk) en het andere deel erin wordt gedrukt 
Eon pikpalcknopa koJ' ovora/ an zattcn, ct 
was acn deurdrokknopa (Wol), Eon pu/c- 
paicknope was mit con ba/ stoic/clan waor 
do stof overhannc kwarn en at ondarsta 
dial zatton van die na/c/clas in, dat dnokte Ia 
d'r tegenan en at b/oaf zittan (Obk), pit-
paicknopen op do Junk (Nw), ...an do 
man/udabroek (Nw) 
pikroet (Ste) et ['ptkru:tl 1. nat roet, 
lekkend roet uit een schoorsteen Et begint 
pi/croat to la/c/can (Ste) 
pilcschieten (Dfo, Dhau, Ld, Obk, Np, Nt, 
Ow, Spa) at. ww.; onoverg.; onbep. w. en 
het pikscheuten ['ptkski:t} 1. hetz. Ms 
piksmieten, z. aldaar 
piksmieten (Db, Dfo, Dhau, El, Ld, Obk, 
Ow, b: im, p, s: Db) at. ww.; onoverg.; 
onbep. w. en het piksmeten ['piksmiti 
/ ... ski:t] 1. het spel spelen waarbij de 
spelers centen hebben gelegd op een recht-
opstaande steen of een blok hout; met 
kleine ronde keisteentjes moet men deze 
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centen proberen te winnen door de steen of 
het blok om to gooien (men kan daarbij 
afspreken dat wanneer de centen op kop 
dan wel op munt vailen, ze voor de werper 
zeif dan wel voor de andere speler zijn 
(Np); er word ook wel met ronde houten 
haiku geworpen, ni. met name van el-
zehout (Ow)) Vroeger wodde d'r con protte 
mit kicune balstienties piksmeten (Db), 
Zoas grate meenaken piksmieten mit con-
ton, deden kiender dat mit knopon op con 
Mica on daor mit ccii boater op schicton 
(Obk), Mit piksmicton ha ik do Pik nict 
miston, want dan bob 4 at vorlew-en 
(Dhau), Bijpiksmictcn op at ics haj'ronde 
kujien, dan miMe ic op can recbtstaonde 
st/en mit centen; Ia konnen con aarjder d'r 
ok vut schieton dour do kujjo van die 
sander to racken, dan haj' cia togenstaander 
uutscbackeld (Obk) 
piksmietersploeg (Dhau) dc; -en; ...ien 
['pksmitçsp1ux] 1. groepje personen dat 
het spel piksmioten specU 
piksteen z. piksticn 
piksteern (Nt) de; -s; -ticn ['ptkstt:Qrn] 1. 
zaklantaarn 
pikstien (Bdie, Dho, Diz, IA, Np, Nt, Ow, 
Sz, Wol) Ook piksteen (Spa) de; -der, ook 
wei -en [ptk ... ] 1. steen waarop men 
schiet bij pilcschiotcn, piksmieton, z, 
aidaar, z. ook onder boorken, vgl. de 
pikstion raeken (Ow), gooien on 'cpikstien 
(U), Et spa/legion biette pilcccbieten; Jo 
hadden con stien, do piksticn, die op eon 
streep (do mien to) stan; op 'e pikstien 
Jaggen centen on mit can klein baistiontion 
moj' do pikstien omunogoolon (Np), We 
hebben do pikstion kepot scheuton (Np)  2. 
steen waarmee men werpt bij het speien ais 
genoemd onder bet. 1 (Nt) gooicn mit eon 
pikstion (Nt) 
pikstriekel z. scadestrik 
pikstrik z. zendestrik 
piktogram (spor.) [ptkto:'gram, ...toM...} - 
piktogram 
piktonne (fidie, Bu, Diz, Np, Obk, Op, 
Ow, Spa, Ste) Ook pektonne (Ei) - pikton 
Do pektonne wodt bruukt on, etpek hietc 
to macken (El), Dc schoemakor baolde do 
pikdraod dour do piktonne (Spa), As de 
loodgiotors an 't wark woron vow con daic, 
dan haddon so vuur onder do piktonne on 
dat stank wiotwaor bonno (Obk),. (schert- 

send- dreigend:) 1k as) jaw mit do kant in 
do piktonne zetton! (Ow) 
piktouw (verspr.) Oak pikketouw (Ste), 
pektouw (El, Sz) ['p..] - piktouw Pitt-
touw was touw mit p/k d'r an, etgong niet 
weer of (Ste), Mit do pike/se on piktouw 
woddo otpeerdetuug maekt (Ow), 
pilczwat [ptkswal; aks. wisseit)- pikzwart: 
zeer zwart pikzwat baor (Ld), Wat had bi5 
con pikzwatte pette op (Dhau), 1k was so 
smorig, ik had pikzwatte Macn (Diz, Nw), 
Hi7 was pifczwat am de kop (Ste) 
p11 Z. pYle 
pilaar z. pilaar 
pilaor (Dfo, Dhau, Dho, Ld, Np, Nt, Ow) 
Ook pilaar de; -en; -tien [pi'lo:ar, ook 
'pi... (Ste)/...] 1. pilaar (lett.) To sullen in 
do karko mar lack aachter do pilaar zitton 
(Ste), Die staot d'r net as eon pilaar die 
persoon staat recht en stijf (Nw), eon 
boo/ton pilaar iemand die recht en stijf 
staat (Nw), (bij vgl.:) Die hogo connufeer 
in do bos nunion wij vaoko dcpi/aor(Ld) 
pilaster (Nw, Obk) [pi'lastç] - pilaster: 
bep. ornament Die taste is vorsiord mit 
sue wart in de vorm van raven; et is eon 
taste mit pilasters waor do raankon in 
uutsnoden bunnen (Obk) 
Pilatus [pi'la:tos], in van Font/vs naor 
Ri/sEas sturon van het kastje naar de muur 
(Db, El, Mun); voider in (met kleine letter) 
bokus-pokus, pilatus, pas! toverformule bij 
goochelca 
pilkontrole ['pti..] - pilkontrole 
p11k (alg., bet. 2: spar., bet. 3: verspr. 
west.) Ook p1! (bet. 2, bet. 3: Dfo, Dhau, 
Obk, Ow, Sz, b) ['ptl(Q)] I. tabletvormig 
geneesmiddel draanlcies, p//leg/os on 
pociers van do dotter (Nw), MY moot drie 
koor daegs con pille bebben (El), con 
bittcrc p/lIe slit/con jets onaangenaams, 
pijnlijks ondergaan (Pe-DbI) 2. anticon-
ceptiepil Diejongo vrouwluden bin togon-
worrig ailemaole an do p11 (Sz), do katte an 
do pit bebben (Ma, Ow) 3. huisarts 
(verspr.) 1k moot oven mar do pile (Ste. 
Ma), Depi/Ic konit d'r an (Spa), Oonzo N. 
is niot good, we bebbcn do pile bold 
(01-NI), (schertsend:) Wiy kim niet sick 
wadder,, want do pH is mit vckaansic 
(Obk) 4. dikke plak brood (als boterham) 
ccii (dikke) pile brood (alg., Ste): Watbej' 
tocb con ditto p/lien brood snedcn 
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(01-Ni), zo ook ccii goeic p11/c brood (Sz), 
Hi5 kreeg zoe'n p1/Ic brood, bij kon et 
baost met begaffe/en (Db), . ..bIy kon 'm 
baost nict bcgacpcn (Pe-Dbl), Goof me 
mar een beste p1//c, ik bob zoe'n hanger 
(Ste) 5. zwaar, moeiiijk karwei (Nw), in 
een h/c/c p11/c (Nw) 6. dik book Wat eon 
p11/c van ccii bock, dat be'k vot met uut 
(Dhau), een dikke p1/ic (Nbk, Bu) 7. schop 
under iemands achterste (Wol) iffy krceg 
ccii pille under dc kont (WoI) * Fl/len 
bitter in de mond, macft do Icranke ziel 
gczond (Ow) 
pilledeuze (spor.) ['p...] 1. doosje met, 
voor pililen 
pilledri'jer (Bu, Db, Nw) de; -s; -tien 
['ptiodrtjç] 1. apotheker 
pilleflesse (1) ['p...] - pillenfles 
pilleslikken (Nbk) onbep. w. ['p...] 1. 
innemen van pilhlen 1k wectnict of dat wel 
zo good is allied dat pi/iesiikken, Ic mos-
sen d'r aenlik weer of (Nbk) 
pilleslikker (Nbk) ['piIositkr] - pillen-
slikker 
pilo I et ['pilo:, ook wel 'piloM] 1. bep. 
dikke, sterke stof voor kieding, vooral voor 
werkkleding: pilo (grijs, zwart of geel-
bruin: dan vaak voor timinerlui) Die brook 
is macft van p1/u (Nw), broekcn van pilo 
(Pc- Dbi), zo stark aspilo noolt versiijtend 
(Ow) 
pilo II bn.; attr. 1. van p1/u in bet. I con 
pilo boksem een broek van pilo (Mun), 
...brock (verspr., Ma): Zoe'n p1/u brook 
was van dikke stat, Ic konnen d'r we! eon 
bale in ofscboe/en (54, ccii pilo kielc 
(Ma), ...schu/k (Op),  ...jasse (Nw), een 
dikke p1/u jekker (Spa) 
pilojekker (Spa) de; -a ['p...] 1. jekker van 
p110 ccii thicke pi/ojekker (Spa) 
pilonen (Bu, El, Np, Ste) bn.; attr. 
[pilo:(o);.....di] 1. van pilo ccii pi/oncn 
broek(Np, Ste) 
piloos (Ste, Nbk, s: Nbk) bn. ['piio:as] 1. 
van pilo (bep. stof) ccii best mooipiloos 
broekien (s: Nbk), ccii p1/usc brook (Ste), 
...scboik(Ste) 
piloot [pi'lo:ot] - piloot: vlieger 
pilostof (Db) de ['p...] 1. bep. stof voor 
kieding: pilo Vroegcr dreug or man vu/k 
vaekc brocken van pi/ostof(Db) 
pus I et [pUs] 1. bep. bier, pilsener p1/s 
bcste//en (J), eon flcssicnpi/s, ccii gfas p1/s 

2. vroegere benaming voor bep. limonade 
(Ma, Ste): van lichtbmine kieur (Ma), in 
een kogeiflesje (Ste) 
pHs II de; -len ['pUs] 1. glas pilsener 
Zuwwe elk ccii pi/sien ncmen? (Nbk), ccii 
peer piisics (Nbk), (gezegd als bestelling 
tegen een ober:) Twicpi/sgraeg(Nbk) 
pimpel ['ptmpj], in an do pimpel wezen 
aan de pimpel zijn: Die is aorig an dc 
pimpel (Ow), We bin we/ es an dcpimpe/, 
on met to min! (Ste), Now, die is best an 
dcpimpe/ (Nw), Hiy is aurig an deplmpe/ 
raekt aan de drank verslaafd geraakt (Op) 
pimpelen Ook pumpelen (Nbk, Ow) zw. 
ww.; overg., onoverg.; pimpelde, het 
pimpeid ['ptmpli,J'pam  ... ] 1. pimpelen, 
sterke drank nuttigen even ickkerpimpe/cii 
(Nbk), ...gezel/ig pimpelen (Nw), Zie 
zattcii Jckker mit 'ii bcidcnd to pimpe/cii 
(Spa, Bu), Ze zatten mool to pimpc/cn 
(Ma), Jonge, jonge, wat bcwwe zeten to 
plmpe/eii (01-NI), Die boo/t ok we/ van 
wat pimpelen (Ste), Die pimpc/t nog wel 
icne neemt nog wel een borrei (Nw) 
pimpeler (Ow) de; -s ['pimp jr] 1. iemand 
die graag drinkt, veel pimpelt Dat bin ccii 
peer echte pimpe/ers (Ow) 
pimpelnices (Bu, Nbk) ['ptmpj...J - 
p imp elm ees 
pimpelpaors [pimpj ... ; aks. wisselt] - 
pimpelpaars Hi5 zag pimpefpaors van de 
koo/de (Bdie, Dho, Pe-DbI), Ze bad zoe'n 
gi/rooic flirk an, dat et wodde mi 
plmpe/paors vow-  do ogen (Sz), Hi5 krceg 
zoe'n boestbuie, hi zag d'r pimpelpaors 
van (01-NI), Aj'jc stoten bebben, wodt et 
sums pimpc/paors mit a/fe kieuren van de 
regenboge (Ow), Hi)' bet glen k/ear op 'c 
kop, hi)' is pimpelpaurs,-  hi)' is nict good 
(Bu), Wat con k/car! Et liekt we/pimpe!-
paors mit ccii rood raantien (Sz), ? Is 
pimpelpaurs mit ccii dondcrwo/kien met 
een heleboel kleuren die niet zo good bij 
elkaar passen (Spa) 
pin z. penne 
pincet (spor.) [pi'set] - pincet Om ccii 
mocre [bij enkoningin] year or marken beet 
to pakkcn bcj' cen pincet neuthg (bs) 
pinda de; -s; -glen ['pinda] 1. pinda, olie-
nootje (vanouds is acpencutc gebruike-
lijker) 
pindakaas z. pindakeze 
pindakeze (spor.) Ook pindakuas (spor.) 



pineut - pinke 

- pindakaas 
pineut [pi'a&:t], in do pincut wozen de 
sigaar zijn 
ping I (Nbk) tie; -en ['pit)] 1. het geluid 
'ping', Z. ping II 
ping II (Nbk) tw. fpujJ 1. klanlcnabootsing 
van hot korte, meestal hoge geluid van een 
bet, kiok e.d. 
piugat Z. pennegat 
pingel (Np) de; -s; -tien ['pu)(g)fl 1. 
flinke schop tegen een bat Hi)' gal do belle 
eon pingel (Np) 2. Z. pengel 
pingelder (Bu, Db) Oak pingeler (Nt) de; 
-s ['pu(g)jdç/ --- IT] I. iemand die voort-
durend pingelt, afdingt bij het kopen Mit 
him kid' boter gion zacken doen, et is we] 
zoe'zi grotepingeider (Db), War eon oolde 
pingelor (Nt) 2. onbeduidende koopman 
(flu) 
pingelen 1W. ww.; overg., onoverg.; 
pingelde, hot pingeld ['puj(g)j] 1. 
(onoverg.) pingelen, afdingen (inzake con 
prijs) Pattie vrouwIudon he/then dr slag 
van am op 'o mark to pungeion hi)' do 
koopluden (Obk), Die koopma.n die pingelt 
om eon peer Icwattios (B die), MY hot d'r 
nogal wat of pingold (Ste, Nbk), Th)' 
porbeert aJtied d'r wat of to pingelon (Ma), 
Die is bandig in 'tpungolen (Diz), Ofkocbt 
hi)' mar eon bloome, dan zit hi)' nag to 
pingelen (Ow) 2. (onoverg.: bij voetbal) 
erg lang aan de bat btijven, to lang btijven 
drij von Die vent fig( n/tied mit do belle to 
pingelen (Wol), Diejonge hoofI do ba/Ic to 
lange vaaste, hi)' pingeit d'r mar wat mit 
(Ld), Hi)' hEft mar wat op etzolde plak 
staon mit do ba/Jo to pungoien (Nw), Do 
voetba/Jer pungeide mit do ba/Jo near de 
goal (El, Pe- 4Th!) 3. (overg.) wegtrappen 
(van eon bat) (Nbk) Hi)' pungoldo do ba/Ic 
over ot void (Nbk) 4. (onoverg.) dieselen, 
pingelen (van een motor) As d'r aargens 
wat an con motor mekoor4 bogint hi)' to 
pingelon (Obk), As do auto op normaa/ridt 
011 10 gaoler, d'r super in, dan pingelt hi); 
dan /opt do inoter met zuver (Bu), Die 
motor hot con pungeiond gehiud (Dhau), 
...pingelt zo (El, Db) 5. z. pangolon 
pingeler z. pungeldor 
piugo (1) ['pu]go:, ...gom] - pingo 
pingpong (spot.) ['pujpoi] - pingpong 
pingpongballe (spot.) ['p...] - pingpongbal 
pingpongen (spot.) ['ptipojj:J - 

pingpongen 
pingpougkamploen (I) ['ptrjporjkampijiin] 
- pingpongkampioen 
pingpongkainpioenscbop (1) ['p...] - ping-
pongkampio ens chap 
pingpongtaofel (spar.) ['p...} - pingpong-
tafel 
pingpongwedstried (1) ['p...] - pingpong-
wedstrijd 
pinguin do; -a; -hen ['pujwtn] 1. pinguin 
pingumnklonie (1) f'p ... J - pinguInkolonie 
pinhehn (spot.) do; -a; -pien ['ptn ... ] 1. 
puntheim, bep. Duitse helm uit W.O. I 
pink z. pinke 
pinkbolle z. pinkebolle 
pinke Oak pink (bet. 1: spot. in verb.) de, 
ook et (bet. 2: El, Ld, Ow); -n; pinkien 
['pujk(3)] 1. kleinste van do vijf vingers 
Aj' de pinke missen mooton is met zo slim 
as do doom! (Obk), Hij her con pinkion 
dikke vol vow do kop hij houdt hop. goon 
rekening met tie gevoelens van anderen, 
negeert mogelijke bezwaren zonder meet 
of ziet to met (Np), do pinke op 'e naod 
van do brook (bebben) in de bonding 
(staan) (Bu, Oh, Nt, Obk, Ow), ...de pink 
it!. (spot.), MY kon him viol am Zion 
pinkien wion on am z'n vinger winden 
(Dfo), Dat koj'mit otpunkion viol an vz.den 
dat kon je gemakkelijk begrijpen, aanvoe-
len (Pe-Dbl), 1k boovo mar mit mien 
plokion to wiezon ik hoof rnaar weinig to 
zeggen, to doen of hij/zij voert hot uit 
(Pe-Dbl), bA-un 'tmit do pinko welsturen 
hot is gemakkelijk to sturen, to bedienen, 
to regelen (Dho), Aj' 't punkien gevon, 
nomen zo do biele baand ala je hem eon 
vinger geeft, neemt hij de hole hand (El) 2. 
hokkeling, óénjarig kaif D'r is Iestdaogs 
eon pinke doodsleugon ni. door her onweer 
(Wol), Die pinke is al weer gust, we A-un 
him now wel vorkopon (Db), Dat loslopen-
do pinke staot al eon biole tied in do 
noodstal (El), Aj' drckt kommon wiion 

con pinke moot ka/ven Q) It Was eon 
pinke vow do corste keor die voor do 
eerste keer moest kalven O) Daorkan hi)' 
we] con pinke your van do stal trckkon hij 
koopt lets dat nogal duur uitgevallen is 
(Nw), ook: hij heeft eon ongeluk gehad dat 
hem nogal wat geld gaat kosten (Nw), to 
ook Darken 'iii wel con pinko koston (Nw) 
3. (vooral my.) opgeschotenjongen (Ste) ' 
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pinkebolle - Pinkster 

(kinderrijmpje op de vingers van een 
hand:) Pin/cien/Gooldan rinkien/L sage 
liereboom/De potsii/ckcr/De Iuzaicni/cker 
(Ste), Do lacste pinko dot at be/c/ce op 'a 
kim/ca wie het Iaatst binnenkomt, moot do 
dour sluiten (Ld) 
pinkebolle (OS, vorspr. WS) Ook pink-
bolle (Np, Nt, Op, Sz), bollepinke (Bdie, 
Pe-DbI, Wol) de; -n; -gien ['pu]kobolo/ 
ptgbo1o/boIapujko] 1. mannolijke pink, 
jonge stier, pinkbul Dapinkeboile kari niet 
corder bi do pin/con in do weide as do 
pin/con ion jaor en cfrie maonden binnen 
(Obk), As do pinken in 't Iaaad binnan on 
go hobban do lea/lied, dan kan de pinke-
bolle d'r o/c bij (01-NI), Do boeran walden 
bout pin/con vae/ce appat an doen d'r dan 
vac/ce eon pin/cbolle bi die d'r vow-
zorgen moat dat de pin/con kaif woddon 
(Op), D'rloopt eon goeicpinkcboIle bij do 
pinken (Wol), Be pinkebolle root a/Ia 
stelcken onderstebo van (Spa), Die opschau - 
ten jongen zitten aach tar silo maiden an, ci 
bin /crekpin/cebolicn (Ow) 2. opgeschoten 
jongen die zo ongeveer elk meisje probeert 
to versieren (Ow) Et bin van die pin/ce-
boilen, ze zitten aacbter al/a maiden an 
(Ow) 3. man die met meerdere vrouwen 
een seksuele relatie onderhoudt (Nw) 
pinkelielster (Nbk) de, et; -s; -tien ['p...] 
1. halster voor eon pink 
pinkehokke (Dfo, Nbk) et; -n; ...hokkien 
['pu)kohoka] 1. deel van do stal voor 
jongvee, met name voor pinken 
pinkehuder (Dfo) do; -s; -tien ['p...] 1. 
dogene die op do pinken, de eenjarigen 
past die in het veld lopen 
pinkekalfien (Np)  et; ...kalfios ['pujko...] 
1. eerste kaif van eon eonjarige 
pinkemaoltien (Np) et; ...maolties ['pujko 
mo:oltin] 1. kleino hoeveelheid melk die 
eon koe geoft, lett.: niet meer dan dat eon 
pink, een éénjarige per keer geeft 
pinken I (Bu, El, Ma) zw. ww.; onoverg.; 
pinkte, het pinkt ['pujk] 1. met hot been 
trekken bij hot lopen, kreupelend lopen 
lane die kreupelt pin/ct ok (Bu), Hi5pin/cte 
wat wit ot iene bicn (Ma), Hi)' pin/ct nogal 
wat(E1) 
pinken II ['pujkjj], in goad bi)' do pinken 
wezen bijdehand zijn, eon holder verstand 
hobbon, slim zijn (OS, Bu, Np, Op, Ste), 
ook in /7th/c lii)' de pinken wezan id. (Ma), 

aorig U)' de pinken wezan id. (Wol) en in 
vroag NJ de pinken wazen vroeg op zijn 
(Bu, Db, Nbk, Op, Pe-Dbl, Ste) 
pinkestal (Db, Dhau, Np, Nw, Obk, Ow, 
Ste) do; -len; ...stallegien ['pujkostal] I. 
deel van de stal voor hot jongvee, vooral: 
do éénjarigen (gezogd van hot j ongste kind, 
wanneor dat geboren zou gaan worden:) 
Die komt in do pth/ccstal (Obk) 
pinkeweide (Nw) do ['pujbwejdo] 1. 
woiland waarin men pinken (eenjarige 
kalveren) Iaat grazen 
pinkeweider (Ow) do; -s ['pujkowsjdç] 1. 
iemand die weiland verhuurt om éénjarigen 
(pinken) in to laten grazen Pin/ccwcidars 
beuden hew- laand vae/ca an om to weiden 
mit l;gend vet (Ow) 
pinkode (spor.) ['ptI]ko:dG} - pinkode 
Pinkster Ook Pinksteren (Bdie, El, Np, 
01-NI, Op, Ste, Sz, Wol) do ['puj(k)st/ 
...stn] I. Pinkster, Pinksteren (de bekendo 
christelijke feestdagen) Paosen, Pinkster en 
Wolveger mark, dat bin do drie be/sag- 
rie/cste daegcn van et jaor, zoden ze 
vroeger we] (Ste), Mit do Pinkster was at 
mooi wear (Nbk, Np, Ste, Spa), Mit 
Pinkster gaon we vot (Ma), We gaon d'r 
mit Pinkster henne (Bu), As et vrocgor 
Pinkster was, kregon we do pinksteipron/c 
an (Ma, Obk), We n/ion Pinkster ho/en in 
It Vane uitgaan met Pinksteren in Heeren- 
voen (Ma, Np), Hi)' bhoft do Pinkster over 
blijft logoren tijdens de pinksterdagen 
(Spa), As do wiend mit Paosen in It 
noorden zit, dan zit hi)' d'r in de regei mit 
Pinksteren nog d.i.: en dan wordt het eon 
slecht voorjaar (Np), zo ook Waor do 
wiand mit Paosen zit, zit hi)' mit Pin/cstor 
nog (Sz), As Faoson an Pinkster op icne 
dag vaalt met sint-juttemis, nooit (Bu, Nw, 
Obk): As Pinkster on Paosen op iana dag 
vaalt, dan /criej' dat van mi)' (Nw), zo ook 
(gozegd wanneer men niet wil voldoen aan 
do wens van do ander:) Dan zuj'nog oven 
waacb ten moeten, as Paosen en Pinkster op 
iene dag vanit (Bu), Dat gabeurt aihanjg as 
Paosen en Pinksteren op icnc dag vaalt 
nooit (Ste, Op), As Paos/cen en Pinkster op 
iene dag valen! nooit, te gener tij d 
(verspr.), Paosen an Pinkster vaaltniet op 
iene dag dat gebourt toch niet (Diz), 

vafen nooit... id. (Ld), As Faoson en 
Pinkster op icne dag /comt met sint- 



pinksterbloeme - pion 

juttemis, nooit (Np), ...koeinen id. (Sz), 
OP Jane dig binnen Id. (El), waacbten tot 

Paosen on Finkster op iene dag vavit 
wachten tot sint-juttemis (Op) 
pinksterbloeme (Ma, Nbk, Nw, Ste, h, f) 
de; -ii; -gien, ...bloempien ['pu(k)st 
b1um] 1. pinksterbloem (Cardamine pta-
tensis) Et laand stact vol pinksterbioemen 
(Ste) 2. in rooiepinksterb/oexne koekoeks-
bloern (fp) 
pinksterdag ['p...] - pinksterdag ecrste 
pinksterdag, twiede pinksterdag Twiede 
pinksterdag is vacke can uutgaonsdag vote 
ten hit/that! ineensken (Obk) 
Pinksteren z. PJnkstcr 
pinkstcrfeest (Dhau, Ld, Ow, vo) et; -en 
['p...] 1. volksfeest dat men met Pinksteren 
Meld Vroeger was d'r in Oosterwoolde 
a/tied pin/caterfeest (Ow), ook depinkstcr-
fcestcn geheten (Ow), We gingen in 
Oostcrwo a/dc naor ctpinksterfrest(Dhau), 
Hi5 bet op et !aeste pinksterfeest in 
Oostcrwoolde verkeringe kregen (vo) 
pinkstergemiente (spot.) - pinkster-
gemeente 
Pinksterkermis (Diz, Spa, Sz) de 
['pui(k)strkzrmas] t. kermis met Pinksteren 
gehouden nacr de Fin/caterkennis gaon 
(Spa) 
Pinksterinaendag - Pinkstermaandag 
Pinlcstermaendag is 't a/tied Schotermark 
(Ow) 
Pinkstermark(Ow) de; -en ['p...] 1. markt 
op Pinkstennaandag gehouden In Oolde-
schoot was ? Pink.stennark (Ow) 
pinksternacgels (Ma) ['puj(k)stnc:gs], in 
vraogczaod en pinlcsternaegels gezegd 
tegen of van ientand die altijd maar 
door'vraagt (vooral inzake kinderen die 
alles willen weten) (Ma) 
pinksterpolle (4,) ['pui(k)strpolol - pioen-
roos 
pinksterpronk (Dho, Ma, Obk, Nw, bo: 
Nw, Op) de ['pui(k)sjproijkJ 1. mooiste 
kieren die men heeft en die men tijdens de 
Pinksterdagen draagt As et vroeger Fink-
ster was, kregen we de pinkaterpronk an 
(Ma, Obk), ook mimer en bij vergelijking: 
Die bet de pinkstcrpronk an z'n mooiste 
kieding (Nw) 
pinksterroos (fp) ['pu)(k)stro:os] - pioen-
roos 
pinksterstorm (Ste) de; -en, -s ['p...] 1. 

lett. storm met Pinksteren, z. onder 
bow/jan 
pinkstertied (Nbk) ['p...] - pinkstertijd 
pinksten'ekaansie ['p...] - pinkster-
vakantie 
pinksterwcke (01-Ni) ['p...] - pinkster-
week 
pinksterziekte (Obk) de ['p...] 1. hetz. als 
.'naendagzie/cte, z. aldaar 
Pinksterzundag [...'sAn...] - Pinkster-
zondag 
pinkvecrze (Edie, Np, Op, Ste) de; -n; 
...veersien ['pu1k ... } 1. pink die voor her 
eerst gekalfd heeft Len pinkvecrze is weer 
even colder as ten pinke (Np) 
pinne z. panne 
pinnen (spor.) zw. ww.; onoverg.; pinde, 
het pind ['pt:] 1. met behuip van ecu 
geldautomaat betalen 2. z, pennen 
pinnig (El, Nw, Sz, Nw) ['pInQx] - pinnig, 
vinnig eon pinnig wietien (El, Sz, Nw) 
pinpas (spor.) ['ptmpas] - pinpas 
pinter (Np, Obk, Ste, b: im, p) Ook 
pienterd (Nw), penter (Sz), penterd (Sz) 
de; -s; -tien ['ptntr/'pintrt/'pcntr(t)l  1. in-
hahg, gierig iemand can gicrige pinter ecu 
gierige persoon (Np, Nw, Obk, Ste): 't Is 
can gierige pienterd, ía kim 't an zien 
k/eren we/ zien en liij bet gold genoeg 
(Nw), V/at ten penterd (Sz) 
pinterig (Obk, Ste) bn., bw.; -er, -st 
['ptntpx] 1. gierig Dacnic d'r oznine datze 
pinteril binnen (Ste) 
piocndablia (Bu, Dfo, 01-NI, Spa) de; -'s; 
-gien [pi'jfin ... ] i. bep. kleine scott dalia 
met bloemen die dicht bezet zijn met 
bloemblaadjes Do b/oemb/atties van de 
pioendalia gaon niet hie/exnaolc eupen, mar 
die s/uten ten beticn (Bu) 
ploene (Nbk, Op, fp) de; -n; -gien, 
pioentien [pi'juna] 1. pioenroos 
ploenepolic (Nbk) de; -n; -gien [pi'j...] 1. 
pioenroos 
pioenroos z. pioenroze 
piocnrozc (verspr., 4,) Ook pioenroos 
(spor.) (pi'jfiro:aza/...] - pioenroos, bloom 
van ten pioenroos Len pioenroze stact bid 
moo] op aen driefscbaoie (Obk) 
pion de; -nen; -negien [pi'jon] 1. schijf 
e.d. waar men mee verplaatst in bep. 
spelen, wals bij schaken, mens-erger-je 
niet) 2. iernand die in de plannen van ecu 
ander wordt gebruikt zonder dat hij zeif 
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pionier - pisgriete 

veel heeft in te brengen, zeif een hoofdrol 
speelt (1) 
pionier [pijô'ni:ar, ook wel piju'n...} - 
pionier (fig.) 
pionieren (1) [...'ni:o] - pionieren (fig.) 
pioniersgeest (spor.) [...n...} - pioniers-
geest 
pionierstied (spor.) [...'n...] - pionierstijd 
pionierswark (spor.) [...'n ... J - pioniers-
werk (fig.) 
pioot (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Db, El, Ow) 
Ook pioter (Sz) de; pioten [pi5o:Qt/ 
pi'jo:otç] 1. (meestal my.) hoofdluis Do 
pioten leupen 'm over do kraoge (Ow), Jo 
konnon we] pioten hebben, hi klau won zo 
opfc beuld (Dhau), Dat fonk zit onder do 
pioters (Sz), Die hot dikke pioten op 't 
beufd! (Dho) 
pioter z. picot 
pip de [pip] i. (bij de mens) pip, di. 
veelal koorts of griep do pip hebben 
(verspr.), Oonze A. had do koofde p,)3 
koude koorts (Dhau, Ma, Np, Ow), ook: 
griep (Ste), Die kon do pip wel hobbon 
(Ow), It katz do pip kriogen barst maar, 
loop naar de pomp (Np), zo ook Kneg do 
pip (k: Ste), Krieg de pip omnii5(Bu) en 
Krieg do kooldo p1)3 id. 2. (bij vogels) 
smeerklier boven de staartwortel (Bu) Die 
kiepo bet or an do pip heeft do smeerklier 
ontstoken (Bu) 3. pip, bekende ziekte bij 
vogels (Bu, Ste) De kiepe bet do pip (Bu, 
Ste) 
pips [pips] - pips, lusteloos, flets Die lcikt 
aor,jpi),s (Dfo), pips tookieken (verspr.), 
d'rpijos uut kiekon (ZW, Ld, Sz, Op), pips 
uutkioken (0hz, El, Nt, 01-NI, Ste), d'r 
pips uut Zion (Obk) 
piraat Z. piraot 
piramide [pira'midoJ - piramide (het 
bekende Egyptische grafmonument, ook: 
bouwwerk of figuur van die vorm) 
pirainidedak (bs) et; ...dakken; -kien 
[pira'micbdak] 1. dak van een klokkestoel 
dat van van onderen vier hoeken heeft en 
dat boven in een punt eindigt, waarbij in 
tegenstelling tot het helmdak de schuine 
vlakken een hol verloop hebben en niet boi 
gewelfd zijn (bs) 
piraot (1) Ook piraat (spor.) [pi'ro:atl 
...'raft] - piraat 
piraotennst (1) [pi'ro:otn&st] - piratennest 
piraoteschip (I) - piratensehip 

piraotczender (I) - piratenzender 
pirk z. piork 
pis Z. pisso 
pisang ['pisaij] - pisang, vooral in do 
pisang wezen (Nbk, Ow, Ste) 
pishak (Bdie, Nw, Pe-Dbl) ['pzbak] - 
pisbak, urinoir 
pisbedde z. pissebodde 
pisbossebop (Bdie, Db, El, Nw, 01-Nl, 
Op, Pe-DbI, Sz) de; -pen; -pien ['pis 
bosxop] 1. pisboodschapje: klein bood- 
schapje als voorwendsel fa, vanzo!J hi 
haddon zoe'n pisbosscboppion om oven 
naor do buurvrouw to gaon (Sz), HJJ bet 
aitiod wel eon pisbosscboppien (El), Ze 
baddo wel dour dat zo hour oven kwiet 
wollon, want ze stuurdon boar year eon 
pisbossehop naor do winkel (01-Ni, Op), 
Et is mar eon pisbosschoppien (Bdie) 
pisbuize (I) [p ... ] - pisbuis, urethra 
pisdoek (verspr.) Ookpissedoek (Obk) de; 
-en; -ien ['ptzdukl'ptsoduk} 1. luier (ook: 
onderste luier, waar nI. de pakkodoek 
overheen kwam) Dc pisdoek, daor kwarn 
do pakdoek overbenne (Nw), Die bet nog 
iene in depisdoeken heeft nog een kleine 
baby, heeft nog een kind dat flog niet 
zindelijk is (Dho), Jo konnen good Zion dat 
ze nog lange niet good was, want ze badde 
eon kleur as eon pisdoek (Diz, Sz, Op), 
Die is zo wit as eon pisdook is erg bleek 
(Nw), d'r uut Zion as eon gore pisdook een 
slechte gelaatskleur hebben (Pe-DbI), (ge-
zegd van iemand die in verwachting is en 
daardoor ietwat bleek van gelaatskleur is:) 
Doe leap re al mit do pisdooken om do 
kop (Nw) 
pisdoekckleur (Dfo, Db, El, Nt, Obk) do 
['p...] 1. vale, bleke, slechte klein: van het 
gelaat Ze hot eon pisdookoklcur (El), Zol 
die wel good wozon, die bet do leste tied 
zoo'n pisdoekekleur (Obk), Zollon bear 
kiender wel good wasken wodden, re bob-
ben eon pisdookeldeur (Db) 
pisgat (Nbk) et ['ptsxat] 1. gat waarin men 
urine loost, in rijmpjes als * Hoe biet 
io2/Klein Grietien/Waor woon io?/In do 
klonie/Waor Jigt dat2/Tn 'tpisgat (Nbk) 
pisgriete (Db, Dhau, El, Ow) ['ptsxri:ta] - 
pisgriet, Sint-Margriet, z. ook onder Grioto 
en pissen, vgl. Pisgriete vaa!t op 20full on 
as 't dan regent, regent et zes woken (El), 
As 't nut pisgriate regent, dan regent et zes 
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pisbemel - pissen 

woken (Db), Dc twiede hoonsdag is 
pisgriete (Ow) 
pishentel z. mieghwnmel 
pisheinelei z. mieghwnmelei 
pishemelnust z. mieghwnmcinast 
pishenunet z. mieghwnmel 
pishenunelei z. mieghammelei 
pisheminelnust z. mieghanune/nust 
pishiminel z. mieghammel 
pishinimelei z. mieghummelci 
pishimmelnust z. mieghwnmclnast 
pishokkien (Bu, Ste) et; ...hokkies ('pis...] 
L hok met urinoir (buiten) Daor staot eta 
pishoickien (Ste), ccii pishokkicn bij de 
sehoele vroeger (Ste) 
pishummel (Nw) de; -a; -tien ['pta ... ) 1. 
hetz. ala mieghuunmel, z. aldaar 
piskarre (Dfo) de ['ptskaro] I. bep. 
spelietje vroeger bij school gespeeld: de 
kinderen stonden wijdbeens on met bet 
hoofd tegen bet achterste van hot andere 
kind; wit ondeugend was, macst onder de 
anderen door kruipen on Icreeg van elk ten 
flinke mep op Zn achterste 
piskont (Db) de; -en; -ien ['p...] 1. 
troetelnaam voor een baby 0c4 mien 
Elaine piskont! (Db) 
piskussen (verspr. OS, Dho, Sz) et; -s; 
-tien ['pta ... ] 1. onderste kussen dat men in 
ten kinderwagen had (verspr.); oak wet: 
kussen onder een kind dat nog bedwaterde 
(Dfo) Et piskussen was eta kussen van 
baeverklijen (Db, Ow), Elko dag kwarn et 
piskassen buten (Dho), 't Piskussen dat 
stank a/tied, want dat wodde boven de 
kachel opdreugd (Sz) 
pislocht (Nbk) ['p...] - pislucht 
pisniedig (Nt) [ptsnidox; aks. wisseit] - 
pisnijdig pisniethi  wezen (Nt) 
pispaol (flu, Nt, Nw) - pispaal (fig.) Die 
is altied de pispaol, die moe'n ze a/tied 
bebben (flu), Die is etpispaoltien, die drift 
a veral rear op (Nw) 
pispauze (Sz) de; -s [pis ... ] 1. korte 
rustpauze tijdens bet fietsen 
pispot de; -ten; -tien ['ptspnt] I. pispot 
Vroeger stan de pispot on 'e ben-eplaanke 
(Ld), ía unoe'n cia pispot mit naor boven 
nemen (Np), MoE an de bienen moej' de 
pispot op legen, dan moat at overgaon (flu) 
2. flauwe persoon, vervelend iemand, ie-
mand die alleen maar flauwe opmer-
kingen on grappen maakt War is ? can 

misselikjonk, at is we] zoo 'n pispot (Nw), 
con flauwe pispot iemand met alleen maar 
flauwe opnterkingen en grappen (OS, Np, 
Nw): Dat wief is can flauwe pispot (Nw, 
Np), War toch can /auwcne pispot ten erg 
vleierig, zoetsappig iemand (Nbk) 3. 
iemand die nogal druk is (Ste) 4. (vaak 
mv. of my. van bet verki.) bloom van de 
hagewinde (Rdie, Bu, Nbk, Np, Nw, Obk, 
01-Ni, Spa, Ste, 5; fp, b: Im) 5. 
hagewinde (bI) 6. akkerwinde (Np, Ste, n, 

* As de heme/ van boven komt, dan 
bin a//c pispottdn stokken zie bet niet to 
somber in, alie dingen waar men zich druk 
om kan maken zuilen niet zo snei gebeuren 
(Ld), (schertsend, met name opgemerkt 
wanneer do antler zegt waar bet om gaat, 
die dat noenit waar de ander eigenlijk op 
zat to wachten:) 'Thor bear ikje, 'see dove 
Jouk en doe bra/c de pispot (Nbk) 
pisse (Diz, Ma, Np, Nt, Nw, Obk, Op, Ow, 
Ste, Wol) Oak pis (Bu, Dhau, Dho, El, 
Obk, 01-NI, Op,  Spa, Ste) de ['ptsWpts] 1. 
urine van de mens Hi3 trapte in de pisse 
(Ma), Et k/a/ne jongien badde in cia brock 
joist; dat konnen Jo sian, want de pisse leap 
'in uut de broekspiepe (Op), D'r stan can 
bc/a pot pis van n '5 morgens (01-NI), De 
dokter wol wat pis in ten flessian hebban 
(El), pis bcwcren year cit dokter (Dhau), 
Daorpraoten ze a/tied van poep en pis(se) 
in dat gezin, bij die mensen gebruiken ze 
altijd vieze woorden (Obk), Hijhetkoo/de 
NY burn, de pis is aorig donker (Dim), so 
vaal as pisse (Ste) 2. aandrang tot pissen 
(01-Nt), in Wat moe'k vandaege vaeke 
naor It husien! 1k Eon de koolde pis wel 
hebben ik meet vaak urineren, wsch. door 
kou op de blaas (01-NI) * ICakke anpisse/ 
Is nag et mecrst wisse gezegd in de tijd 
toen tie kunstmest opkwam (Ow) 
pissehedde (El, Nw, Obk, Ste) Oak pis-
!iedde (Nw) de; -n; -gien ['ptsobcdo/ 
'pizbedo] 1. pissebed, keldermot (El, Nw, 
Obk) 2. in I/c bin van een pissebadde op 
can sebietebadde kommen 1k ben van de 
regen in de drup gekomen (Ste) 
pissedoek 2. pisdoek 
pissen Ook piesen (01-NI, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; piste, bet pist ['ptsiJ'pis] I. 
urineren (pissen was vroeger et gewone 
woord, tegenwoordig wordt bet vaak als 
erg informed opgevat; ruwer zijn: sal/can 
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pissen - pissen 

en miagen (Nbk, Np)) 1k moet eerst even 
pissen (El), HJy vreug de macstar ow even 
benne to pissen (Ld), Ze staon bij cons 
vaekein depoilen tepissen(Wol), Ikmoet 
(zo) neuthk  pissen hoognodig urineren 
(alg., Nbk), 1k moat een stok pissen id. 
(Ste), Van sappie proemen kuf' best van 
pissen (Nt), Die pist wit can bogien (Ld), 
1k pis wel es in de brook van at lachen 
(Ld), blood pissen (spor.), Hi5 rookt a!, 
mar kay flog mar kwao!ik buten de brook 
pissen is nag maar klein, stelt nog niet 
veel voor (Ow), ...nog mar net buten de 
broek pissen (El), Die kuf' wel in de buse 
pissen hij/zij laat zich gemakkelijk mani-
puleren, laat gemakkelijk met zich sollen, 
heeft een ander zelden door (verspr.), zo 
oak HJy fat 'in in cia kouse pissen id. (El), 
waartegenover ThJ fat 'm niet in de buse 
pissen (Wol), Zepissen toch in ienepotze 
zijn twee handen op één buik, spelen 
elkaar de bal toe, spannen samen (Dho, 
App), buten depotpissen z. onder pot, Hi5 
pist overal tegenan bemoeit zich overal 
mee (Bu), Hij kan henn' te pissen ]open 
naar de pomp lopen (Ste), (van iemand met 
een ontstoken ooglid, met een strontje:) 
Die bet een cold wiefien zien pissen (Nw), 
...een oolde vrouw zien pissen (01-141), zo 
ook, tegen zo iemand: Hej' een cold wief 
zien pissen? (Np, Nbk), Ia bebben zeker 
iene zitten zien to pissen (Obk), ...een 
oo!dekerel zien pissen (Np), (zelfst.:) iene 
over or pissen faegen de ander opjagen 
(Ste, Wol): Jemoetenjemet over etpissen 
jaegen laoten (Wol), (gezegd als het heel 
licht regent:) Dc moggen pissen (01-NI), 
pissende Gnete Sint-Margriet, nI. 20 juli 
(verspr.), z. ook onder Gfiete Fissende 
Grieta is de twiede boonsdag (Bu, Ow), Et 
is vandaege pissende Griete, on as at day 
regent, regent or zes waken (El, Bu), As at 
mit pissende Griete regent, regent or de 
biele boonsdaegen (Obk), As at op 
pissende Griete regent, regent at nog zes 
waken (Np, Spa), Regent et niet mit 
pissende Griete, zuflen we mooie hoons-
daegen kriegen, die duren zes waken 
(Obk), Naor can cold gezegde regent at 
veertig daegen aeb tar meka are as at 
pissende Griete regent (Sz, Op), As et de 
bela dag regent, zeggen we we! a: at flekt 
we!pissende Griete (Diz), Pis- op- bedde is 

vot, hij hat schiet- op-bedde wear Icregen 
is van de regen in de drup gekomen, 
gezegd bijv. van iemand die na een 
scheiding trouwt met iemand die eerder 
slechter is dan beter (Ow, Nbk), zo oak 
Die is van pis-in- et- bedde in sebiat-in-
et- bedde terechtekommen id. (Nw) en 
Fisse- op-bedde vot, schieta- op- bedde 
komt wear (Dho), pis-op-bedde votdaon 
on schiet- op-bedde wear van de regen in 
de dmp gekomen, vooral gezegd bij een 
mikoop (Ld), een pappegaai van 'tpaol-
den pissen een vrouw zwanger maken 
(Wol), (schert send:) Wij dronken con glas 
on pisten can plas, mar at b!eefzo et was 
er veranderde niets (oorspr. gezegd van de 
tweede Grate Vergadering, in 1717) (Sz), 
Die kilct zo m4 die kon wel op beddepist 
bebben (Nw), Hij bet eon kleur, hi5 kon 
a/fe nacbten wel op bedde pissen hij heeft 
een vale, erg slechte gelaatskleur (Sz), It Is 
zoe'n klein hoekien, ie kim d'r wel 
overhenne pissen het is een erg klein 
stukje land, grand (Ma), zo ook Hi)' bat 
eon mesbu!te, to kim d'r we! overbenne 
pissen zo klein nI. is zn mesthoop (Obk, 
Nt), Hi)' is zó zunig, hi)' wil veur een 
dubbeltien wel in de broekpissen (Ste), 't 
Is me ankommen as pissen ik hth het 
zomaar ineens, onverwacht snel gekregen, 
opgedaan (een verkoudheid bijv.) (Np, 
Wol), We mossen zo !acben, at pissen zol 
je ankommen we moesten zo hard lachen 
dat we er bijna van urineerden (Obk, Bu), 
(gezegd van alcoholica) Ic kim d'r beter 
van pissen as van een pakkicn spiekers 
(Np, Ste, bo: Nw), ...as van can kossien 
brood (Bu, Obk), ...as van een toppien huj 
(Obk) 2. regenen (Bdie, Nbk) Kick, daor 
pist or wear henna (Nbk), Et is pissen mit 
at wear (Bdie) * Pissen gaot veur daansen 
naar de w.c. gaan gaat altijd voor, dat kun 
je natuurlijk niet overslaan, ook mimer: 
wat het eerst nodig is, moet het eerst 
worden gedaan (Nbk, Np, be: Nw), ... veur 
at daansen id. (Bu), Aj' glen gold in de 
buse bebben, pissen de bontiesfe an (ho: 
Nw), Je kim een naekende boar niet in de 
busepissen het onmogelijke is nu eenmaal 
niet uitvoerbaar (Diz), zo ook le kim now 
ienkeer gien naekende food in de buse 
pisscn (Op) en It Is can toer om can naakte 
maid in de buse to pissen (Sz), Regent et 
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niot niet mit pissanda Gnat/Dan rogont at 
vcertig dagan niot (54, z. ook Gnieta, 
Me/k is goad year elk (verspr.), meestal 
gevolgd door Mar niet vow-  Jan,'Dia p1st d'r 
van (verspr., Ow) 
pisserig (Dho, Ld) bn.; -er, -at ['ptsçox] 1. 
met een vale, bleke gelaatskleur HJ7 kikt 
pisserig toe (Dho), Dat jongion keek so 
pisserig too, die kon naachs nog wel op 
borne pissan (Ld) 
pissertien (Db) et; ...ties ['pisitini  L baby 
(vooral als troetelwoord) Mien klein 
pissortion! (Db) 
pisstank (Nbk) ['pistak] - pisstank 
piste (spor.) ['pisto] - piste: in een circus, 
ook: skipiste 
pistol Z. pastol 
pistool Z. pestol 
pisvole z. pisvoolde 
pisvoolde (App, Ma, Nbk, Ste b) Ook 
pisvole (Dfo, Dhau, Np, Ste), pisvoo lien 
(mv.: bo: Nw), pisvouwe (01-NI) de; -ii, 
...volcn ['pmsfo:Ida, ...fo:b/...fDM} 1. valse 
piooi, vaise vouw Pisvooldan, knoatars die 
hew-en d'r nict in (Nbk), Dat ding sit vol 
pisvofcn (Np), AJ' dabbold op zoo'n ding 
zitten, kriaj' zokko pisvolen (Nbk) 
pisvoolderig (Np) bn.; -er; -at ['pis 
fo:idpx] 1. (van kieding) met kreukels, 
met vaise plooien Die buusdoek is pis-
vooldonig (Np) 
pisvoolten z. pisvoolde 
pisvouwe z. pisvooida 
pit de [pit) 1. innerlijke kracht (van 
personen), geestkracht Da 's iene mit pit 
(Nbk), 't Is lane daor pit in sit (Nbk), 1k 
zeggcja dat d'rpit in sit (ha), eon korel 
mit pit (Ma) 2. z. pitte 
pitriet ['pit...] - pitriet 
pitricten (spot.) bn.; attr. 'pttri:tiJ 1. van 
pitriet can pitrieten stool (spor.) 
pitruin z. pietcreulio 
pitte (alg.; bet. 3: verspr) Ook pit (bet. 1: 
Np, bet. 2: Dhau, Ld, Np, bet- 3: flu, Dfo, 
Ma, Nbk, Np, Spa, Sz, Wol, bet. 4: Ld, 
Obk) de, ook wel et (bij piO; -n; pittien 
['ptta/ptt] 1. pit (van bep. vruchten) can 
pitte/depitton van eon appol (Nbk, Ste), de 
pitte van do kosso (flu), D'r sit eon dllcke 
pittoin doparzik(Spa), Ft pit sat los in de 
proamo (Np), 1k ]us we] graog brwvrnel-
sap, mat dan moat at eerst we! dour do 
si5e west hebban, dan bin depitton d'r uut 

(Nbk) 2. pit in cen petroleumstei, in een 
olielamp, kousje van cen gasiamp &d, 
ook: brander van cen gasstel, van eon 
gasiamp e.d. Depittomoot oven watin de 
boogte ni, het lampkatoen (Bu), zo ook 
Drij at pitt/on van et piotorouliestel mar 
can batian hogor (Diz), Do pitte van eon 
oolderwotsopiotoroulialaampe kof' op-en-
dada schroaven (Ow, Op), dcpitto van do 
laampo (Bu, Pe-Dbi, Np, Dho): Ft pit van 
do laampe braando niat goliok (Np), Ft pit 
van dolaarnpo walmt, want dakousazit d'r 
niot goad recbt an (Dhau), D'r moot eon 
nij pittion in een nicuw kousje in de 
gasiamp (Np), et pit van at stel (Nbk) 3. 
herkenbare kern, merg, in het hout van 
bep. bomen en struiken, vooral: viierpit 
(verspr.) Dr bin onkelc strukon en bomon, 
daor sit holomaol eon pitte dear (01-Ni), 
do pitte in do vloor(Bu, El, Spa, Sz, Ste), 
Vlcerboolt sit con pit in (54, Om eon 
kiapbusse to maakan moot do pit vat de 
vicar (Ma), ... mos oarst or pit vat at 
vloarboolt bao!d woddon (Np, Op), Do 
pan ton van cen p/fl woddon vroogor van 
eon vieartakka maekt; stukkios van 
ongovoar 5 cm on dan mos de pit d'r vat 
(Spa), Do pitte van die ooldo boom is nag 
goad geve (0hz), Dopitto van eon wottelis 
war locbtigcr as do wottel zels (Obk) & 
kern van een ettergezwel, etterhaard 
(verspr.) AJ' eon stionpoosto bobbon, moat 
do pitte d'r vat as 't boteron sal (Dhau, 
Obk), Dissa stionpoesta brokt daodolik nog 
niet dour, do pi tto sit nog to diopo (Op), 
Zolango dopitta niot vat do zwOilo is, biolt 
hiy niat (Pe-DbI, Db), Af' eon iikdoorn 
babbon moat do pit d'r vat, om do piono 
vot to kriegan (Obk), Bi can stionswullo 
moot de pit d'i-  good vat baold wodden 
(Dhau), Die zwollendo vinger dot good 
seor, want do pit is nag niet n/ape (Db) * 
Rogge bolsters, blanko pit (Nt) 
pitteboel (01-NI) de ['pito ... ] 1. bet geheel 
aan pitten in alleriei vruchten (ais hinder-
lijk ervaren) Ft naodaol van proomen on 
kassan is die pittabooi (01-NI) 
pitten (spot.) I'ptJ - pitten, slapen 
pittig bit; -er, -at ['pitax) 1. krachtig, 
energiek eon pittig pensoon (Spa), can 
pittig wiofion (Nbk), oon pittig karoltian 
di. vooral: klein en stork (Np), Dat staotje 
mar pittig staat je vlot en jeugdig (Spa), 
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pizza - plaankien 

Die is aorig pittik sterk in z'n armen (Nw) 
2. niet gemakkelijk om te doen (Nbk) Die 
sominen bin nogoJ pittil  veur hew (Nbk) 
3. nogal gekruid, sterk, niet flauw (Nbk) 
Dc soap is nogalpittij (Nbk), Die borrel... 
(Nbk) 
pizza de; -'s; -gien ['pitsa] 1. pizza 
pizzeria de; -'s [pits'rija] 1. pizzeria 
pjieuwen z. pjicuwken 
pjieuwken (Dhau, Nbk, Obk, Ow) Ook 
pjiwlcen (Nbk), pjieuwen (Obk), pieuwen 
(Db, Dfo, Ld), plieuweren (Bu), puken 
(Bu) zw. ww.; onoverg.; pjieuwkte, het 
pjieuwkt ['pjuMkj]/'pjtmlqj/'pjumlp ... gfl/ 
'piAt..i'pliM/py:kffl I. niet opsehieten 
met het eten, traag en kieskeurig zijn bij 
het eten, met lange tanden eten Kiender 
Attn zo pjieuwken (Ow), Zit toch niet zo te 
pjieuwken (Obk), .. .piieuweren (Bu), 
...puken (Bu) 
pjieuwker (Obk) Ook pjieuwkerd (Obk), 
pjiwker (Nbk), pieuwer (Dhau, Ow), 
prieuwker (Nbk), puker(d) (Bu) de; - 
- tien ['pjimk(t)/'pjtmkç/'pim/'primkr/ 
'py:kr(t)} 1. iemand die met lange tanden 
eet, die kieskeurig en traag is met het eten 
H1J zit d'r in omnie to tiezen, wat can 
pjiwker (Nbk), Een picu war knocit omme 
mit et eten (Dhau), Die pjieuwkerd kay 
einsniet bij can aander eten (Obk), Wat is 
dat can oofdepieuwer (Ow) 
pjieuwkerd z. pjieuker 
pjiwken z. pjieuwken 
pjiwker z. pjieuwker 
pk - afkorting van peerdckracht 
p1. - aficorting van pith 'plaats' 
plaag z. plaoge 
plaaggeest z. plaoggecst 
plaanke Ook planke (WIT) de; -n; 
plaankien ['plä:ijka/'plaijko] 1. plank: 
tamelijk dun en langwerpig gezaagd stuk 
hout Uut die boom kzzj' nog wel can peer 
mooicplaanken zaegen (Nbk), een kroeme 
plaanke (Bu), niye plaanken an de schwa 
zetten (Spa, Pe-Dbl), can nije plaanke 
a.nsiaon (Ow), op 'e plaanke staon in het 
krijt staan, schulden hebben, met name bij 
een leverancier (b), Et wi/k Jilt  op le 
plaanka gezegd van het bijenvolk dat 
'doorbouwt' tot op de plank onder de 
bijenkorf (bs), brood op 'a plaanke hebben 
genoeg hebben cm van te leven, genoeg 
inkomsten hebben (Np, Obk, Op, Nw), D'r 

is gien brood op 'a plaanke ze hebben te 
weinig inkomsten, ze zitten krap (Diz, Hi) 
bet can plaanke veur de kop heeft een bord 
voor z'n kop (Db), zo ook Hij Joopt mit.. 
(Sz), zo stief as can plaanke niet bep. vlug, 
niet lenig, ook: met een gevoel van 
stijfheid in z'n leden, zo duane... (Ld, Ow), 
zo macger... (Dho, Ld), zo rctht... (Ld), 
(gezegd van bijv. koek:) zo had as can 
plaanke (Obk, 01-NI, Ste), Et brood was 
zo druge as can plaanke (Ld), (gezegd van 
een vrouw die nauwelijks borsten heeft:) 
zo siicht as can plaanke (Np) 2. plank 
waarop men jets plaatst, bewaart: kast-
plank, boekenplank e.d. van de bovenste 
plaanke zeer goed (Obk), daodehk van de 
bovcnstepiaanice beginnen met de deur in 
huis vallen, meteen over de kwestie begin-
nen, het moeilijkste willen aanvatten (Nbk, 
Op) 3. loopplank (naar een schip) Die is de 
plaanke biester heeft het mis, heeft zich 
vergist (Nw), zo ook Die bet de plaankc 
missleugen id. (Nw), MY is de plaanke 
misiopen id. (Db, Obk): Iii) is de plaanke 
misiopen mit dat anneumen wait hij heeft 
het totaal verkeerd ingeschat, het ken lang 
niet nit (Obk), Hij was de plaanke aoril 
mis had zich behoorlijk vergist (Pe-Dbl), 
zo ook Ic Attn de plaanke vies mis wczcn 
(Ste) 4. yonder can plaanke over de sloot 
(Spa) 5. (my.) toneel op 'eplaanken staon 
op het toneel staan (Nbk) * (tegen of over 
iemand die .Taanke heet:) Jaanke zat op 'a 
piaanke/Wip zee de piaan/ce/Wag was 
Jaanka (Nw), Van dik hooft zaegt men 
plaanken (Op) 
plaankehoolt (Obk) et ['p...] 1. hout waar 
men planken nit maakt, hout in de vonn 
van planken 1k kocht datpiaankebooit bi 
de meter van de 1,aos (Obk) 
plaankekoorse (I) Ookplaankekoons (Bu, 
Ld) ['plâ:zjkoko:orso/ ... ko:olts] - planken-
koorts 
plaankekoorts z. plaankekoorse 
plaanken (Nbk) In.; pred. ['pla:ijk] 1. 
van planken can plaanken vioer (Nbk) 
plaankespiekeren (Ow) onbep. w. 
['plA:zjkspilcçt] 1. vastspijkeren van 
planken 
plaankien et; plaankies ['plã:I]kin] I. 
kleine plaanke 2. hetz. als staunbooit 
(Diz), z. aldaar 3. elk der beide planken 
aan de voor- en achterzijde van een 
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plaanldenknilen - placte 

ouderwetse baerenwagen (Ma) febadden et 
year- en aacbterplaanlcien; do rongen bin 
32 cm hoge en zo boge is etplaankien ok; 
an do boverkaante bin de plaankies wat 
bewarkt, as versiering (Ma) 
plaankienkrulcn (Np) anbep. w. ['plà:ij 
kil]kryl4] I. bep. oud spel spelen waarbij 
men een cent van een plankje hot rollen en 
de afstand mat met eon meetstokj e Vroeger 
deden we we] plaankienkru/en (Np) 
plaankzcilcn (Db) onbep. w. ['p...] 1. 
plankzeilen, windsurfen Mit et plaank-
zeilen hadden we een bulte last van een 
scbieve wiend (1Db) 
plaantaordig (I) [pla:n'to:ardax] - plant-
aardig 
plaante Oak plane (Spa) de; -n; 
...plaantien ['plä:ntaf'plant3] 1. plant, elk 
dot kleinere gewassen Depioenroze is eon 
vaste plante (Spa) 
plaante-eter (1) do; -s ['pl.tntot:tç] 1. 
planteneter, horbivoor 
plaante-culle (1) ['p...] - planteolie 
plaante-ofval (1) ['p...] - plantenafval 
plaantcbak ['plA:ntabak] - plantenbak 
plaantebeschrieving (1) ['plA:ntoba 
skri:wu], ...vuj] - plantenbeschrijving 
plaantefcmilie (I) ['p...] - plantenfamilie 
plaantegcmienschop (1) ['p...] - planten-
g em eon s chap 
plaantegeslacht (I) ['p...] - plantengeslacht 
piaantckenner ['p...] - plantenkenner 
plaantckweker (1) ['p...] - plantenkweker 
plaantckwekeri'je (Nbk) ['plã:nta 
kwt:krIjQ, ...kr'tjo] - plantonkwekerij 
plaantclictbebber (spar.) ['p...] - planten-
liefhebber 
plaanten Oak planten (WH) zw. ww.; 
averg.; plaantto, hot plaant ['plà:nt/ 
'plantv] 1. in do grond zetten am to laten 
gracien (van bamen, planten) Ic maggen 
glen born en plaanten dichte bi do 
gerecbtibeid van de buren (Pe- Dbl), We 
weren a] vroeg an 't plaan ten mit do moos 
en do koolplaanties (Obk), We moe'n de 
begonia's even plaanten (Ste), de slaod-
plaanties plaanten (Nbk) 2. neerzetten, 
plaatsen Hi5plaantte zion voete krek in et 
twiegien (Nbk) 
plaantenacme (spar.) ['p...] - plantnaam 
plaanter do; -s; -tien ['pla:ntç] 1. degene 
die plant * Boompien groot, plaantertien 
dood (Dfo) 

plaantesoorte (spor.) ['p...] - plantesoart 
plaantesteklden (Nbk) et; ...stekkies 
['plã:ntostekin] 1. plantestek(je) 
plaantevoedsel (spar.) ['p...] - plante-
voedsel 
plaantewereld (spar.) ['p...] - planten-
wereld 
plaanteziekte (spar.) ['p...] - planteziekte 
plaantczicktckunde (I) ['plã:ntQsikto 
k.tndo] - plantoziektenkunde 
plaantgat (spot.) et ['p...] 1. plantgat 
plaantgocd (spar.) et ['p...]  1. plantgaed 
plaantkundc (spar.) do ['p...]  1. plant-
kunde, batanie 
plaantkundcboek (spar.) et; -en; -ien 
['p...] 1. plantkundebaek 
plaantkundelcrer (spar.) ['p...] - plant-
kundeleraar 
plaantkundeles (spar.) ['p...] - plant-
kundeles 
plaantofstaand (1) ['p...] - plantafstand 
plaantseizocn (spor.) ['p...] - plantseizoen 
plaantticd ['plä:ntit] - planttijd 
plan z. plaetse 
plaasnaam z. plaetsnaeme 
plaatbrood z. plaetebrood 
plaatsen z. plaetsen 
plaatsnaam z. plaetsnaenze 
plaatstove z. plaetstove 
plaatvere z. plaetvere 
place-mat (spar.) ['plt:smet, phjs...J - 
place-mat 
placnzen z. plenzen 
plaes(e) z. plaetse 
plaeselik z. p/aetselik 
placsen z. plaetsen 
plaetbolle z. plaetebrood 
plaetbrood z. plaetebrood 
plaetdocmbaand (Nw) de; ...banen ['p...] 
1. scharnier met blad op her kazijn; met 
apstaande pen, waarap de dour met behulp 
van agen hangt en draait 
plaetdoeme (Nw) do; -n ['ple:dumo] 1. 
ijzeron pen aan hot blad van eon deur-
kazijn, waarop do ogen rusten die aan de 
dour zijn gemanteerd 
placte Ook plate (WH) do; -n; plaetien 
['ple:to/'pla:ta] 1. plat, hard stuk van bop. 
materiaal (vaak langworpig of vierkant) 
eon manneren placte, eon glaezen plaete, 
eon thkke, stutten plate (Spa), eon plaete 
Year et beard bebben eon bard vaar zn 
kap hebben (Nw), Et varken bet eon plaete 
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placte-atlas - plaeteb rood 

in at gier hoeft eon stijvo uior (ook wol 
gezegd inzake eon schaap of koe) (Nw) 2. 
(veolal verki.) plat, plaatvormig onderdeel 
van bet klinkwerk van eon deur, 
aangebracht ter versterking, om slijtage 
tegen to gaan (z. ook slietplactien) 
(verspr.), vgl. An de ringkaant van et 
klinkstel zat vacica can batvorrniiplaetion 
tegan at uutslieten van at gat (Obk), Et 
plactien an ot ldinkstal van de daura wodt 
room (Ma, Diz), zo ook Do aachtardeure 
sluut n/ct good meai, ik dacnke dat ot an 
doplaeta van ot lclinkstal liqt (Op), An can 
klinkstal zat vroogcr an wcarskaan tan can 
plactian (Spa, Ow), Et platien kwani op 'a 
douse an daor ging et klinkstal dew (Sz), 
Et plaotien van do douse zit aacbtcr et 
klinkstcl; et is vacka batvormig, tegen-
woordig van/cc vierkaant, mar dan kwarn at 
d'r overbooks op (Ow, Ste), n/jo plaatias 
aacbtor 't klinkstcl zotten (Np) 3. (veelal 
verki.) langwerpig plaatjo op do zeisboom 
aangebracht, met een gaatje waarin de punt 
aan do achterkant van her zeisblad sluit 
(verspr.) atplaotion mit con gattien vow or 
zandenaldcion (Ow), Dat iezeron pla ct/en 
an do zendoboom komt do bake! in 
(Po-Dbl), Et iazcranplaeticn op 'c zenda-
boom is et hekclplaetion, daor do betel in 
past(O1-NI, Dfo), D'rmoat eon n/jo plaate 
op 'o zondoboom, want et gattien wodt to 
room (Spa, Op), N zetto con plactien op 'c 
zende om die rocbt to kriogon, om do 
zondo glad to kriegon, gien boobten of zo 
(Nw) 4. bep. voorziening in bet lichaam 
aangebracht ter versterking eon plaoticn in 
do houpo (Nw), placten in do boupen (Bu), 
Hij bet at b/on op vorscbillando p/ak/con 
braukan had bij bet d'r now flog plaatcn 
in zittan (Bu, Ow) S. ovonplaat (Bdie, Ma) 
Knzobrood is bakken op can plaoto (B die), 
Plaetebrood wodt los tip 'op/anton bakken 
(Ma) 6. groot stuk metaal in plaatvorm, 
neergelogd om wogzakken, vallon to 
voorkomen Zo badden plaotan in do darn 
hggon (Ma), 1k babba eon ditto placta 
over at gat henna logc4 want d'rzol as /one 
M lopan kwinen (Bdie, Op) 7. dekblad op 
een fornuis e.d., waarop verhit wordt 
(Obk) Bovan op 'ekookkacbclzat vroogor 
can plaota mit dr/c gatton: et aersto gat, et 
twiado gat en eon sokor- of suddargat, dat 
was ean klein gat (Obk) 8. in do placta 

pootson do plaat pootsen, orvandoor gaan, 
verder in I/c zalJo deplaatopoatson prij Zen 
on daardoor stimuleren, aanzetten (Bu) 9. 
bep. langwerpig sieraad op het voorhoofd 
gedragon (bij oon oorijzer) (Bu) Do moador 
van N. had can go olden plaatc vow at 
boufd (Bu) 10. zwaro balk over en als 
verbinding van twee bintstijlon (Dhau, El, 
Nbk, Ow) Waor deplaetan op liggen on et 
aanticn dat d'r dan over stikt is et 
kopaondo (Ow) 11. muurplaat (Ow) do 
plaetc bovon op 'o mitre (Ow) 12. harde 
laag in de grond van bern (El) of ijzeroer 
(Bu) D'r zit eon platte onder dat laand 
(El), can platte in do grond (Bu) 13. hetz. 
abs kacbalpla ate, boardpla ate, z. aldaar (Bu, 
Np, Ow, Pe-Dbl, Ste, Wol) Do kachol 
staot op 'e plaoto (Wol), We bra/con do 
kacbolpoatsvoddc om doplaato to schoaran 
(Np), eon iozaran platte in do boord (Ow), 
Die d'r aachtor staot is acnE/c do 
hoerdplactc, mar ondor et hoerdvuus lag ok 
eon placte (Bu, Ste), rJbaddon be/do wof, 
do staondo en do ljggondoplaato (Pe-Dbl, 
Ow) 14. grammofoonplaat placties dricn, 
Zekommon op 'cplaote!zo nomon hen op 
eon grammofoonplaat op (Nbk), aeti 
gooldan plaota (spor.) 15. gedrukte 
afbeelding, afdxuk van eon pront, 
schoolplaat o.d. con moo/c plaota in do 
schoclo (Ow) 16. otsplaat o.d. (1) 17. 
golfplaat (als dakbedokking) Ze bebbon 
n/jo plaeten op 't dat kregon (Bu, Np), Zo 
hcbbon p/aaton op et dat Jogd (Nw) 18. 
schouderblad (bij rundoren) (Bdie) Die 
bollo is los in do plaeten hol tussen do 
schoudorbladon (Bdie) 19. (bij runderon) 
elk der dolen ter weerszij don van hot 
staartbeen (Ma, Ow) Die /coo is watlangin 
do plaato (Ow), ...her lange plaeten (Ow), 
Do toe krackt in do plaeton (Ma) 
plaete-atlas (spor.) [p ... ] - platonatlas 
plaete-industrie 	(spor.) 	['p...] 	- 
platen indus trio 
placteboile z. p/a etobrood 
plactebon ['p...] - platebon 
plactebrood (Bu, Ma, Nw) Ook 
plaetbrood (Dbo, Np, Op, Ow, Pe-Dbl, 
Ste), plaathrood (Spa), plaetholle (Ow), 
plaetebolle (01-NI) [' p ... ] - plaatbrood 
Plaatebrood wodt los op 'e plaotan bakken 
(Nw, Ma), Krontemik is rond plaatbrood 
(Pe-Dbl) 
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plactehoes - piaetselik 

placteltoes ['p...] - platenhoes 
plaetekiste (spar.) ['p...] - platenkist 
plaetekoffer ['p...] - platenkoffer 
piactelabel ['p...] - platenlabel 
plactemaotschoppi'jc (1) ['p...} - platen-
maatschappij 
piacterek (spor.) ['p...] - platenrek 
piactespenider (Nbk) Ook plactespeuler 
(Nbk) ['plc:taspA:ldç/ ... lJ - platenspeler 
plaetespeuier z. plactespeulder 
piaetestudio (spar.) ['p...] - platenstudio 
plaetcwinkel (Nbk) ['p...] - platenwinkel 
plactezaeke (spor.) ['p...] - platenzaak 
plaethacmcr (Dfo) de; -s ['ple:t ... ] 1. 
hamer voor het bewerken van metalen 
platen 
plaetien et; plaeties ['ple:tin] I. kleine 
platte in diverse bet., z. aldaar 2. 
albeelding, prentje D'rstaon mooieplaetics 
In dat book (Nbk), (fig.) Dat past nict in et 
plactien past niet in het aktieplan, in de 
ontwikkelde toekomstvisie enz. (spor.) 3. 
elk der lamellen van bep. paddestoelen (1) 
do plactics in een poddcstoc/ (1) 4. bep. 
prothese als onderdeel van her gebit: 
plaatje (1) 5. foto (spot.) ccv p/action 
macken (spor.), . ..scbieten (spor.) 
plactiesalbum (spar.) ['p...] - plaatjes-
album 
plaetiesboek (spor.) et; -en; -ion ['p...] 1. 
book met (voornamelijk) plaatjes 
piactieskieken onbep. w. ['p...]  1. plaatjes-
kijken 
plaetieszwani (I) ['plc:tiswam] - plaatjes-
zwam 
plactiezer (Ste) ['p...] - plaatijzer 
plaetkoeke (spar.) ['p...] - plaatkoek 
piaetmes (DIe, Dho, Np, Ste) et; -son; 
-sien ['ple:tmes] 1. mes am koekjes en 
ander baksel los te maken (Dfo, Dho, Np) 
Mit eon plaetmes hael ic anbaksel van do 
placto of(Np), cenp/actmcs ow do koekies 
los to macken (Dho) 2. ovenpaal (Ste) 
piaetopnaeme (1) ['p...] - plaatopnanie 
plaetpasse (1) ['ple:tpao] - plaatpers 
plaets Z. plactse 
piaetsbespreking (1) ['p...] - plaats-
bespreking 
piaetsbcwies (spar.) ['p...] - plaatsbewijs 
plaetse (alg., niet ZW en WH, niet bet. 5) 
Oak plans (bet. 1, 5: Nbk, Ste, bet. 3: 
Bu),plaas (Spa),plaese (ZW, Ma, Nt, Sz; 
bet. 5: Pe-Dbl, 5: Nw), plase (Sz), plan 

(bet. 5: Nbk, Obk) ['plc:tsa'ple:ts/'pla:sf 
'ple:s/'pla:so/ple:s] I. boerderij (vaak met 
inbegrip van bijgebouwen, erf, tuin en evt. 
landerijen) D'r is baost glen boer die flog 
eon menninge naor do plaetse bet, want et 
bin aJ/emao/ betonpacden (Obk), eon grote 
plaetse (Ste), Et is mar con klein p/a otsien 
(Ste), Dat was con strekkendcp/aetse een 
boerderij met landerij en die in een lange 
strook gelegen waren, meestal naar ach-
teren (tot de grens van her dorpsgebied, 
bijv. tat de Lende of Kuundci) (El), Dat 
land boon bij do p/ass (Spa), Die p/aese 
hot th gien schuld moor over (Nt), Die 
plaetse is onbczwaord zonder hypotheek 
(Np), Dat is nogai ten bole plaas een grate 
boerderij (Spa) 2. zitplaats (Bu, Spa) 1k 
bin daor weglopen, mar now weet 1k mien 
plaetse niet moor (Bu), Mr is gien p/aas 
moor (Spa) 3. dorp of stad (Bu) In we/ke 
p/acts wonen Jim? (Eu) 4. bep. plek, punt 
op aarde (Sz) Dat is best eon mooie plase 
om to woncn (Sz) 5. in in p/aes dat net 
andersom dan dat ( ... ) (Nbk, Obk): Die 
macgies Iwnine/en mar wat omme, in p/aes 
dat ze anpakken (Obk), in p/aets dat id. 
(Nbk, b, p): Die niksnutter bar over do 
knijfe moeten, in p/aets dat bij wat ow do 
kin streken wodde (b), in p/acts dat Jo 
vrinden be/pen (p), in placs van in plaats 
van (Nbk, Obk), aok in p/aets van (Nbk, 
Obk, b): In p/aets van strips kreeg die 
ver/open wore/drciziger, dat stok onge/ok, 
van a//es wat mar mooi on /ckker was (b), 
zo oak in p/aese van (Ye- Dbl) en in p/acse 
wat to docn in plaats van jets te doen 
(Pe- Dbl), verder in Et schee/t mij eon 
bitter betien wie in do pfaese van N komt 
wie voor N. in de plaats komt (s: Nw: 
1880) 
plaetseiik Oak plueselik (Bdie) 
['pls:tsjokl'pls:sjak} - plaatselijk: beperkt 
tot één of enkele plaatsen Do regen is 
p/aetse/ik va/on (Ste), p/actsc/ik verdo von 
(Nbk); eigen aan één of meer plaatsen Die 
woorden bin mar p/aetselik, die bndcen ze 
lang niet aJ/emao/e bier bij omine (Nit), 
p/aetse/ikegebrukon (Nbk), p/actsc/ike tied 
(0; m.b.t. een bep. plaats of gemeente (1) 
plaetse/ik bestuur (1), p/actse/ike rcge/s (1), 
P/aetse/ikBe/ang algemeen gebruikte naam 
voor elk der plaatselijke verenigingen die 
zijn ingesteld am do leefbaarheid van een 



plaetsen - plaggehope 

bep. plaats te bevorderen 
plaetscn Ook plaesen (Nt), plaatsen (Sz) 
zw. ww.; overg.; piaetste, het plaetst 
['pIe:tsç./'p1e:s'pIa:tsi7] 1. zetten, een 
plaats geven We n/len die kaasto even 
p/a otsen (Nw), Dat macf' daor mar 
(in/op/tussen/naost/togcn/ondoi) p/a etsen 
(01-NI), oen ti/levisie p/actsen (Ow), 1k 
wil dat bossion daar mar plaatsen, dat is 
wel eon niaoip/akkien op 'e swine (Sz), 
eon advertoensie p/actsen, Hoe moe'k dat 
plaotsen hoe inoet 1k dat interpreteren, wat 
is de betekenis ervan in het geheel (Nbk), 
Daor p/acts io mi vow-  con mid/ike qo-
gave (01-Ni) 2. een plaats, een positie 
toewijzen, een piaatsing regelen Zo kwarn 
d'r lone van do kommissie die die moen - 
sken p/aetson mos (j), Hew man wodde 
daorbonno p/aotst (v), Niet all studonton 
kun your die studiericbting p/aotst wad-
don (Nbk) 3. de piek bepaien op een 
ranglijst bij bep. sporten 4. in jo p/aotson 
your zich plaatsen voor (spor.) 
plaetsing de; -s, -en ['plc:tst1j - plaat-
sing: het zetten, plaatsen: doplaotslng van 
eon kaasto (Nw); onderbrenging: do 
p/aetsing van evacués v/ak nao do oor/og 
(Nbk); het opnemen in een krant; toe-
wijzing van een plaats binnen een bep. 
studierichting 
plaetsingskcmmissie (1) ['p...] - plaat-
singskommissie 
plactsingskostcn (spor.) ['p...] - plaat-
singskosten 
plaetsingsmeugelikhied (spor.) Voor -heid 
z. -hied ['p..] - piaatsingsmogelijkheid 
plaetsnaeme (Nbk) Ookplaasnaam (Spa), 
plaatsnaam (Sz) do; -n; ...naempien 
['pic:tsn:mo/ ... ] 1. plaatsnaam 
plaetsnemen (p) ['p...] - plaatsnemen asze 
plactsnewnon bobben (p) 
plactstove Ook plaatstove (WH) ['p1...] - 
piaatstoof Eon plactstovo was con grate 
bak mit 57 p/aeto d'r bovonap, d'r kan vuur 
in on d'r kannon zo moor moons/con hour 
vaoton op waarrn ho/en (bi), Dep/aotstavo 
kwarn middol ondor do taafe/ to staan en 
dan kan ioderiono do voeten d'r op bobben; 
baa/ton ziedkaanton, eon p/aoto d'r over on 
dan eon toste d'r in (Bu), Eon p/aetstavo 
bitto gowe/d.zj (Ste), As vroegor mit mom 
hour jaani  op S jannewaafl do vesito 
kwaznmon, kregon do tan los vaoko eon 

kaa/tion in do p/actstavo (Db) 
plaetsviencn (d, j) ['p ... ] - plaatsvinden 
plaetvere (Bdie, Bu, Dfo, Dho, Ld, Obk, 
Ow, Pe-DbI, Ste) Ookplaatvere (WH) de; 
-n ['ple:t ...  ... ] 1. bep. platte veer onder 
bep. rijtuigen Do meorsto karren on 
riotugen baddon plaotvoron (Ow), P/aot- 
veron waorcn voren van vorsehi//endo hI-
hwy's en do kapwaegon, g/aozon waogen 
on brilc (Ste), As oonze va/k vroogor mit 
do sjoze vatrodon, dan kannen die p/act-
voron za knaaipen (Obk) 
plaetwark (spor.) et ['p...] 1. plaatwerk: 
wat van piaatijzer gemaakt is 
plafon (Ow) et; -non, -s; -negien [pia'fon] 
1. plafond (lett.) 
plagen z.p/aagon 
plagge do; -n; plaggien ['plaga] 1. plag, 
afgestoken heide- of graszode Annoumon 
stakwark was ak oh p/aggostikken veur de 
grate booron; oh gong biy et voor, eon voer 
was 200 p/aggon (Ow), Aj' biy otplaggo- 
stikkon twintik bopios baddon (van tien 
plaggen), dan baj' eon voor (Ow), q, iono 
plagge mas eon scbaop on eon /aom op 
/iggon kunnon moest nogal groot zijn 
(Ow), Do plaggen kwaznrnen mit do boido 
in do bougte, d'r kwan, iono op 'o kop 
bavenap (dan baj' h/one), vow et dthgo- 
ba/on (Ow), As so to rusto gongon op wat 
plaggen on stro in do tento (..) 09, D'rzit 
eon gat in 'tdak, daarmoo'n mar eon paor 
plaggen op (Sz), Aj' eon pak op '0 buud 
kriogon, maoj' oen p/aggo in do brack doon 
(Nbk), vandaar een plagge in do brook, 
vraegor, aj' naor sob ode gingon (Ru) 
plaggebult z. p/aggobu/te 
plaggebulte (Bu, Ow, 5: Obk) Ookplagge-
hult (Ow) de; -n; ...bultien ['p...] 1. 
hoop(je), berg(je) plaggen Et was duustor 
biy buus van do p/aggobu/ten (Ow), eon 
plaggobu/to vow Zion varkonsta/ (s: Obk), 
con p/aggobu/to as schoiding d.i. net als 
een ba/stion, z. ook raaibu/to (Bu), (gezegd 
van een bot mes:) Zae'n mes is s/open op 
'e p/aggobu/t (Ow) 
plaggedong (Ow) de [p ... ] 1. most ver-
mengd in plaggen (in een potstal) Moitiods 
zatton ak die potsta//en boordovol van die 
p/aggodong vow do bouwalcicors am buus 
bonne (Ow) 
plaggehope do; -n; hopien ['plago ... ] 1. 
hetz. ais p/aggobultc, z. aldaar 
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plaggehutte - plak 

plaggehutte ['plagoh.&ta] - plaggenhut 
plaggelaeden (Ow) onbep. w. ['plagQ ... } 1. 
laden van plaggen Mit plagge/aedon uut do 
bopios dan Jaeddo ic do waogon van boido 
kaanten; do plaggen kwammon op 'e kop 
op 'e waegon, mar bi5 eorpolplaggon - 
daor wodden do oeipels mit bestopt - 
kwarnmen zo mit do boide in do hougto 
(Ow) 
plaggemennen (Bu, Obk) onbep. w. 
['plaga ... ] 1. met paard en wagen plaggen 
halen In It lest van augustus mosson we 
roggemonnon on nog wat laoter do turf 
tbuusmennon en plaggemonnen veur do 
potstai (Obk) 
plaggemcst (1) de ['p...] 1. hetz. ais 
plaggedong, z. aldaar 
plaggen zw. ww.; onoverg.; piagde, het 
plagd ['plag0] 1. plaggen afsteken Do 
kiop waogon woddo bruulct your alder-
baando korwoigios: zaandmonnon, plaggen 
of mit naor ? laand te monnon (Obk), Zo 
zul/en now wel gauw beginnen to tim-
moron op dit /aand, do bouwsteden bin al 
uutzet on zo bin a/ mit ot plaggon 
bogonnon (Op), do sloden plaggen om do 
bojom van do sloot schono to kriogon en 
glad (Obk) 2. dik sehilien (Ste) Niot zo 
plaggen, hour! (Ste) 
plaggeofstikken (Nbk) onbep. w. 
['plagaofsttiq)] 1. afsteken van plaggen 
plaggerig (Diz) bn..; -er, -st ['plagçax] 1. 
op plaggen gelijkend, door het in elkaar 
kruipen van stoffen: Die trui is plaggori 
woddon (Diz) 
plaggeseheller (01-Ni) de; -s ['p1agaskci] 
1. gereedsehap bestaande uit een soort 
schoffel in de vonn van een halve maan, 
die men onder de zode door trok om 
plaggen (in repen) los te maken 
plaggesehoffel (Bu, Np) Ookplagsckoffel 
(Obk) ['plagoskofj/'plax ... ] - plaggenschop, 
spade waarmee men plagt Mit do 
p/aggoscboffo/ trios io do plaggo d'r of 
stikkon (Bu), ook: om turf mee te steken 
(ni. lange turf) (Obk) 
plaggeschoppe (Nt, Spa) ['p...] - plaggen-
schop 
plaggestikken onbep. w. ['p1agasttk] 1. 
plaggen afsteken, plaggen (eerder vooral: 
voor strooisei in de hokken (k: Ste)) Mit 
p/aggostikkon schow-do io Jo we/ es et 
/cruus uut do brook (Dfo), F/aggostikken 

your do groto boeren gong bif et voor (200 
plaggen) (Ow), Mitp/aggostikkon doeJ'ecn 
stok of tieve op mokoor, do /aestu koordo Jo 
ommo zodaf zion konnen boo yule aJ' 
baddon (Ow, Nw), F/aggostikkon is et 
bosto wank niot, want ze zitten naor drio 
kaanton vaasto (Dfo) 
plaggestikker de; -s; -tien ['plagasttkç] 1. 
plagsteker, degene die plaggen afsteekt Do 
p/aggostikkors baddon vroogor eon schoffol 
(Obk), Eon gooie p/aggostikkor mos don 
voerplaggon stikkon kunnon; 200 p/aggen 
was eon voer on op ionc p/agge mos een 
scbaop on eon /aom op /iggon kuan en 
(Ow) 2. bep. (rook)pijp met kop van 
porcelein en met een mondstuk met een 
slang van gummi ertussen (Bu, Np) 
plagiaat (spor.) [plagi'ja:t] - plagiaat: 
letterdieverij 
plagschoffcl z. p/aggoscboffo/ 
plaid (spor.) - plaid 
plak I Ook plek (WE, Bdie, Ste) et, ook 
de (Np, Ste); -ken; -kien ['plak/'plsk] 1. 
plaats, punt Hi5 gal zion vrouw oon klap 
op otp/ak daor do rogge opboo/t (vo), Dat 
is ni/cs gion mooio p/ak om to wonon (Ste), 
qo moordoro p/ok/con is d'r in brou/con 
(Spa), Dat bobbon zo op xnoorp/akkcn wel 
daon ook elders wel (Diz), Eon s/eggo is 
eon drasso p/ok/co (Spa), bi5 p/air/con op 
sommige piekken (Nbk): Bijp/akkon kan 
ot we/ glad wozon (Nbk), Co we/k plak 
mooj' wozon? (Ste), I/c bob daor eon mal 
plak, daor bok me snedon een vervelende, 
iastige plek (Sz), Die her et ho/c/don op ot 
gooio p/ak hij/zij kan zijnlhaar mondje wel 
roeren (Nw), zo ook Hij hot do mond op It 
gooio plak (Ste) en Die hot do snaovel ok 
op 'tgooiop/akzitton kan zijn/haar mondje 
wel roeren (b) 2. punt, plaats waar iets of 
iemand zich bevindt God woos do 
moons/con elk hour p/ak (ha), lodor op zion 
plak gewoon an 't war/c (ha), Ok van dit 
pith oft daank daorvour, moons/con vanaf 
deze plaats (d.i. hier: het voorwoord van 
een boek) (hi), We mosson et beddo nog 
verbrongcn, van do iono naor do aandoro 
plak (Np), Om or b/adrict op zion pick to 
houwon, /egdon ze d'r gaas ovorhonno, 
zodat et niot opwzon kon (Spa), a//es 
nottios op zion plak (b), eon zoker plak de 
w.c. (b), Bij him ston a/los a/tied op zion 
vaastop/ak(Op), top/ak op z'n plek, op de 
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plak - plakgebunnen 

plaats waar jets of jemand hoort te zijn: 
He, we bin te plak, fl 'kje do bool even to 
pith boipen? (Bu), Dat iozeren piatien zat 
soms op 'e zendeboom om do zende nao et 
haren weer goed to pith to kriegen (Sz), 
Hef' die douzen now eindeiik te pith? 
(Nbk), Zot die stool as to plak! (Nbk), N 
kwam tegenover mij to pith kreeg eon 
plaats, positie tegenover mij (b), We 
hadden eon koppel kieinjongen, mar do 
meersten bin goed to pith kommen hebben 
eon goede betrekking, een goede maat-
schappelijke positie gekregen (Obk), zo 
ook Hij is toch nog goed te pith kommen 
(Db), In do zendesteie zitten doiien; an de 
acbterkant zitten pennen om de doVe op 
piek to bouwen op z'n plaats (Spa), Hiy 
was daor (wei) op zion pith hij was daar 
op een plaats waar hij zich in Z'n element 
voelde (Bu, Nbk), ook: zat in een fiinktie 
waar hij geknipt voor was (Bu, Nbk), Th3 
was daor we] to pith Id. (Nbk, bo), ione 
good to pith zotten jemand flink do mantel 
uitvegen (Obk), Hzy is al weer verbuusd, 
mar dii zai zien iosto pith ok wei met 
wezen (Op), ieno naor et ieste pith 
brengeri naar zn laatste rustplaats (Spa, 
Ste) 3. dienstbetrekking (Nw, Ste), met 
name van een boereknecht of -meld (bo: 
Bu, Nw) 1k moot weer my pith zukon 
nieuw werk (Nw), Wat ha'k daor eon 
minnepiok (Ste) 4. uitgestrektheid, rujmte 
die jets of iemand inneemt of in kan 
nemen Eon taofoition, eon kassien en et 
bedde nammon baost aiie pith in bosiag 
(v), 1k wii dat bossien daor mar piaatson, 
dan het et woi eon mooi pithkion op 'o 
zunne (Sz), con pith huren in de kaske 
(Ste), 1k zuko mien pith weer op zitplaats, 
stoel (waar men op zit) (Ste), (op bijv. een 
feest:) 1k bob al plak uutzocbt (Nbk), 1k 
bob al eon pith (Nw), 1k bin daor 
wegiopen, mar now week mien pith met 
meer(Bu), (..)zekrogen plak kregen een 
plaats (b), (..) on dat dat mooio 
booitsniewark d'r uut gaon was in do loop 
van do tieden on pith maekt haddo veur 
dat niyorwetse, fiodderigo febrioicsspui 
plaats had gemaakt (vo), WY/ion jow dat 
even een pith gevon? ergens neerzetten, 
plaatsen (Wol), Dat is zion vasto piek 
(Spa), Die bet daor een good pithnl. om  te 
werken, to wonen (Nbk, Nw), ook: heefi or 

goede kost en inwoning (Nbk, Nw), 
(gezegd tegen de eerste borrel die men 
nam op een feestavond, met name op een 
bruiloft:) Zuuk mar eon good pithkien op, 
ot kan wel es vol woddon vanaovend (Nw) 
5. dorp of stad In weik pith wonen zo ok 
al weer?(Ste, Nbk), Dat wodtzo staorigan 
eon hoei pith eon funk dorp (Np) 
plak II do, ook wel et (bet. 3) ['plak] 1. 
kraeht waarmee jets plakt, kleeft, struktuur 
waardoor eon bep. stof in eon goede, vaste 
samenhang verkeert (Bdje, Ow) Lange mos 
daor zit pith in (Bdie), Gooio grond zit 
pith in (Ow) 2. plaksel, lijm (Nw, Ow) 
Now moe'n we nog pith bebbon (Nw), 
Daor moet oven wat pith an (Ow) 3. bep. 
strafwerktujg: plak Hi) bad zion bond good 
onder pith (Db, Dfo, Dhau, Diz, El, Ld, 
Nbk, Nw, Ow, 01-NI), ...aorig onder pith 
(Spa), ...ondor do pith (Np, Obk, 01-NI), 
zo ook Die man hot thuus niks in to 
brongon, die zit boiemaoio onder do pith 
van zion vrouw (Obk, Op), Zo bet him 
aorig onder It pith (Nbk, Wol), onder do 
pith zitten (Ste, Ow), iene onder do pith 
boien (spor.) 4. z. piakko 
plak-an (Pe-Dbl) et [pla'kan] 1. bep. 
spelletje waarbij men op een bep. plaats 
moest aantjkken 
plakaktic (1) ['p...] - plakaktie 
plakalbum (spor.) ['p...] - plakalbum 
plakanduding (I) ['plakandyduj] - 
plaatsaanduiding 
plakbaand ['p...] - plakband 
plakbepaoling (1) ['plag ... ] - plaats-
bepaling, vooral fig.: standpuntbepaling 
plakbeschrieving (1) ['plag...] - plaats-
beschrijving 
plakbespreking (1) ['plag ... ] - plaats-
bespreking 
plakbewies (1) ['plag...] - plaatsbewijs 
plakboek ['plag ... ] - plakboek 
plakbrief (Db, Dho, Ld, Np, Nw, Obk, 
Op, Ow, Pe-Dbl) ['plag ... ] - plakbrief, 
affiche, aangeplakte mededeling As d'rbi 
eon boor tongbiaore uutbrth, kwam d'r een 
plakbrief an do baandordouro (Op), D'r 
kwam eon plakbrief op 'o baanderdeuro, 
want d'r was mond- on kiauwzeer (Nw) 
plakgebrek (spor.) ['plakxobrck] - plaats-
gebrek 
plakgebunncn (spor.) [plakxo'bA1:] - 
plaatsgebonden 
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plakgcld - plakken 

plakgeld (spor.) ['plakxelt] - .plaatsgeld 
plakhoetien (Bu, Dho) et; ...hoeties 
[plakhutinj 1. platte strohoed Vroegor 
to/don we do plakhoeden rd. de voorbij-
gangers met zo'n hoed (Dho) 
plakitusien (El, Ld, Ow) et; . ..husies 
[plakhysin] 1. adres waar men graag 
verpoost, graag blijft plakken D'r was ok 
es een buusho/ing wear as eon stok of drie 
soldaoten wat eon plalchusien vunnen 
baddon (Ow) 
plakkaot Ook plakkaote (bet. 2: Ste), 
piekaot (Sz) et; -en; -len [pla'ko:ot(o)/ 
plo'ko:at] 1. aanplakbiljet con plakkaot 
anp/a/c/cen (Ow), Overal vorsehenen groto 
p/akkaoten daor et staandrocbt op 
oficondild wodde (.) (vo), Do politic 
brocht con plakkaot op 'e dow-c as d'r eon 
bosm otto/ike ziokte was (Np), een plakkaot 
an do douse (Nw), ...op et raom (Nw) 2. 
grote vlek, vieze, smerige plek, klodder 
(van bijv. teer, vet, vaak vooral: vlek 
ontstaan door uitwerpselen van vogels) Hi) 
Jeup tegon de teortonno, hi) kreeg eon 
aorig plakkaot in zion brook (Edie, Np, 
Op), 1k heb eon biel pla/ckaot op 'e Jesse, 
d'r hot me eon voegel op scbeton (Nw), Jo 
bebbon ok eon mooiplakkaot op 'ejurk, as 
dat d'r mar weer uut wil (Ma, Spa), Now, 
mit zoe'n vioze ple/cko beJ' eon mooi 
plakkaot op (Bu) 
plakkaotboek (1) [pla'k ... ] - plakkaatboek 
plakkaote z. plakkaot 
plakke Ook pta/c (spor.),plekke (bet. 4, 5: 
Pe-Dbl, Ste), plek (bet. 4, 5: Sz) de; -n; 
plakkien ['plak/'p1ek(o)] 1. dun afge- 
sneden stuk van lets, snede, schijf eon p/a/c 
kooko ofsniodon (Ow), eon p/akkion kooko 
(Nbk, Ste), ...brood (Wol), eon plakke 
brood (verspr., Wol): Vroogor krogon we 
aa/tiod eon dikkoplakice brood, dan waeron 
we gauw zat (Pe-Dbl), con plakke bo/le 
(Nbk, Np, Op, Ow, Ste), ...koeke(Ste), con 
plaickien sock (Diz, Np) 2. schije hout, 
stukje sehors van een boom gehaald om 
deze te merken (Nw) do p/ak/ce d'r of 
sniodon (Nw) 3. tablet (van jets) eon 
plakko suice/ao (Nbk, Nw) 4. plek (die zich 
aftekent), vlak 1k hob me stoton, 1k bob 
con blauwo p/ak/ce (Bu), A/Jo staten, kuf' 
eon tore blauwop/aicico kricgen (Obk), eon 
b/au we p/a/c/ce op 't bier, (Np), Ze bobbon 
'in roor to pa/c/con bad, hi) zit ondor de 

b/auwe p/ak/con (Nbk, Np, Db), eon p/ok/ce 
an It been (Spa), ...an do ha/s (Sz), Th) had 
eon brune p/ekke in do ba/s, mar et kon 
glen kwaod (Pe-Dbl), dae/dorigo plakken 
witachtige plekken op de huid van een 
paard (die nI. op een gezonde konstitutie 
wijzen; bij een veulen kan het inhouden 
dat het een sehimmel wordt) (El), D'r zit 
eon plakke op 'e ruten (Bu), eon natto 
plakke op 't /aand (Dhau), eon wick 
plaickien drassige, veenaehtige plek in het 
land (Np), zo ook eon zaachte plakke Id. 
(Np) 5. smerige plek, vlek Jo bebben eon 
plakkoin doJurk (Np), oen raczoplckko in 
do brook (Ste) 6. litteken (Db, Np) 
plakken zw. ww.; overg., onoverg.; plakte, 
het plakt ['plalqj] 1. (overg.) met kleefstof 
e.d. bevestigen, vast doen zitten Die zal 
eon brief an do boom p/ti/c/con (Nw), iono 
wet an It gat pla/ckon iemand lets aan-
smeren (Op),  Ze bin hi) mekaandorpla/ct 
hun ouders hebben bewerkstelligd dat ze 
trouwden (Ste) 2. (overg.) door plakken 
herstellen Dat briofion van bondord is 
baost dour de midden, io moo'ii It even 
plakken (Nbk), eon baand p/a/cken repa-
reren door materiaal over een lek heen te 
plakken 3. (onoverg.) good kleven Dat soul 
p/akt ommoraok (Np), ... wit we] p/a/dcon 
(Np) 4. (onoverg.) vast blijven zitten door 
kleven Etplakt a//emao/ an mekaore (Ste), 
Ze p/a/don an et keukong/as nI. de 
sneeuwvlokken (ba), Die postzogo/ ail met 
moorp/ak/con (Wol), (onpers.) Etp/a/ctmij 
zo nI. de kleding, de huid (vaak: doordat 
men transpireert) (Bu), (onpers.) Et plakt 
me wit a] dour dejasso d.i.: door de regen 
plakt de nat geworden kleding (..j  (ba), Et 
is dear zo smerig, ie plakken d'r an do 
stool vaasto (Ow), Dat moenso was zo 
smorig, af' ze tegon do mute an gooiden, 
bleef ze d'r an plakken (Pe-Dbl) 5. 
(onoverg.) lang blijven Hi) b/oof do hie/o 
middag p/ak/con in eon kofé (Wol, j), Die 
gaot mar niot weer vot, die plakt mar 
(Nw), Die plakt ok aorig, et is eon p/aklcor! 
(Bu), Die b/if.? p/ak/con (Nw), Ze b/ieven 
mar p/ak/cen (Ma, Ow, Ste), ...zitten te 
p/a/c/con (Edie, Ste), Ze zatton mar in et 
kefd to plakken (Pe-Dbl) 6. (onoverg.) 
zich een poosje bij een ander ophouden, 
een tijdje blijven (Ste, j) Ze p/akton eon 
uurtion, on doe zotten ze weer of (j), Ze 
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plakker - plan 

plakken aided U5 mekaor zoeken altijd 
eikaars gezelschap, gaan altijd bij elkaar 
zitten (Ste) 7. behangen, behang aan-
brengen: in een ruimte, op een muur (Sz) 
1k moot do bodstoo nog piakkon (Sz) 8. 
plaatsen, zetten (Op, j) Dit is we] can bid 
mooi kassien, mar ik zol niot woton waor 
A et plakken moot (Op), D'r kwarnmon 
ovacud's in or dOipion an overal woddon 
die honnopiakt (j) 
plakkcr de; -s; -tien ['plakç] 1. iemand die 
plakt (in diverse bet.), z. plakken 2. z. 
piakkerd 
plakkerd (verspr.) Oak plakker (Bdie, Bu, 
Dfo) de; -s; -tien ['plakç(t)] I. iemand die 
lang ergens blijft, die lang blijft plakken 
Wat eon piaklcerl (Bdie), Da's ok eon 
aorigo piakkor, die gaot nooit weer vot 
(Bu), Hij gaot nooit weer vot, or is eon 
eehte piakkerd (Ow, Wol), AJ' van die 
pia/dcerdskriegon! nl.: dan task je ze nooit 
weer kwijt (Ste) 
plakkeri'je (Nbk) de [plaka'rtjc; z. -ije] 1. 
plaksel, kleefstof, lijm 1k moot even wat 
piakicorije hobbon (Nbk) 
plakkerig Ookplekkerig (Ste: bet. 3) In.; 
-er, -St ['plakpx/'plek ... ] 1. kleverig Do 
niie viiogevanger is goedpiakkorig, want 
hij is now al weer vol (Db), Hi zwiotto, 
do kieren zatten 'm piakkerig om do buud 
(Db), Do 11cm bier in de grond is Jack zo 
plakkerig as do kiei (Obk), piakkeiige 
haantios (Spa), Kom es bier, ik zal Jo om 
do snute vogon, hi bin piakkerig om do kin 
(01-Ni), (bij vergelijking:) piakkenj baor 
(Nbk) 2. beurs, buikziek (Ma, Np) Die 
appeis bin aorig piakkerig (Np) 3. met 
plekken, vlekken Hu, wat boJ' die trui toch 
plekkorig met smerige plekken (Ste), Hiy 
is wat piakkorig om at gezichte (Np, Bu), 
Mit dc ontginningsziokto was d'r veal, 
piakkorig zaod (Ow) 4. geneigd lang te 
blijven, te blijven plakken (01*, 01-Ni, 
Wol, Ste) Iozoicn d'r togonan zion dat bij 
komt, want biy is zo piaklcong (Obk), Wat 
con piakicorigekorol, hijgaot niot wear vot 
(01-NI, Wol, Ste) 
plakkersgoed (Nbk) et ['plakçsxut] 1. 
plaksel, kleefstof 1k moot oven wat 
piakkersgoed bobben (Nbk) 
plakkerticn et; ...ties ['p...]  1. kleine 
pialckor in diverse bet. 2. sticker 
plakietter ['p...] - plakietter 

plakmael (flu, Nw) et ['p ... ] 1. plaksel om 
behang mee te plakken 1k moe'n even 
piakmaoi haeion (Nw) 
plakmiddcl ['p...] - plakmiddel 
plalcnaeme (1, Nbk) ['p ... J - plaatsnaam 
plaknaemcbod ['p...] - plaatsnaambord 
plaknaemestudie (1) [p...] - plaatsnaam-
studie, toponymie 
plakonderwarp (1) ['p...] - plaatsonder-
won, 
plakpcpier et ['p...]  1. plakband, 
gompapier e.d. 
plakplaete de; -n; ...plaetien ['plakple:to] 
1. (meestal verkl.) plaatje dat men op iets 
plakt (in de bijenteelt:) Mooron wo'n we] 
markt mit eon piakpia etc (bs: Obk) 
plakplastic z. piakpiostiek 
plakpleistcr de; -s; -tien ['plakplejstçj 1. 
plakpleister (lett.) can pialcpieistor op een 
wond(Nw) 2. zegel die men voor de sier/ 
ter afsluiting op een brief plakt, blanko 
rand van een vel postzegels die men op 
kan plakken e.d. (Ste) 3. pleisterplaats, 
plaats waar men graag verpoost (Diz, Np, 
Op) Dat kofd was zion piakpioister (Np), 

O komt d'r vaoko, dat is your hem con 
piakpieistor (Op) 4. iemand die steeds 
blijft plakken, die maar niet weggaat (ZW) 
Wat eon piakpieistcr, bi5 zit aaitiod mar in 
et kefé (Bdie, Pe-Dbl) 
plakplestiek (1) Ook plakplastic 
['plakplostik/...] - plakplastic 
plakploeg (Ow) ['p...] - plakploeg (met 
name inzake politieke partijen) 
plakrnumte (1) ['p...] - plaatsruimte 
plaksel et ['p1aks] 1. plaksel, kleefstof Dat 
is inst min piaicsoi, Je kim d'r nog zovule 
van op It behang stricken, mar d'r zit gien 
pialc an (Op), Daor staot nog can onirner 
mitpialcsei (Dho) 
plakspul ['p....] - plakspul 
plakvcrvangend (spor.) bn. [plakfçfa:t, 
plakfor ... ; aks. wisselt] 1. plaatsvervangend 
plakvervanger (spor.) ['p...] - plaats-
vervanger 
plakviencn (Nbk) st. ww.; onoverg.; vun 
plak, het plakvunnen ['plakfui:] 1. plaats-
grijpen, gebeuren Hat dat aJ piakvwinon? 
(Nbk) 
plakwark ['p...] - plakwerk 
plakzegel (spor.) ['p...] - plakzegel 
plan et; -nen; -negien ['plan] I. wijze 
waarop men jets wil verwezenlijken eon 
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planburo - plaoge 

plan macken, Lopt et allegere volgens de 
plannen? (Nbk), Dat was cen goed plan 
(Spa) 2. voornemen om te doen een mooi 
plan (ba), We] watrimpen, zodat de oolde 
baos wat eerder bij de veurdeure was as 
zien plan was (b), Dat bin 'Ic flog van plan 
(Nbk, Ste. Np), Oonze N. bet flog wel es 
grote plannen in de kop, die moej' wel es 
een beden oftemin en (Op), Ze bebben 
grote plannen, ze gaon naor Amenke! 
(Nbk), Die kerel bet altied groteplannen in 
ft beufd, mar d'r komt niks van terecbte 

(Np), ten plan macken: Mit disse minne 
zoemer kuf baost glen plan macken heeft 
het geen zin plannen te maken, voor-
nemens te hebben (Obk), con mooi 
plannegien uutdoktcren (Bu), een plan 
bedaenicen, Et was mien plan niet om te 
kommen ik had niet het voornemen ( ... ) 
(Np), We bin van plan om to kommen 
(Ma), Et was eijenlik et plan niet 't was 
niet de bedoeling (Ma), Wat bin die daore 
van plan? wat gaan zij daar doen, wat 
voeren ze in hun schild (Ste), Biy'now ok 
van plan om op te staon? kom je flu ook 
eens een keer uit je bed? (Np), Jim bin 
nogai wat van plan! wat maken jullie grote 
plannen (Bu, Ma, Nbk, Ste), We weren 
hiel wat van plan, mar d'r kwanj niks van 
tcrechte (Ld), groteplannen macken (Ste), 
Dat bin k nog met van plan ik denk er niet 
over dat te gaan doen, daarin mee te gaan 
(Nbk) 3. ontwerp van een bouwwerk, 
bouwplan (1) 4. uitbreidingsplan, ontwerp 
voor landinrichting e.d. Dc raod narn et 
bide plan nao ten bet/en gcharrewar toch 
mar an (ba) 
planburo (spor.) ['p...] - planburo 
planeet Ook pleneet (Np) de; planeten; 
planetien 	[pia'nt:t/plo'n ... ] 	1. 	bep. 
hemeliichaam, planeet de rooie planeet 
Mars (1), lene de planeten oplezen iemand 
de waarheid zeggen (Bu, Ste) 2. bep. 
schoffeiwerktuig voor bieten (Ow) 
planeren z. pleneren 
planetarium (spor.) et; -s [piano'ta:rijm] 
1. planetarium (bep. toestel) etplanetarium 
van Else Elsinga in Franekcr (spor.) 
planetesfelsel (1) [pia'nt:tosteisj] - 
pianetenstelsel 
planke z. plaanke 
plankton (1) ['piazjton] - plankton 
plannemaeken (Bu, Nbk) onbep. ['piano...] 

1. maken van plannen, zich dingen gaan 
voornemen 
plannen (spor.) ['plci:] - plannen 
planner (v) de; -s ['plen] 1. degene die 
een planning maakt 
planning de; -s, -en; pianninkien ['pknu]] 
1. planning 
planologie (1) [piano(:o)lo:'gi, piano...] - 
pianologie 
planprocedure (1) ['plampro:sody:oro] - 
planprocedure 
plantage de; -s [plan'ta:zjo] 1. plantage (in 
de tropen) 
plante z.plaantc 
planteit z. plant/c 
planten z. plaanten 
plantiet z. plentle 
plautsoen et; -en; -egien [plan'tsun] 1. 
plantsoen, publieke wandeipiaats 
plantsoenedienst (Ow, vo) de; -en 
[plan'tsunadt:st] 1. plantsoenendienst ...de 
plantsoenedicnst van de gemiente (vo) 
plannut (Np, vo, b: in, p) bw. [pianyt; aks. 
wisseit] 1. ronduit, zeggend zoals her is 
Hi5 bet et planuut zegd (Np),  Mar now 
Maatien mi d'r zoplanuut naor vragt, zak 
Jim zeggen waor ik mien zorgen over 
bebbe (vo) 
plaog Z. plaoge 
plaogbeest (ZW, Db, Dho, Np, Obk, 
01-Ni, Op) Ook plaogbiest (Ow) ['p...] - 
piaaggeest, piaagbeest Wat is me dat can 
plaogbeest (Np), Die jonge is can groot 
plaogbeest, die tieitertiedcriene en stikt ok 
iederlene de gek an (Op) 
plaogblest z. plaogbeest 
plaoge (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Np, Obk, 
Ow, Ste1 p) Ook plaog (Bu, Db, El, Obk, 
01-Ni, Ow, Ste, Sz), filing (Sz) de; -n, 
plaogien ['pio:g(a)/pla:x] 1. straf in bijbelse 
zin de den plaogen van Egypte (Nt) 2. 
kweiling, zeer hinderlijk jets Blienden bin 
een plaoge veur de peerden (Ow), Die 
langdurige ziekte van dat kiend is veur die 
oolden een plaoge (Obk), Een liekdoorn 
kay ten grote plaog wezen (El), een grote 
plaoge van  de veidmoezen (p), Die ne/Yes 
is op ft ogenbllk con plaoge (Dho), We 
zullen mar bopen dat we veerder van die 
plaoge verlost blieven meugen (p), As de 
dieren dat lcriegen, is dat can grote plaog 
(Sz) 3. hinderlijke ziekte (vooral: die 
besmettelijk is), lastig gebrek wat plaoge 
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of war smoage ok (b), Et kan ocr; plaoge 
wezon, as de griop rondgaot (Ste), Zokke 
ziokten, at is ailemaol eon plaog (Ste), Die 
her ccii rote plaog een lastige ziekte, een 
hinderlijk gebrek (Ow), zo ook Ft Is can 
mallo pla ago (Dho), AJF  an toovailon 
lieden, oat is ok cen p/sag (Sz), Omdat 
elkaniena zien cigen plaogen et besto kent 
zn eigen gebreken (b) 
plaogen Ookplagen (WH) ['p13:gf'p1a:g] 
- plagen: onaangenaam doen tegen iemand 
om te pesten of om grappig te zijn HJy 
plaogt mij altiotan (Ste), Jo meugon gion 
maagiesplaogon (Nbk), Jim moe!n mekeer 
met zo plaogen (Nbk, Nw), Jo meugon 
hour daor met mit plaogen (Nbk); doen 
lijden, kwellen: Eon ho/Jo koeze kan Jo 
slim plaogcn (Ste), Dc oredaogs bagon zien 
gowetan n toch taplaogen (b), Dc wiener; 
plaogen me (Np), Niarstienan kunfe goad 
plaogen (Dhau), Et plaogtft niet, etkanfe 
niks schelon (Ste), Dc baaverplaogt him 
nL: het paard is wellustig, heef't drang tot 
paren (Ow) 
plaogcnderwicze (v) bw. [p1o:gfldwi:zo; 
aks. wisselt] I. bij wijze van plagen 'Eon 
grota karol die mit traintias spoult?' badda 
ze zo plaoganderwiezo zegd (v) 
plaoger de; -5; -tien ['plo:gç] 1. iemand 
die een ander plaagt 
plaogeri'je de; -n; ...ri'jgien [pIo:g'r ... ; z. 
-i'je] I. het plagen (veelal: in lichte mate, 
speels) 2. keer dat men plaagt bog- biy-
de-grondso plaogonon (Sz) 
plaogerig [p13:gax] - plagerig plaogen 
bacbon (Nbk), con plaogorio opmarkung 
(Nbk) 
piaoggeest (verspr.) Ook plaaggeest (Sz) 
- plaaggeest Laot Jo niat op 'o kop zittan 
dour die plaoggocston, on bitt van Jo of 
(Obk), Hool toch es op van paston, 
plaoggecst (Nt) 
plaogkop (Ste) ['plD:xkop] - plaaggeest 
plase z. plaotsa 
plasregen (Bu, Obk) ['p1...] - plasregen 
We bebbon buffon had van 't Jaor mit 
baftigeplasrogan en baegolstionan (Obk) 
plasregenen (Bu) onbep. w. ['plasrt:gn] 
I. zeer hard regenen War regent ci; met! 
[met als reaktie:] Och man, atp!asregent 
(Bu), Et hot vannaacbt aor% plasrogand 
(Bu) 
plane Ook piessien (Sz: bet. 6) do; -n; 

plassien ['plaso] 1. laag water of andere 
vloeistof op do grond, vaak in een verlaagd 
gedeelte, in een kuil D'r staot toch con 
plasse wacter op at laandi een grote plas, 
eon flinke hoeveelheid, een flinke laag 
(Ste) 2. meet, pool (Ste) 3. (verkl.) 
hoeveelheid urine (verspr.) (tegen kin-
deren:) Moef can plassien doen? (Nbk), 1k 
mos con plassien pissen bi9 de do/dat 
(Pe-Dbl) 4. kruin, voornamelijk in eon 
kaefcpbasse een kaal hoofd (Wol, bo: Bu, 
Nw>5. (schertsend of enigszins row) hoofd 
Ze moo'n 't met in do plasse kriogon ow 
bier token te gaon (Obk), Man, zee N. 
opsternaot, heb it It in de plasse? ben je 
malende? is het in je bol geslagen? (b), 
Die hot web wat in do plasse heeft veel 
geleerd, is erg verstandig (Ow), As eon 
maensko gok wodt, komt at him in do 
plassa an (b) 6. (vaak verkl.) kapje (van 
brood) Waorom moot ik altied de plasse? 
(Ste), Geef miy mar ccii plasse brood 
(Ma), eon plassian brood, ...kook (Wol), k 
Hob dopinken de laesto poor plassios boble 
geven, hew (Nt, Nbk), Do knien knit  do 
plassios (Np), 1k lusse wel ccii plasse van 
eon krontebolbo (Sz) 7. (vaak verki.) 
afgeschaafd of afgesneden vlak stukje, 
ook: schijije hout, stukje schors, met name 
van een boom gehaald om doze te merken 
ccii plassien keze (bo: Bu, Nw), Dew die 
a.nriading is d'r aon hide plasse van de 
boom of scbaofd (Db), Snio d'r mar eon 
plassien of een schijfje hout (Ow, Ste, Sz, 
Wol), ccii plasse d'r of sniedon (Nw), 
Soms komt d'r con grotoplasse of(Sz), Ur 
misto zuvor con plassien van zion baand of 
(Nbk), Rz sneed Yn zels oon plassien van 
de vingor (Wol) S. (verkl.) uiteinde, 
bovenste laag van het topje van een vinger 
ci plassien van de vungor (Nbk, Ste) 9. 
(verkl.) bovenste, middelste stuk van eon 
op een bep. wijze gehaakte muts (ko), het 
rondo gedeelte van eon kanten muts over 
hot oorijzer (Sz) otplassion van de musse 
(Sz) 
plassemaske (ko: Nt) de; -n; ...maskien 
['pl...] 1. mass die ontstaat bij hot haken, 
'knopen' van eon eigengemaakte muts voor 
vrouwen 
plassen zw. ww.; overg., onoverg.; plaste, 
hot plast ['plasii] 1. (onoverg.; weinig 
gebruikt) in water of in eon andere 
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vloeistof been en weer bewegen (zodat het 
water enz. funk beweegt, spat) (Ste, Sz) 
Do kiender zitten in et waeter to plassen 
(Ste, Sz) 2. (onoverg.) ondiep waden 
(Bdie, Ow) Ze plasten dour et natte laand 
(Bdie), Hi)' plast dour do poelen (Ow) 3. 
(onoverg.) plassen, urineren (Nw) 4. een 
klein, dun stukje, laagje van jets snijden 
(Dho, Obk, bs: Obk) Plas d'r mar eon 
stoidden of ni. een stukje sehors van de 
boom (Dho), zo oak Do opzichter was veur 
de ho altverko op an 't plassen om zo do 
bomen die verkocht wodden an to markon 
(Obk), Aj' de darrecellen plassen dan gaoj' 
mit een scharpe sch ore of mit eon sebaip 
mos over die darrecollen bonne, zo oat d'r 
eon bid stokkicn of gaot; as d'r mar eon 
betien locht bi)' komt gaon do larven a! 
dood, on dat is b-ok et doe (bs: Obk) 5. 
(onoverg.) schillen met een dikice schil 
(Ste) Niot zo plassen, hour (Ste) 
plastic z.plestiekl, II 
plasticfolic (1) ['plesttkfo:li] - plasticfolie 
plastichacmer (Nbk, Nt) de; -5; -tien 
['plesftc ... ] 1. hamer met kop van plastic 
plasticleerzc (Diz, Nbk, Nt, 01-Ni) de; -n; 
...leersien ['p1...]  1. laars van plastic 
plastiepoede (El, Ma, Nbk) de; -n; -gien 
['plsstikpudo] 1. zak van plastic 
plasticzak do; -ken; -kien [p1...] 1. hetz. 
als plostiokzak, z. aldaar 
plastiek (1) de; -en [pla'stik] 1. plastiek, 
voorwerp van beeldende kunst 
plastificeren (1) [plastifi'st:ari] - 
plastificeren: met een laagje plastic 
bedekken 
plastiscb (1) ['plastis], in plastischo 
cbirurgio (1) 
plat I (Obk) et [plat] 1. open of verwaterde 
plekken (in het koren) Dour rogon on 
hadde wiendzitd'rhioreon daorplatin do 
roggo (Obk) 2. platte kant (van met name 
een sabel) (Obk) Die oolde dorpspelisio 
mackto niet gauw porcos verbaol, mar gat' 
zo wol es mit otplat van do saobel over do 
ribbon (Obk) 
plat H bn.; -ter, -st [plat] 1. twee-
dimensionaal, aileen in de breedte reikend 
eon plat vlak, (zelfst.) Zolange aj' 'tplatte 
van do vooten mar onderholon! dan nl. vait 
het wel mee, is er geen probleem (Np, 
Spa) 2. vlak en niet hoog eon platte hoed, 
eon platte deuze, Wat hot hi)' toch eon plat 

koppion (Ste), eon platte kneupo een platte 
knoop, Et gins loitplat, et wil niet sniodon 
(Np), Dat zaod ligtplat van alle water oat 
d'r koomen is (Sz), Do baever is plat nl. 
door de regen (Ste), Ze bin plat bi)' do 
grond het zijn eenvoudige mensen (Np), 
Eon platte metric is eon bostsoortig ding 
(now vienon ze ze aenlik wat to klein!) 
laag, veelal: en good behangen (01-Nl, 
Ste), zo ook eon platte koddoid. (El), eon 
plat peortien id. (Dfo, Np), eon mooie, 
platte koo id. (Ma, Nt, 01-Nl), (van een 
koe of paard:) eon mooi plat besion (El, 
Ow, Spa), Et is eon stork dondortien, oat is 
zoo'n plat keroltion (Sz), eon platte korol 
man die nogal klein, breed en dik is (Np, 
01-Nl, Op, Bu), eon plat mannogien id. 
(Dho) 3. (van vaatwerk) vlak, ondiep Pak 
me die platte scbaolo oven! (Ste), eon 
platte nappe, om de kalfies drinken to 
gcvon (Nt) 4. niet rond, niet gewelfd eon 
plat veurheufd, eon platte nouzo, Jo 
verb ogen or tarief on wi3i gaon weer an 't 
wark, of we slaon jaw bier plat mit do 
grond (vo), Die meid kq/' niet zion wat 
your of acbter is, zo plat is ze ze heeft 
nauweiijks of geen borsten (Sz), zo plat as 
eon dubbeltien (Ma, Spa, Wol), ...as ccii 
cent (Np,  Ow), Hi)' is zo plat as eon schol 
gezegd bijv. van vee met een platte buik 
(Sz) 5. effen, egaal (van een oppervlakte) 
eon plat dak, eon plat stiention 6. vlak 
geplaatst Hi)' vul plat op 'e grond (Nbk), 
plat op 'e book plat op de buik (liggend, 
vallend), zo ook N. gong plat op 't fief in 
do sni)' liggen (b), plat gaon gaan siapen, 
naar bed gaan (Bdie, Bu, Np, Obk, Spa, 
Sz, Wol): Zuwwe mar plat gaon? (Np, 
Spa), It Is elf tire, jonges, we gaon plat 
(Bu, Wol) 7. (van personen) eenvoudig, 
met weinig ontwikkeling of pretenties 
(Dhau, Np) Dat is mar eon gewoon, plat 
kereltion een gewoon inannetje (Np), eon 
platte man een eenvoudige, gewone man 
(Dhau) S. (wsch. vrij recent ontieend nit 
andere regio's, nit het taalgebruik van 
nieuwe inwoners) in plat praoten dialect 
spreken (neutraal in vergelijking met het 
negatieve kroem, z. ook aldaar) (Np,  Nt, 
Nw, Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol) 'Flat 
praoten' vien en we niet slim, 'kroem' 
argeren we oons an (Ow, Ste, Op) 9. 
rondborstig, eerlijk en open (Dfo, Obk) 
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ccv platte karol (Dfo, Obk) 10. alledaags, 
(te) gewoon (b) Geitewal is vuus te plat 
d.i. als straatnaam (b) 
plataan (spor.) de; platanen [pla'tâ:n] 1. 
plataanboom 
platbaaien (Ste) zw. ww.; overg.; baaide 
plat, het platbaaid ['pladba:jii} 1. door er 
doorheen, overheen te lopen het gewas plat 
doen worden Baai me et gros n/ct plat 
(Ste) 
platbranen ['pladbrã:i:] - platbranden Die 
moonsken bobben daor a/c ccii bozuking; 
vcunkjaor is bear c/c boc/platbraand en 
now is do vrouw weer ecrnstig ziok (Db), 
Hij dochtc bi b/vitals an Ruslaand, waor 
do Duutsers döipcn on stoden p/at-
braanden.. (vo) 
platdrokken ['pladrolqj] - platdrukken 't 
Was biolendal platdrokt (b) 
Platduuts (spor.) [pla'dyts] - Platduits Hi5 
praot Platduuts (Sz) 
plate Z. p/aotc 
plate-service (spor.) - plate-service 
platform (spor.) ['pl...] - platform: op een 
vliegveld, ook: verhoging om op te staan 
platgooien [plat...} - platgooien, met de 
grond gel ijkmaken door te gooien Etbuus 
daorN. vroegcr in woondhaddc in dc stad 
was platgoaid(j) 
plathouwen (Nbk, Nt) ['pl...] - platslaan: 
platmaken door te slaan, ook: met de grond 
gelijkmaken door te slaan We n//en do 
boc/plathouwon (Nt) 
platina ['pla:tina] - platina p/at/na bra/loft 
platinamien (I) ['pl ... ] - platinamijn 
platinanaalde (spor.) ['p1...] - platinanaald 
platleggen ['pl...] - platleggen: plat doen 
liggen (lett.), ook: het werk stilleggen, in 
verb. als at war/c p/at/cggon (spor.) 
platliggen at. ww.; onoverg.; het platlegen 
['plathg] 1. plat, vlak liggen, omver 
liggen Etzaod[koren] is to go/I, otgaotjo 
zomarp/at/iggen (Ste), Ze bin nuver an do 
gang mit die verbouwing, ctbio/obuus hit 
zocn bet/en plat (Nbk), Hz3imos con pact 
maondcn p/at/igcn mit con zero rogge het 
bed houden en plat blijven liggen (Nbk, 
Pe-Dbl) 2. stilliggen, bijv. door een 
staking Do boc/ hjt daor plat (Nbk) 
platlopen ['p1...] - platlopen, door lopen 
platmaken ct grds p/at/open (Nbk), Do sni 
is aoflg p/at/open (Spa), argons dc dcusc 
platlopen ergens vaak komen, Ze /open d'r 

do dew-c n/ct plat ze komen er niet vaak 
(Nbk), (bi')) ienc do dew-c platlopen 
(verspr.) 
platmacken ['pl... 	platmaken, pletten 
platpisser (Ma) de; -s; -tien [platjnsç] 1. 
pasgeboren meisje 
platpraoter (Dho) de; -s ['p1...] 1. iemand 
die een dialekt spreekt MY is con 
p/atpraoter (Dho) 
platregenen zw. ww.; onoverg.; regende 
plat, is platregend ['p1...] 1. door het 
regenen plat komen te liggen Do rogge was 
zo gci/ dat alics was platrogond (Pc- Dbl) 
platribbig (Np) bn. [platrtbax; aks. 
wisselt] 1. met platte buik Die koc is 
p/atr/bbi (Np) 
platrieden (bI) st. ww.; overg.; het 
platreden ['platridv] 1. door over iets been 
te rijden platmaken Koint do wa/s, ridt or 
p/at (bl) 
platschieten (Nbk) ['p1atski:t} - 
platschieten Ze bobben daor do boo] 
p/atscbouton (Nbk) 
platsen (Ow) zw. ww.; onoverg.; platste, 
het platst ['plats] 1. plassen (door, in het 
water e.d.) ZopIatstcn dew- 't waotcr(Ow), 
Ze p/atstcn mit can sto/ckien in t wactcr 
(Ow) 
platsjouwen (Np) ['p...] - hetz. als plat-
lopen, z. aldaar Ze sjouwcn dc douse plat 
biy mekaandor (Np) 
platslaon ['p1...] - platslaan Mit do grotc 
vow-ba em or sleug do smid ot iozor p/at Q), 
Dc smid mos vroegor ot iezor zo/s 
p/ats/aon vow- waegonhoopon on stocl-
hao/cbancn (Obk), Dc haver is aJ/omao/o 
p/ats/cugcn dow- do rogcn (Spa), Do rogge 
is p/atslcugen (Nt), iono p/ats/aon 
platspuiten (spor.) ['p1atspejti} - plat-
spuiten 
platstrieken ['pl...] - platstrijken 
plattegrond - plattegrond: whets van het 
bodemvlak (met het belangrijkste wat zich 
daarop bevindt) van een gebouw, een 
terrein, een dorp enz. 
plattelaand Ook platteland (WH) et 
[plato'l ... ] 1. platteland Deni7kommers die 
na otplattclaandkonvnen, passon hear n/ct 
allomaolo I/eke good an (Obk), Dat haj' 
mar year aj' op 'tp/atto/aand woondon (b) 
plattelaander Ookplattelander (Wil) de; 
-s [plat'jà:ndç/ ... ] 1. plattelander Zolcrogon 
dan eon ciion  raod van inkc/d platte- 
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laanders (b) 
plattelaansgemiente (1) - piattelands-
gemeente 
plattelaansschocle [plat'jà:skuiol - platte-
landsschooi 
plattelaansvrouwcn Ook plattelaans-
vrouwluden (01-Ni) my. [plat'lã:sfromip, 
... mj)/ ... ] 1. vrouwen die lid zijn van ecu 
vereniging voor plattelandsvrouwen, ook: 
zon vereniging 1k bin lid van do 
plattelaansvrouwen (Bu) 
plattelaansvrouwluden z. plattelaans-
vrou wan 
platteland z. plattelaand 
plattelander z. plattelaander 
platter (Woi) de; -s; -tion ['platçtin] 1. 
bep. vis: blei 
platterig (Woi) bn.; -or, -st ['piatçox] 1. 
onregelmatig iiggend (van koren) Do roggo 
Iigt d'rplatterig bij (Wol) 
plattien (01-Ni) et; ...platties ['platin] 1. 
trottoirtegel of soortgeiijke platte steen met 
dezelfde fiinktie 
plattrappen ['platrapip] - plattrappen Et 
grus is plattrapt (Nt), 1k Mb do boa! 
plattrapt (Nbk), Jo zollen die aekehko vent 
plattrappen (Nbk), Do vane woddo in dna 
fasos plattrapt: anbreken, spoonirappan on 
oftrappen (Np), Slotten moej' plattrappen 
(Ste), Siepels moej' plattrappen veur do 
langste dag (Np) 
platvis (01-NI, Sz) - platvis: hot, schoi 
e.d. 
platvoete do; -n; ...voetien ['platfUto] 1. 
platvoet, voet met platte zool 1k Mb last 
van platvoeten (Nbk), platvoeten hebben, 
'Bin ie ok soldaot west, SI' [met ais 
antwoord:] Nee, zee S., 'otkourd, 
platvooten!'d.i. afgekeurd voor do militaire 
dienst i.v.m. het hebben van platvoeten 
(vo) 
platwaisen (spor.) ['p1...] - piatwalsen 
(iott.) 
platweg (Ow, Ste) - piatwog: ronduit, 
recht voor do raap Ikzal at okmarplatweg 
zeggen (Ow) 
platwi'jen (Obk) zw. ww.; onoverg.; is 
platwi'jd ['p...] 1. door de harde wind plat 
komon to iiggen Et grus is dour do regen 
en do wiendplatwid (Obk) 
platzaaien (Obk, Mun, Nt, Spa, Sz, Woi) 
Ook platzi'jen (Nt, Spa), plaizeilen (Diz, 
Np, 01-NI, Op, Po-Dbi, Ste) zw. ww.; 

onoverg.; piatzaaide, het piatzaaid 
['piatsa:jvl ... ] 1. met eon steentje over hot 
water keilen Platzoilen deden wij mit 
platte grintstientios (Pe-Dbl) 
platzaaier (Diz) do; -s; -tien ['piatsa:jr] 
bep. dikke, mire appel 
platzak (verspr.) In.; prod. [piatsak] 1. 
goon geld moor over hebbend, in verb. 
platzak wozon, Ze was platzak thuus-
kommen zonder geld (b), [as zo] platzak 
naor buus bokselden in dit gevai van 
jagers, nl. zonder iets geschoten of 
gevangen to hebben (b) 
platzeilen z. platzaaien 
platzi'jcn z. platzaaien 
plavuis (Nbk) [pla'fjs] - plavuis 
plavuisvloer (Nbk) [pia'f...] - piavuisvloer 
playback bw. [pltj'bck] - playback 
playback zingen, ...spoulen (spor.) 
playbacken [pltj'belq]] - playbacken: 
uitvoeren met gebruikmaking van playback 
playbackshow - playbackshow 
plechtig ['picxtax] - plechtig: plechtstatig 
do plechtige komnunie (Ste): cent do 
kommunie, laeter op 12-jaonigo lee/lied de 
plechtige komniunie (Ste); op formeie 
wijze, in H;hot otplochtig beloofd(Nbk); 
stemmig, serious Wat plecbtiger: de 
versierde waogens mit veurstellings (ba) 
plechtighied Voor -heid z. -lied 
['plextoxhit] - plechtigheid, plechtige 
han doling 
p1cc (verspr. WS, Nbk) do ['pit:] 1. (netter 
in vorgelijking met husion) toilet, w.c. 1k 
mos zo nodig naor do plea (Pe- Dbl) * Hiy 
kan riemen as gekke Siam en, on dicbten, 
daor zoj' at deksol van do plea vow 
oplichton (Op) 
plecgbruur (Nbk) - pieegbroer 
pleegdochter (Nbk) - pleegdochter 
pleeggezin - pieeggezin 
pleegkiend . pleegkind 
plecgooldcn (Bu, Dhau, Nbk, Np) Ook 
pieegoolders (verspr.) ['pit:xo:idvl ... o:idrs] 
1. pleegouders 
pleegoolders z. pleogoolden 
pleegzeune ['p...] - pieegzoon 
pleepepier (Nbk) - pleepapier 
pleetonne (ZW) de; -n; -gien ['plt:tona] 1. 
privaatton 
plcfon (Obk, Spa) et; -s, plefoons (Obk), 
-non; -negien [plo'fonlmv.:...'ffi:s} 1. pia-
fond Do bewarking van do plofoons van 
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plegen - pleiter 

c/c ooldcrwetse huzen bet vrocgcr hiel wat 
tied kost (Obk) plafondin ten kerkgcbouw 
(Sic) 
plegen zw. ww., ook onregeim.; overg., 
onoverg.; pleegde, het pleegd ['plt:gjj] 1. 
(onoverg.) plegen, gewoon zijn (to doen) 
Hi)' p1cc/it len keer in c/c weke naor 
Berkoop te gaon gaat gewoonlijk (Np), Ze 
plegen alit weken ccii keer bonen te eten 
(Np), Hi)'plccht dat wel te doen hot is zn 
gewoonte om dat te doen (Bu), Ziepicegt 
bier a/Ic jaorcn to kominen (Ste) 2. 
(overg.) uitvoeren, doen, in verb.: H.,)' had 
zien kompanjon hi)' li/rn; c/Ic c/len c/c 
alihinik as gotuge van c/c haandel die 
pieegd wodde (Ow), overleg plegen (Ste), 
cen misc/nod plegen (Nbk), zeismoord 
plegen (v o), Ut is mit Mm glen wiesbied 
to plegen er is met hem niets aan to 
vangen, geen land to bezeilen (Bdie, 
Pe-Dbl, Ste) 3. (overg.) in om raodplcgen 
advios vragen 6): Ic moe'n c/ic man a om 
mod plegen, want die wet d'r meet van 
(Obk) 
pleger (spor.) ['p1t:g] - pleger de pleger 
van c/c misdaod (Nbk) 
pleidooi et; -en; -gien [plej'do:oj] 1. 
pleitrede Hij bet ten bit! pleidooi hullen 
(Nbk), Hij stak een hiel plcidooi of (Bu) 
2. deel van hot proces waarin de pleitredes 
worden gehouden 
p1cm ['pThjn] - plein: speeiaal aangelegde 
open ruimte (betogeld, met grint enz.) bij 
een gebouw, in een dorp of stad: voor het 
verkeer 
pleinwaaclit (1) ['p...] - pleinwacht 
pleister de; -s; -tien ['plEjstç] 1. 
hechtpleister 2. in can pleister op 'e wonde 
iets dat het verdriet, de tegenslag verzacht 
(Ste) 3. grate viek, kiodder (vooral: 
ontstaan door uitwerpselen van vogels) 
(ZW, Ma. Ow, Sz, Wol) ccii pleister 
voegelstront (Bdie), Daor zit een grote 
pleister op 'c niten (Ma) 4. klappertje voor 
klappertjespistool (Ma) 5. plakzegel e.d. 
die men op een mit plakt (Bdie) ten 
plcister over can baste in c/c trite (Bdie) 
pleisteren ['plejst] - pleisteren: even 
verpozen, blijven plakken .Th)' ring 
ondcrwcg gracg even pleisteren in cen 
barbarge, vcur cen zeupian (Dfo), Die bill' 
mar zitten to pleisteren (Ste); bestrijken 
met kalkspecie ed., plamuren Zepleistaren 

c/c boa! (14w) 
pleisterkont (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Di; 
Np, Obk, Ow, Ste) Ook pleisterkonse (Sz) 
de; -en; -ion ['plsjstr ... j 1. iemand die 
altijd blijft zitten, nooit weggaat (vooral: 
wanneer hij/zij op visite is) Oolde N. was 
ten aorige pleisterkont (Np) 
pleisterkonte z. plcistcrkont 
pleisterplaas z. pleisteiplaic 
plcisterplak Ook pleisterplaas (Spa) et; 
-ken; 	-kien 	['plsjstç ... / ... pla:s] 	1. 
pleisterplaats Et is c/nor ccii mooi 
plaisterplak veur scbijvpers (Sz), Dat is 
zien vastc pleisteiplaas (Spa), Dc 
stemming was best on wodde flog 
verboogc/ c/cur c/c neuthie borreltics die 
pattic boeren op c/c pleisteiplakkcn 
aacbtero vet kiepten (vo), ci /aeste 
plciste.zplak het laatst kafé (dat men 
aandoet) (Ow) 2. iemand die graag blijft 
plakken (Ste) 
pleisterwark (Nbk, 01-Ni) [p...] - 
pleisterwerk 
pleit (Obk, 01-NI, Sz) do ['pl€jt] 1. in in 
c/c pleit voor hot gerocht, in eon rechtzaak 
verwikkold Ze zitten in c/c pleit laten hun 
konflikt door do rechter beslissen (Sz, 
01-NI), AJ' nict oppasscn, kom it in c/c 
pleit mit We zaeke (Obk) 
pleiten zw. ww.; onoverg.; pleitte, het pleit 
[plcjti] 1. procederen (Mun, Np, Nt, Ow) 
Die rotterige boer bet 't we! wunnen, mit It 
pleiten over c/c reed (Mun), Dat zackien 
gaon ze over pleiten (Np),  an 't pleiten 
komunen (Ow) 2. ten gunste van iets of 
iemand redenen, argumenten aandragen 
(ook: in een rechtsgeding ed.) argens veur 
pleiten, (onpers.) Dat pleit veur him dat 
zegt iets ton gunste over hem (Nbk) * Aj' 
pleiten on, ccii koc, gcefIc d'r iene toe wie 
een advokaat neemt bij onenigheid over 
een ko; moot daar wel zoveel voor betalen 
als eon koe waard is (Db, Dhau, 01-NI, 
Pe-DbI, Ste, zo ook Pleitnietom cen koe, 
mar geef lievcr lent toe (Ow), Aj'pleiten 
om ccii koe, gee!it vacke jane toe (Obk), 
Wit pleit om can koe, ge/i d'r liever Acne 
toe (Dfo) 
pleiter I do; -s ['plcjtç] I. iemand die aan 
het pleiten is, z. aldaar 
pleiter II (Bu, Ste) In.; prod. ['plcjtç] I. 
weg, or vandoor, in pleiter wczen (Bu, 
Ste): Hi5 ispleitcr (Bu) 
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plck(ke) - pletter 

plek(ke) z. p/ak/ce, p/ak 
plekaot z. pia/c/caot 
piekkerig z. plthkeri 
plemuren [pi'my:ori] - plamuren: met 
plamuur bestrijken Ze piemuren do boo] 
(Nw) 
plemuur [pla'my:ar] - plamuur 
plemuurder (spor.) [plo'my:ordc] - 
plamuurder, iemand die plamuurt 
plemuunnes (spor.) [plo'my:ormes} - 
plamuurmes 
pleniuursel (Bu) et [pla'my:orsj} 1. 
plamuursel 
pleniuurwark (spor.) [pl'm...J - 
p1 amuurwerk 
pleneet z.planeet 
pleneren (b: Im) Ook planeren (p) 
[pIa'nt:opJp1a'n ... J - planeren: gladmaken 
plengen (0kb) zw. ww.; overg.; plengde, 
het plengd ['plejj:] 1. schreien Vow-dat  ze 
groat binnen, zul/en ze flog bici wat 
traonen p/engen moeten (Obk) 
plens I Ookplenze (Bu, Dfo) de; pienzen; 
plensien [piens/'plcnzo} 1. plens War con 
plens waeter kwam daor out do gouto 
(01-NI), eon plens water over do stoepc 
gooien (Spa), We icregen eon plens wacter 
erg veel regen (Obk, Ma), D'i ston eon 
Mole p/enze waeter aacbter et buus een 
grote plas (Bu) 
plens 11(01-NI, Op) Im. [plcns] 1. kletsnat 
(door de regen) 1k was plans, doe f/c 
thuuskwazn (Op, 01-NI) 
plensbuie z. p/cnsbujje 
plensbujje (Bu, Ma, Np, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbi, Ste) Ook plenshule (Diz, Np, Nt, 
Ow, Spa, Sz Wol) ['pisnzbAjQ/ ... bI:eja] - 
(niet erg gebruikelijk) piensbui Mit die 
p/onsbujje v/aug d'r bier en daor eon gulpe 
waeter over do gcutc benne (Obk), Et 
p/exist eon plcnsbujje (Obk) 
pienter (Ow) de; -s; -tien [pientr]  1. 
gemeen paard, paard dat snel slaat, bijt 
Wat eon p/enter van eon peerd (Ow) 
pientie (El, Ma, Mun, Nbk, b: Im) Ook 
plintien (p, b: Im), planseit (b: Im, in, k: 
Ste, bo: Bu), plantiet (b: Im, p) bw. 
['pl€nti/'pltntin/'plantsjt/'plantit] 1. veel, in 
overvloedige mate Ze zitten daor p/anteit 
(b: Im, In), Ze bin d'i-planteit in overvloed 
(bo: Bu), Et is mijplanteit etze]dc het is 
me precies gelijk (Ic: Ste), Daor zitten 
p/exit/c stiekels in do s/oat (El, Ma, Mun) 

plenze z. plens I 
plenzen Ook plaenzen (01-Ni) zw. ww.; 
onoverg.; piensde, het piensd ['pI€nzv/ 
'pi:zi] 1. pienzen, gutsen, stromen Et 
waeter plenst Jo om do bienen (B die), 
(onpers.) Et p/exist het regent hard (Nw, 
Ste), zo ook Zie at es plenzen butendeure 
(Obk), (onpers.) Et p/enst eon plensbuJjc 
(Ste), Et p/exist d'r over het regent heel 
hard (Np, Woi), Etp/ensdo uutdelochtnl. 
het regenwater (Ma) 2. spetteren, poedelen, 
plassen (Dho, Obk, Sz) Ze plenzen mar 
dew die poe/en (Dho), Be k/einejonge zit 
/ekkor in bad to p/enzen te spetteren, te 
poedelen (Sz), mit eon stok in do sloot 
plenzen (Obk) 
pleonasme (I) et; -n [ph:5(: )'nasmoJ 1. 
pleonasme 
plessien z.p/asse 
plestiek I (Ma, Nbk) Ook plastic et 
[pio'stikl'pissttk] 1. bekende stof: plastic 
piestiek II (Dfo, Ma, Nbk) Ook plastic 
Im.; attr. fpio'stikl'piestLk} 1. plastic 
p/estiek bessems (Ma, Dfo) 
plest!eken Im.; attr. [pI&stilqj] 1. van 
plastic 
plestiekzak (Ow) [plo'stiksak] 1. zak van 
plastic Do blossom van do cerappels wodde 
dan in p/estiekzalckies vcrpakt, am 
lcruusbcstoeving en ziekten uut to s/uten 
(Ow) 
pletten zw. ww.; overg., onoverg.; plette, 
het/is plot ['pIet4] 1. (overg.) pletten, 
platslaan, platdrukken enz. Vroegermosson 
de smeden at iczer ze/Ipletten (Obk), As 
dejurk k/aor is, gaoj' do naoden mit een 
natte Jappe on eon waann stric/clczar 
pletten platstrijken (Obk), Om bacvonnout 
kriegen to kunnen, was ie do baever 
pletten (laoton) (Bu, Pe-Dbi, Obk), In 
Makkinge haddon ze ok con pletterije, ow 
haeve.rmout to pletten (Nw), Be mu/der 
had madder/ye en /con 0/cpa//en on  pletten 
(Obk), nod pietten (BU) 2. (onoverg.) plat 
worden (Bu, Nbk, Ste) F/owec/ dat plot 
(Ste, Bu) 
pletter ['pletç] - pietter, in te pletter kapot, 
in gruzeiementen: Peron on appc/s kim to 
platter va/en; dan va/on ze kepot onder do 
bomen (Nt, Bu), iffy vaait 'in to plotter 
komt te overlijden door zn val (Ld, Ow), 
zo ook Hiy reed 'in to plotter (01-NI), 
[iets] to platter goolen (Nbk, Np), I/c/can 



plettcri'je - plicht 

me wol to plotter warkon, on ik komino 
noolt klaor me kapot werken (Nbk, Obk), 
Jo to plettor schrilcken heel erg schrikken 
(aig.): Ikschrokmo teplettor(Wol),jo to 
plotter vervolen (spor.) 
pletteri'jc (Nw, Obk) de [pletç'tjo] 1. 
inrichting waar men graan plet, met name 
haverkorrels Be gruttor op 'c Gediok had 
eon winkol waor aJ' alles kriogen konnen, 
on hi) had pellorijo on plettori7jo; NY et 
loste wodden do korrols plot (Obk), In 
Makkinge baddon ze ok eon plofforije, om 
haovormout to pletten, cm haovormout to 
macken (Nw) 
pletterig (Dho, Ste) bn., bw.; -or, -st 
['pletax] 1. met do eigenschap plat to 
worden Fle wool plot, et is pletterig (Dho, 
Ste) 2. (van graan op de akker) hier en 
daar plat liggend (Dho) Et hit  d'r zo 
pletterig bij (Dho) 
pleuris Ook pluris (Bdie, Ow, Ste) de 
['plA:aros/'ply:orosJ 1. pleuritis Et slimste 
was to badde pleuris en as ze daor mit 
deurloup kwarn ot niot good (vo), dreugo 
plouris droge pleuritis (Np, Ste, Bu), natte 
pleuris natte pleuritis (d.i. met vocht achter 
de longen) (Bu, Np, Ste, Ma), 
(verwensend:) Jo kim om mij do pleuris 
b-logan (Np, Ste, Nbk) 
plexiglas (spor.) ['p...] - plexiglas 
plezier et; -tien [plo'si:or] 1. gevoel van 
genoegen, welbehagen plezier in je wark 
hobbon (Op), Sommige meonsken hobben 
d'r plezior in eon wider to kwellon (Op), 
(gezegd als beleefde, welwillende reaktie 
op eon verzoek:) Mit plozior! (Nbk), Wi 
bin d'r mit plezior henne gaon (Nbk), We 
doen t mit plezior (Ma), d'r plezior van 
hebbon: Dan haddon zo okplezior bebben 
kund van zovoule mooie plakkies on 
zoveulo mooie dingen ), Hif bet d'r we] 
plozier van (Ow), Jo kim d'r eon protte 
plezier van hebben (Nbk), MY hot d'r 
weinigplozier van badd.i. bijv.: omdat hij 
kort daarna is overleden (Nbk), ook: het 
gaf veel reden tot ergernis, droefheid 
(Nbk), Hij het d'r woinig plozier an 
beloold id. (Nbk), Eon plezier dat we had 
bebbon, et was niot mooi moor (Sz), Daor 
had hij glen plezier an (Ow, Nbk), (als 
wens gezegd:) Daj' d'r mar eon protto 
piozier an/van/mit hebbon meugon! (Nbk), 
Veurjo plezier booj' 'tmet to doen zo look 

is het flu ook weer niet om dat to doen 
(Nbk), 1k zit bier niot your mien plezier 
niet voor de aardigheid, niet voor de lol 
(Nbk), Jan Flezior doorgaans aaneen 
geschreven, z.janplozior2. vermaak, genot 
We gaon vanaovond plezier maoken 
(Bdie), plozier bobben, plezier in t lovon 
bebbon 3. een bep. genoegen Zo wol cons 
jongon ot pleziertion niot ontnemen 00, 't 
Was eon plezior om to zion hoe (..) (Nbk), 
lone eon plezior doen, lone zion pleziortion 
gunnon (Nbk) 
plezierboot [plo's.] - plezierboot: boot 
waarop men voor On plezier gaat varen 
plezieren (ba) onbep. w. [plo'si:orv] 1. 
plezier maken Mar op et void is It yolk al 
an 't plezieron (ba) 
plezierig [plo'si:orox] - plezierig: 
genoeglijk, vermakelijk Et ging d'r 
plezierig toe (Bu, Ste), Was et wat 
plezierig? (Bu), Et was (dV woiplezieni! 
(Bu, Nbk), Flozienie kastdaegen! (Nbk, 
Np); gezellig, prettig in de omgang, vrolijk 
plezierig yolk (Ste), Dat bin welpiezierige 
moonskon (Nbk), (verb.) Dat is eon 
plezior%on iene, die is aitiodileuril (Obk), 
(zelfst.) Et pleziorigo bill? Jo bi5 het 
prettige onthoud je (v) 
plezicrjacht [plo'si:orjaxt] - plezierjacht 
pleziermaeker (spor.) de; -s; -tien 
[pla'si:arme:kç] 1. iemand die plezier maakt 
plezierreize (spor.) [plo's ... ] - plezierreis 
plezierreiziger (s: oost.) de; -s [plo'si:ar...] 
1. plezierreiziger Do ruun baonde him eon 
wog dour do dicbte drommon plozier-
roizziors, hoowel bij wat rear opkoek naor 
do kraomen on tenten (s: oost.) 
plezierrit (spor.) [plo's ... ] - plezierrit 
pleziervolk (Bu, Ma, Nbk, Obk, 01-NI, 
Op) et [plo's ... ] i. mensen die samen 
plezier maken, samen een genoeglijk uitje 
beleven e.d. Do straoto was vol pleziervoik 
(01-NI), Kick, daor beJ' eon bus mit 
pleziervolk (Ma, Bu) 
plezierwaegen (Db, Dho, Ld, Obk) de; -s 
[plo's ... ] 1. janplezier of soortgelijke 
tentwagen Do kiender zatton op con ver-
sierdo pleziorwaogen mit et scboolofoest 
(Dho, Obk), We bin mit de pleziorwaegon 
in do vekaansie dour Drenthe redon (Db) 
plicht de; -en [pltxt] 1. waartoe men 
gehouden is, wat men behoort to doen Et is 
mien plicht cm dat wark good to doen 
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plichtpleging - ploegbalke 

(Nbk), Dat is n/ks mcci-  asJc plicht het is 
gewoon je plicht (am dat te doen) (Nbk), 
Jep/icht dean z'n plicht doen (Nbk, b): Dat 
is now do woreld! Zo wodt et wardeerd aJ' 
Jo plicbt doen (b), Hebben wi5 now oonze 
plicht daon?gedaan wat van ons verwacht 
mocht worden (vo), je p/icht vo/brengen 
(spor.), Ic bebbon now ion keer reebten en 
p/ichten (Nbk), Sto/Iingwarvers ken Jim 
p/icbtweet wat je als plicht hebt (ha) 
plichtpleging (Nbk) de; -s, -en ['phxt...] 
1. plichtpleging, beleefdheidsbetuiging 
Now, ik hoof d'r niot van, a] die p]icht-
pfogings, doe mar gowoon (Nbk) 
plichtsbesef (Nbk) ['p ..j - plichtsbesef, in 
wit p/ichtsbcsef (Jut p]icbtsboscf hot bi5 
dat daon (Nbk) 
plicbtsgetrouw (Nbk) [aks. wisselt] - 
plichtsgetrouw Hij is aonp/ichtsgotrouw 
(Nbk) 
plicbtsgevuul (b) ['p...] - plichtsgevoel En 
die yew- oons, not pJicbtsgevuu/, hew-  
/even waogen dusten (b) 
plieuweren z. pjiouwken 
plinte de; -n; plintien ['plinto] 1. 
vloerplint Eon p/into is vow- do ofivarking, 
ondor Jangos do mw-c daolo (Nbk), Daenk 
d'romrno, do p/into we] mitnemon boar de 
vloerplint niet vergeten bij het schoon-
maken (Nbk), Ic moo'n do p/mien nag 
ofnemon (Ste), Jo moe'n ok even mit do 
dwei/ over do p/mien gaon (Ste) 2- oud, 
vervallen huis (Np) 
plintien et; ...ties ['plintin] 1. kleinepl.thto, 
z. aldaar 2. z. p/ontie 
plintledder (Db) de; -5; -tien ['pltntledç] 
1. fopmiddel, nl. gefingeerd type ladder 
voor het halen waarvan men, bij wijze van 
gap, kinderen, beginnende knechten e.d. 
op pad stuurde 
plissé (Nbk) [pli'si:, ..stj] - plissé 
plissérok (Nbk) [..'s...] - plissérok 
ploeg de; -en; -len [plux] 1. bep. 
landbouwwerktuig: ploeg Jo baddon h/er 
twie p/oegon: eon ste/p/cog - mit twie 
raodon - on do gewono of be/a ansp/ceg 
(mit ion i-ad) (Ste), Mit die ploeg maekto 
hij maci war/c (Nbk), Hij hot eon poor 
boste poerdon vow--do ploeg (Ow), Et 
vounnos boo/I in do /osso bouw niot an do 
ploeg, we] bij et groidescbowvn (Np, 
Obk), We bobben vroogor do ooipo/s we] 
inp/oogd, dat is aacbtor do ploeg poten 

(Bu), aachtor do ploeg /open d.i. lopend 
gaan (om te sturen) (b), do band an do 
p/cog (s/aon) aan het werk (gaan) (Spa), 
ieno vow -do ploeg spannon iemand het 
lastige of vuile werk laten doen, laten 
opknappen (Db, Ld, Op, Ow, Sz) 2. bep. 
sterrebeeld: ploeg (j) A!-  dan in mien 
/edokaantion op 'o zoo/der zo dew--ot 
dab-acm kook, zag i/c do p/oog nag 
g/oonstcron an do /ocht ) 3. veer aan een 
plank (Dhau) 4. bijeen horende of bijeen 
komende groep personen eon ploeg 
jongvo/k (Np), We worcn mit con p/oegion 
opscbouton baozon nag /aoto biy do wog 
(b), Etp/oogion was mar k/oin (Ste), Ikzio 
in mien antokonbookion dat we ver/odon 
Jacr otzo/do p/cog/on baddon hetzelfde 
groepj e mensen (p), Hij had oon bio/o 
p/oog an at wark een grote groep werkers 
(Nbk), In do warkvorscbafflng haj'p/oegon 
nI. werkploegen (Ste), zo ook Aj' in eon 
p/oog warktcn, was d'r nag we] es eon 
stroops/Jkkor ondor 't vo/k die nI. de 
meerdere(n) vleide en ermee heulde 
(Obk), Oc/do N hot nag M5 oons in do 
p/oog war/ct (Op), can p/cog war/cvc/k 
werkploeg (Ma, Nbk), Wat was daor eon 
ploeg va/k een groot aantal mensen (Ste), 
oon goo/don ploeg een groep mensen 
(vooral: bijna volwassen jongens) die 
voortdurend met elkaar optrekken voor de 
gezelligheid (ZW. Dho, Nt, Sz, Wol): In 
Oo/do/aomor baJ' con goo/don ploeg, die 
gongon d'r mit mokaor op uut, bier on daor 
wat drinkon on zo (Nt, Ste), zo ook Do 
goo/don p/cog van Oo//aemor was weer as 
an doJul (Wol), Do goo/don p/cog zit weer 
bij mokaandor(Dho, Ste, Pe-Dbl), ...is op 
stap (Edie) 5. groep spelers (bij bep. 
sporten) Oonzc ploeg was vooruut do boste 
mit körfhal/on (Nbk) 6. groep dieren (Sz) 
D'r/oup eon ploeg koonon op 'o wog (Sz) 
7. een bep. aantal bij elkaar horende 
exemplaren, in eon p/oog pennon vier bij 
elkaar horende breinaalden (versprj: 
Sokkobroion dooJ' mit eon ploeg pennen 
(Ld, 01-NI, Ow, Spa), I/c moot een ploeg 
dunno pennen bobbon, want aandors wodt 
ci to dikko vow-datgaoron (Nbk), Vow -die 
trui to broion moot i/c p/cog nr. 3 1/2 
bobbon d.i. van de aangeduide dikte (Ow) 
plocgbalke (Db, Nbk, Obk) ['pluy...] - 
ploegbalk, ploeghoom 
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ploegbaos ['pluy ... ] - ploogbaas 
ploeghiad (Np, Ow) et; ...blaoden ['pluy..] 
1. strijkbord (van een ploeg) 
ploegboom (verspr.) ['pluy...J - ploeg-
boom Zoe'n stelploog beston wit twie 
dielen, can ploeg mit stat en ploegboom on 
can twiewelig kanvgien mit ean groat an 
ten klein vial, at k/tine op 'a yore on at 
grote d'r in (vo) 
ploegdissel (Db) de; -s; -tien ['pluy ... } 1. 
dissol van een ploeg 
ploegedienst (spor.) Ook ploegendiens: 
(spor.) ['plugo ... /'plugjj ... } - ploegondionst 
ploegen zw. ww.; overg., onoverg.; 
ploegde, hot ploegd ['plugjj] 1. ploegen 
(van land, met eon ploeg) (vanouds word 
haast altijd bouwen gozegd (Nbk, Ste)) Om 
goad rocbt to ploegen an diepe genoeg 
vaalt nag niet mit (Op), K. was haven-
knecbt bi con grate boar on kon jent 
ploegen heel good, kourig (j), Asje tune-
gien wear ploegd is (..) (ba), schol p/ac- 
gen ondiep ploegen (Bdio, Dhau, Ma): 
scholploegon van de knollobouw (Bdio), 
ondcrgrondsplocgen eon jets diepere voor 
in de wondakkers ploegen (Po-DbI) 2. 
(onovorg.) naar eon gelegenhoid genaamd 
'Do Ploog' gaan (Bu) Hej' ok henna west to 
ploegen? ben je ook naar 'Do Ploeg' 
goweest (nI. in Willemsoord) (Bu) 
ploegendienst z. ploogedienst 
ploeger do; -s ['plugçJ 1. iemand die 
ploegt, z. ploegon (bet. 1) * Een gocie 
ploeger boeft niet aacbtcromme to kicken 
nI.: die maakt do voren tech steeds recht 
(Ste) 
ploegetiedrit (spor.) ['p...] - ploegenrijdrit 
ploegiezer (Np, Op) ['p...] - ploegijzer, 
kouter 
ploegjok (Ste) Ook ploegjuk (Ste) et 
['pluxjolcl ... jAk] 1. stolhout van eon 
stelploeg, vgl. Eon plocgjok daor lag de 
ba/ke in bi5 dc stelploeg (Ste), do ploeg-
stikke om at ploegjok op to zotten: d'r 
zitten vierkaa.ntc gatties in do ploegboom, 
die stikke paste daor in en daor kwam de 
katten an, daor koj' do ploeg mit ste/len; 
diepe dan veuruut, schol ploegen aach - 
tenjut (Ste) 
ploegjuk z. plocgjok 
ploegketten (Nbk, Np, Ste) do; -s ['plux...] 
1. ketting waarmeo men do ploeg afstelt 
(wat botreft do gewonsto diepto), vgl. D'r 

zitten vierkaantc gatties in de ploegboom, 
die stikke paste daor in on daor kwazn de 
kotten an daor koj' de ploeg mit stollen, 
diepo dan vcuruut, schol ploegen aachter-
uut(Sto) 
ploegleider (spor.) ['p...] - ploegleider 
ploegmenner (Op) do; -s; -tion ['p...] 1. 
degono die mont bij hot ploegen, 
ploogdrijvor 
ploegmes (vorspr.) et; -son; -sien ['p...] i. 
voorste mos van eon ploeg, dat ni. 
loodrecht in do grond snijdt, ploegijzer, 
koutor Etploegmes zit mit twie boo/ten an 
at rister; at rolmas zit tussan at wie/ on at 
ploegmes in, die schoidedo do yore, at 
ro/mes wodde debakjcobioternuwnd(Ste), 
Nao etp/oegmessien komt de ploegscbere 
(Db), Et ploegmes snood dour do vofle 
grond (Nt), Eon ploogmes wodt uuts/cugen 
(El) 
ploegrad (Bdio, 01-NI on vorspr. oost.) - 
ploograd 
ploegrister (Nbk, Ste) Ook ploegruster 
(Nbk) ['p...] - ploegrister 
ploegruster z. ploegrister 
ploegscbere (Db, Dfo, Nbk, Ow, Pe-DbI, 
Spa) ['p1...] - ploogschaar Nao et 
ploogmossion komt do ploegschcre (Db) 
ploegschicve (Ow) do; -n ['p1...] 1. losso 
schijf om do as van een stoiploeg 
ploegspille (Ste) do; -n; -gion ['pluxsptloJ 
I. hop. ondordeol van eon ploeg: pen mot 
bohuip waarvan men do ploeg vastzot op 
do gewonsto diopto Mit deploegspille kuj' 
de ploeg diope on schol zetten (Ste) 
ploegstat (Dfo, Nbk, Np, Obk, Po-DbI) 
['pluxstal] - ploogstaart Do ploeger leup 
aachtor do ploegstat (Np) 
ploegstel (Dfo, Np, Ste) et; ...Ion 
['pluxstcl] 1. onderstol van eon ploeg 
pioegstik z. ploogstilcke 
ploegstikke (Bu, Db, Dhau, Ma, Np, 
01-NI, Op, Po-Dbl, Ste, Wol) Ookploeg-
sti.I (Obk, Sz) do; -n ['pluxsttka/ ... ] 1. 
ijzeron pin waarmoo men eon ploeg vastzet 
op do gowensto diepto Een oolderwetse 
ste/ploag had eon groat on eon klein wiel; 
de ploegboom lag op at stel, daor zat nog 
ccxi kussantien op on daor koj' do diepte 
mit rage/en en ok moet deploogstikke dan 
in c/c boom (Po- DbI), A wwe diepor of 
sob oller ploegon wa/Ion, mos de ploeg-
stikke vorzat wodden (Np), We naminen 
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vrooger do ploegstilcke mit naor butts, van 
at laand of (Ste) 
ploegvoetc (Bdie, Bu, Op, Pe-DbI, Spa) 
['pluxf'utoJ - ploegvoet Do ploegvoote die 
slit (Bu) 
ploegvore (Nbk, Obk, Op, Spa, Ste) - 
ploegvoor Eon peerdkon bietlopen in do 
ploogvoro bimzcls wel as bostnoken met 
de voorpoten tegen de binnenzijde van de 
achterpoten strijken (Obk, Nbk) 
plocgwiel (Nbk, Op, Ow, Spa) et; -en; 
-tien, -egion ['plux ... ] 1. wiel van een 
ploeg 
ploegzode (Obk) de; -n; -gion 
['pluxso:odo] 1. omgeploegde laag grond, 
omgeploegde zode Zo gongen mit eon 
vrotploeg aacbtor do gowoneploog an om 
do ploogzodo to broken (Obk) 
ploegzole (Bu, Db, Nbk, Np, Ow, Ste, Sz) 
de; -n ['pIuxso:Io] 1. ploegzool (Db, Nbk, 
Sz) Die ouwo ploogzolo die moot es eon 
koer kepot (Sz) 2. hotz. als ploegvoote, z. 
aldaar (Bu, Ow, Ste, Sz) Do vooto zit 
aathtor an doploog om 'in in ovenwicht to 
bolen, do ploegzolo wodt ot nuwnd (Ow, 
Ste), Doploegzolo daor lopt doploeg op 
(Np), Do ploegzolo die slit (Bu) 
ploem (Dhau, Obk) do ['plum] 1. (vorz.) do 
veron van een vogel, met name van eon 
gans (Obk) Vrooger was otgobruuic om do 
gaanzen to roppon, dat was do ploom d'r 
uut trekken cm to verkopon vow-
boddovulling; otgobeurdo togen et ruden 
an, dan zat deploem d'r los in en doe et do 
voogels met go zeer (Obk) 2. de veron, het 
dons van een bed (Dhau) 3. z. ploeme 
ploeme (Bu, Dho, Wol on verspr. oost.) 
Ook p/oem (Dhau, Ma, Nbk, Ow), plume 
(Bdie, Bu, Diz, Nt, 01-Ni, Po-Dbl Spa, 
Ste, Sz, Wol), pluum (Ld, 01-NI, Sz) do; 
-n; ploempion ['plumo/pluxn/'plym(o)] 1. 
toof, bos, pluim, in het bijzondor als 
vorsioring op een hoofddeksel Wij kennen 
hior we] It wollegrus, daor kwatnon van die 
witto wollige pluunipies an ni. do 
pluimvormigo bloeiwijze van woliegras 
(Sz), Die bloemon mit eon ploeme stooven 
vaoke (Nw), Die korol badde eon ploeme 
op 'o hood (Np), can pluwnpion op 'a hood 
(Db, Spa, Ste), ieno eon plume op 'e hoed 
stikken oen komplimont makon (Bdie), 01, 
'a ooriozorhoetios zat vroogor eon zwatto 
ploeme (Obk), 1k bob een musso broid mit  

eon heel dikkoplwne d'r op (Sz), Aj' eon 
ploempion op 'o jasso krogon [buy.: 
gewonnen bij hot prijsschieten op do 
markt], dan waj' eon biole piet (j) 2. 
staartpluim (bij runderon, honden) Oons 
hontien hot eon mooio witte ploomo op do 
stat (Ofo, Nbk), Die koo had eon mooie 
ploeme an do stat (Po-Dbl, Ow), Do 
koenen hebben baost Sian ploem moor an 
do stat (Ma), Die koc bet do biole plume 
van do stat (Ste), Do plume van do stat is 
d'r of (Bdie, Spa), Die koc bebben ze do 
plume van do stat trapt (01-NI), Die koo 
had do stat good in do plume (01-Ni), As 
d'r vroeger stattowuskon wodde, wodden 
do ploeme uutkamd (Dho, Nbk, Obk) 3. 
gesiachtsdoel van een vrouwelijk varkon 
(Diz) Dat ooldo vat-ken her flog eon mooi 
pluumpien your hour leo/tied (Diz) 4. 
kompliment Th3i  hot wol eon ploompion 
vordiond (Di; Sz, Dhau), iono eon 
ploampion govon (Nbk, Np), Thy kroog can 
ploempien (Dho, Diz, Nt, Pe-DbI, Wol, 
Obk), Et is een gooie pluum weord 
(01-NI), ... eon pluumnpion woerd (Ste) 
ploemewasken (Np)  onbep. w. ['pluma...] 
1. hetz.als stattowaskon, z. aldaar Vroegor 
bij do Friese boor mos ik ploomowasken 
(Np) 
ploemgros (Obk) et ['plumgrces] 1. 
wollegras 
ploempen (z. ook plompen) zw. ww.; 
ovorg., onoverg.; ploompte, hot (bet. 2, 3, 
4)/is (bet. 1, 3, 5) ploompt ['plumpqi] 1. 
(onoverg.) in het water of in oen andoro 
vloeistof vallon, springen met een piomp 
Hi) ploempte mit fiats on al 't wactor in 
(Diz), Do kikkors ploempton in do sloot 
(Spa, 01-Ni) 2. (onoverg.) het goluid van 
één of moor plompen makon bij het vallen 
in een vlooistof, bij hot vallon, gutsen van 
eon vloeistof Et waetor ploompto in do 
regenbak (Diz) 3. (ovorg.) met een piomp 
in eon vloeistof werpen, gieton Dojongon 
mougen allied graeg stienon in 't waotcr 
ploempen (01-NI), We zullen dat ding 
even in 't waotor ploempen (Ow), Hi)' 
ploompte et waotor weer in do regonbak 
(Nbk) 4. (onoverg.) met één of meer 
plompen in het water poison, plasson Do 
kionder stonnen toploompon on to plasson, 
zo waeren belomaolo nat (Pe- Dbl), mit eon 
stok in or waetorploemnpen (Bdie), mit do 
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poise in 't waoter pioempcn, om do 
mootbond in do netten to drieven (Wol) 5. 
(onoverg.) ploffend, met plompen door hot 
water lopen Mit zion grote ieerzen an 
kwarn bif dew- et waeterpioempen (Op) 
ploemperd (Bdie, Obk) de; -s; 
ploempertien [plumprt] 1. dik, zwaar 
oxemplaar, dikke persoon (Bdie) Dat is eon 
beic ploemperd van eon via (Bdie), Wat 
eon dikke pioempord van een kcrei (Bdie) 
2. vol glas (vooral inzake eon borrel) 
(Obk) Hij had ml)' cen groto ploemperd 
geven (Obk) 
ploenipien z. ondorpioeme 
ploempies (Dho) my. ['plumpis] 1. 
wollegras (z. ook onder piocmo) Daor bij 
die pocie staon aiiomaoi ploempios (Dho) 
ploempstok z. piompstok 
plocinsen (verspr) Ook ploemzen (Dhau, 
Nbk) (z. ook plompen) zw. ww.; overg., 
onoverg.; ploemste, hot (bet. 2, 3, 4, 6)/is 
(bet. 1, 3, 5) ploemst ['plumsrp/ ... zi] 1. 
(onoverg.) in hot water of eon andere 
vloeistof vallen, springen met eon plomp 
We bin vanniorgen in 't zwembadpioemst 
(Ld), Hi)' pioemsto zo et waeter in (Ma) 2. 
(onoverg.) hot geluid van één of moor 
plompen maken bij het vallen in eon 
vloeistof, bij hot vallen, gutsen van eon 
vloeistof We hew-den et weiploemsen, doe 
d'r iene in et wacter vui (Obk), De kik/cers 
ploomson in do s/oct (Dhau) 3. (overg.) 
met een plomp in eon vloeistof gooien 4. 
(onoverg.) met één of moor plompen in eon 
vloeistof polsen, plassen BI)' at kaan,en 
moef do poise good op- en-daeiopioemsen 
(Obk) 5. (onoverg.) ploffend, met plompen 
door hot water lopen We pioomsden dew- 
? waeter (Dhau), Kieine kienderpioemsen 
et heist dew- do dikste waeterpiassen benne 
(Ld) 6. (overg.) vloeistof met eon plomp 
gieten 
ploemstat (Nbk) ['plum...] - pluimstaart, 
staart met eon pluim Oonze bond hot een 
mooie pioemstat (Nbk) 
ploemstrieker (Dhau, Ma, Np, Obk) Ook 
pluumstrieker (Po- DbI, Sz),plumestrieker 
(Bdie, Nt) ['plumstrikr/'p  ... ] - pluim-
strijker, vleier Die moej'in degatenboien, 
et is con ocbte ploenistrieker (Sz, Obk), 
Die kerei is eon groto pioemstrieker (Np) 
plocmzen z. pioomson 
ploert (Nbk, Op)  do; -en; -ion [plu:ort} 1. 

gemeno korel, schoft eon pioert van oen 
vent (Nbk) 
ploeterder (Nbk) do; -s ['plutrdr] 1. 
plooteraar 
ploeteren zw. ww; onoverg.; plootordo, 
hot plooterd ['p1utp] 1. zwoogen, een 
zwaro dobbor hebben (aan bep - work) Ze 
mosson baddepiooteren cm d'r to kommen 
mit at wark (Po-Dbl), Och man, iicpioetor 
do hide dag (Nbk), Wat bebben wiff daor 
een jaor of wat ieden togen pioeterd om 
zoe'n bait d'r onder to kriegen, mit et 
schoppien (vo), Daormoej' weiaorij tegen 
piocteron (Ste), HO haddo d'rpioeteron an 
om de hue op to brengen (Np)  2. 
moeizaam gaan (door sneeuw, modder o.d.) 
dew- de moddor ploeteron cm thus to 
kommen (flu, Spa, Nbk), We bin iestdaegs 
dour de dikke sniji pioeterd (Bdie, Nbk, 
Wofl, We mosson pioeteren om dew-  do 
snijdunon to kommen (Obk) 3. spetterond, 
spattond in hot water baden, in hot water 
plassen, in moddor woolen onz. in et 
waeter pioeteren (Bdie, Bu, Nbk, Spa, Ste, 
Sz): Do kiender zitten in et waeter to 
pioeteren (flu), zo ook Laot do kiender mar 
wat pioetercn (Ste), Et varicon pioetert in 
do baggerd (Spa) 
plof I Ook ploffer (bet. 3: Diz, Np) do; 
-fen; -fion ['plo' ... 4] 1. geluid van jots 
zwaars dat botst of valt Do appoi viii mit 
eon plof van do boom (Dhau), Do diicke 
boom kwam mit een zwa ore plof op 'o 
grond daoie (Op), Et gal nogai een hieie 
plof (Nbk), Do spiogei kwan, mit eon plof 
naor benedon (Pe-Dbl) 2. geluid van gas 
dat plotseling ontsnapt of ontbrandt, van 
eon ontploffing, knal We how-en  cen 
piofflen (Np), Et gal eon badde piof,' doe 
do steppe van do ftisdraanicflesse of vioug 
(Pe-Dbl), Wat eon aorige piol.7  een 
eigenaardige knal (hier: van eon gowoer) 
(Bu), Dat was een boie piof(Bdio), Dat gaf 
mij daor con plof (Ma) 3. bronifiots, ook 
wel motorfiets Eon piofiopt niot zo badde 
(Dho), Daor boj' bum ok weer mit zion 
ouwe piof(Spa), op 'e plof per bromfiots 
(Dho, Nbk, Nt), Daor gact hi)' weer mit 
zien ooide p/offer (Diz), Die ging op et 
pioffertien de weg ianges (Np) 
plof II tw. [plof] 1. klanknabootsing van 
het doffe geluid dat ontstaat als or iets 
zwaars noervalt, ook wol: als jets ontploft 
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PJoJ daor Jilt Mi' (Bdie) 
plofdikke (Ste) bn. [aks. wisseltJ 1. (van 
personen) zeer dik en vet 
ploffen zw. ww.; overg., onoverg.; plofte, 
het (bet. 2,4)/is (bet. 1,3-4) ploft ['plofip] 
1. (onoverg.) met een plof vallen, botsen 
HipJofto dour 't Jock van de zoolder op et 
beton (Ld), ff15 plofte d'r zomar benne hij 
viel zomaar neer (Bu, Nbk), zo ook Hiy 
plo/to d'r zo bernie (Spa, Bu), Hi5 plo/to 
tegon eon deure op (Nbk), op 'e grond 
ploffon: Ikplofte zo op 'o grond zomaar op 
de grond (Spa), ffiy lout 'in op 'e grond 
ploffen (Spa), Now, ik plof bier even 
bonne ik ga bier even zitten uitnzsten 
(Nbk), Hi was zo mu, hi5 plo/ic in de 
stool (Nbk, Nt, Spa, Wo!), ff15 plo/to op 'e 
stool henna (Np), Et vrommosplofte naost 
me op 'e baank (b), (fig.) Hour hide 
weroltien was in mokaander plo/i in elkaar 
gestort (v) 2. (onoverg.) een ploffend 
geluid geven, doen ontstaan Hew die 
motor es nuver plo/Ton, d'r mekeert vast 
wat an (Nbk), Die plo/i d'r nogal wat over 
ni.: door zwaar to lopen (Nbk), As ikhour 
zk plo/Ton, dan ]opt ze krek as hew- heit 
(Obk), Wat ploft die d'r reer henne (Nw), 
zo ook De Belgische peerdon lopon d'r 
bonne to plo/Ten (Dhau), Dat peerd loopt 
niet moo); hijboginttoploffen(O!-Nl) 3. 
(onoverg.) ontploffen, exp!oderen, springen 
(Bu, Nbk) D'r plo/i een baand (Bu), Et 
vliogtuug is out mekeer plo/i in de looM 
(Nbk) 4. (overg.) met een p!of neergooien 
(Nbk) Th3 pfofte de tasse in de hooke 
(Nbk) 
ploffer (I) de; -s ['p!ofr]  1. p!ofldank 2. z. 
plo! I 
plofferd (verspr.) de; -s ['plo4t] 1. per- 
soon die met zware stappen loopt, ook wel 
van dieren; vandaar ook: zwaar dier, dikke, 
!ompe persoon Moej' die wear es zien 
]open, wat een ooldeplofferd('Jbk), Datis 
een dikkeplofferd(TBdie, Ma), ..een lompe 
plofferd (Diz), Dat Belgischo poerd was 
een difle plofferd (Np), Wat is dat een 
(ditto) plofferd, die vrijer van N. (B die, 
Ma, Obk, Pe-Db!, Op) 
plofferig (verspr. WS, Dhau, Obk) bn., 
bw.; -er, -st ['p!o4ox] 1. hetz. alspofforzl 
(bet. 1) Hi5 is watplofforil diklce (Ste), 
Wat is dat meonskeplofforig, ze is veal to 
dikko (Sz), een plofferil  gezicbt (Sz) 

ploffertien (Diz, Pe-UbI) Ook poffertien 
(Spa, Ste), z. ook plo! I et; ...ties 
['plofçtin/'pof.. ] 1. klappertje (voor een 
k!appertjespistool) Do kiender bebben de 
plofferties op year et pistooltien (Diz) 2. 
pistoo! (Diz) Th3 het alt/ed een plo/Tart/en 
in de buse (Diz) 
ploffertiesgeweer (Diz, Wo!) et; 
...geweren; -tien ['p!ofçtis ... } 1. k!apper-
tjespistool Die jonges knallen wat of nit 
bear ploffertiesgeweer (Diz) 
ploffertiespistol (Op) et; -len; -!egien 
['pL..] 1. hetz. a!s ploffertiesgeweer, z. 
a!daar 
ploffiets (Bu, Db, Dhau, Diz, Ld, Np, Obk, 
Op, Pe-Dbl, Nbk, Obk, Wol) de; -en 
['plofits] 1. bromfiets, vooral: van een 
ouderwets type, vgl. Niet lange nao de 
oorlog kwam do ploffiets uut, dat was 
ejgelik nog een gewone Bets, mit een 
motertien op 'e palckiesdreger (Op), De 
eorste solox weren ploffletsen (Ow), Plot-
fiotson konnen okzopoffen (Obk), op 'e b 
plot/lets bromfiets (Nbk), 1k bin even op 'e 
plot/lots vot west (Dhau) 
plogge (Bu, Np, Obk, Op, Ow, Ste) Ook 
plugge (Bu, Nbk, Obk, 01-N1, Ow, Spa, 
Sz), plugien (bet. 1: Ste), plug (bet. 2: 
Nbk) de; -n; ploggien ['p!ogo/'pL&ga/ 
'plyxin/'plAx] I. houten pen: met name 
voor pen- en- gat- verbindingen (Bu, Obk, 
Op, Ow, Ste, Sz), ook wig (Ste) of plug, 
pin met name ter bevestiging van zo!en aan 
schoenen (Obk) Vroeger wodden de 
kezienon in mekaer zet mit ploggen (Op), 
Aj' dew die beide gatties con plogge 
drieven, dan sluut abs good an mekaere 
(Op), Vow et in melcaander zotten van 
meubels en aandero hooltkonstrukties 
bruukton zoploggen; kleinen wodden dew-  
do scboomaeker bruukt (Obk), B15 r);ope-
raosie an leerwark moo 'n ze oerst priem on 
veurdatzo dopluggen d'rin doen (Obk) 2. 
pijpje kunststof dat men in een geboord gat 
in de niuur doet om m.b.v. een schroef iets 
aan op to hangen of anderszins to beves-
tigen (Nbk, 01-NI, Ow, Spa, Sz) een 
plugge an de muse ow wat op to hangon 
(Nbk), eon plogge in do muse slaon (Np) 3. 
Z. plok/ce 
plok (Bu, Dhau, Nbk, Obk) de ['plok] I. 
pluk, het plukken (Dhau, Nbk, Obk) Et is 
do daardeplokalmit do bonen (Dhau), We 
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plokaoren - plokken 

bebben d'r eon bide plo/c an had (Nbk), Et 
was ten slechte p/ok van 't jaor mit do 
bonen, d'r zat met veule an (Obk) 2. in Dat 
was eon hieJe plo/c dat kostte nogal veel 
geld (Bu) 3. z. plokke 
plokaorcn (Bdie) onbep. w. ['ploko:oçi7] 1. 
hetz. als plokbaoren (met appels), z. aldaar 
plokappel (Nbk) ['pl...] - plukappel 
plokhaoke z. bujbaoko 
plokhaor I (Mun) Ook piokhaore (Edie) 
de ['plokhQ:ar(o)] I. in op 'e plokhaor 
gooien op de grond werpen (vooral van 
appels) zodat de anderen gaan grabbelen 
(en plukharen) (Mun), zo ook eon appel in 
deplokbaore gooion (B die) 
plokhaor II (Np) et ['p1...] 1. uitgeplukt 
vachthaar, met name van konijnen, vgl. De 
knien hadde dejongen in 'tplolthaorhigen 
(Np) 
plokliaore z. plokhaorl 
plokhaoren (01-NI, Ste, Wol) Ook 
plukharen (Sz) - plukharen: vechten, 
ravotten, ook in to plolthaoren gooien op 
de grond werpen: met name van appels, 
zodat de anderen gingen grabbelen en 
daarbij veelal gingen vechten, vgl. As iene 
op scboele ten appel had dan zee hi '1k 
gooi 'm to plokhaoren de aanderen 
vleugen d'r aachteran en die 'vi pakte vain 
weer gauw can bappien, en dan wodde die 
appel weer gooid en zo gong dat veerder; 
ze trokken mekaander vanzels wel es een 
plokke baor uut et beuld aj'ni te lange 
huRon, dat ie mossen Zion daj'm weer 
gauw kwiot rae/den (Ste) 
plokke Ook piogge (bet. 1, in verb.: Np, 
Ste), piok (spor.), pink (WH) de; -n; 
plokkien ['ploka, ook p1ok (Bu, Nbk)/ 
'plogo/plok/plAk] I. toef, bosje, grote vlok, 
bundeltje (haar e.d.) Daor hit  een biele 
plokke baor van de bond (Nbk, Ste), Die 
bond bobben we heel wat plo/c/con haor 
uuttrokken (Spa), Et jongien hot 'in een 
plokke baor o/k74,t (Wol, Dho), Ze trok-
ken hour eon p/otto haor wit (Np), Hiy bet 
'vi eon p/ok baor uut do kop scheurd (Ow), 
een plokke wol (Nbk, Np, Obk, Ow, Ste): 
In de oar/ag zoch ten ze do plokken wolle 
van et stiekoldraod (Obk), 1k moot nog eon 
peer plo/c/con wolfe spinnen (Ow), Doe eon 
plokke wolle op 'e host your do koolde as 
10 vatber binnen alas etje vaastezit mit do 
verkolenbied (Obk), eon plokke spin wofle 

(Bdie), Eon plogge wol zit in de tieze 
(Ste), di. veelal: is vies en in elkaar 
geplakt (Np), Do vluus wo/lo zatten nogal 
wat vieze plo/c/con in (Np), view p/ok/con 
stronlwol nI. ineen geklit (Nbk) 2. flinke 
hoeveelheid (van wol, haar e.d.) D'rzit eon 
bide plokke wol op nl. op het schaap 
(Nbk), We hadden eon mooie plokke wolle 
van de scha open (Ld), I/c/can nog wel even 
spinnen, want ik hebbe nag een mooie 
p/uk wolle (Sz), D'r zat een hole plokke 
wolle op et scbaop (01-NI), Die man had 
eon plokke baor op et beufd, et leek wel 
eon schaop (Pe-Dbl), con dikke plokke 
wofle (Nt), eon besto p/ok/ce spin wolle (Nt) 
plokken Ook plukken (WH) zw. ww.; 
overg., onoverg.; plokte, het plokt 
['pIok7J/'plAkjJ] 1. (overg.) plukken, 
afbreken, aftrekken van bloemen, takjes, 
bessen, noten, appels en andere vruchten 
boon/es plokken (Bu, Nbk), appels 
plo/cA-en (Bu, Nbk), bloempies plokken 
bloemetjes plukken (lett.) (Nbk), 1k had 
vanmiddag op eon pro eftuan een paar 
vioe/ezaoties plukt, en daor kreeg ik me 
tocb eon rainpelement over (Sz), We 
plo/den een /cwiepsien uut do bos am do 
koenon nit an tejaegen (Pe-DbI), P/ok de 
dag (Np) 2. (overg.) de opbrengsten, 
voordelen van iets nemen, benutten (Dfo, 
vo) Aj' d'r zels mit an de gang gaon duurt 
et lange vourdat wi5 plo/c/con kunnen en ie 
hebbon bovondat eon buud vol war/c (vo), 
Ze bebben not zo lange plo/ct tot die /coe 
bielendal olmulken was (Dfo) 3. los-
trekken, nit of van iets trekken, aan jets 
trekken do plusies van de trui plokken 
(Ste), As de bujvak/cen vol weron, dan 
gongon ze zep/ok/cen het uitstekende hooi 
emit trekken (Obk), Ze p/olden et buY am 
et mooi kaant in et buivak te /criegen 
(Wol), Hi5 zat an zion baor to plokken 
(Nbk), ...wat in Zion baor te plokken 
(Nbk), Die kleino moid plo/cto do bole 
do/con knot(0I-N1), et (p1ok) vet moot van 
de /craanze plo/ct wodden (Pe-Dbl, Np), 
vandaar et vet plokken (Db, Dfo) 4. in eon 
/ciepe p/olden de veren uittrekken (spar.), 
zo oak slacbt/ciepon plokken (Ste) 5. op 
ongeoorloofde of onredelijke wijze geld 
afnemen, teveel laten betalen Ze hebben 
him aorig p/old (Np), Ze bebben me 
bioleniaolo plo/ct (Np) 
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ploicloon - plompen 

plokloon (spor.) ['p1...] - plukloon 
plokvet (verspr.) Ook plukvet (Sz) et 
['plokf€tJ'pIAk ... ] 1. plukvet, darmvet 
Plokvct was et minste vet van at varken; It 
was eon bctien starkig en fiat lckkcr, 't 
wodde op brood smeerd en at wodde vaeke 
as cerste opmaakt, mit et idea: at baste mar 
tot laest bewacren (Ste), Flokvat van de 
varkans baal ía van de daarrns of at 
netvlies on atplokvet wodde braoded (Ste) 
plokwolle (Np) de [plokwolo] 1. losse 
plukjes wol (bijv. van het prikkeldraad 
geplukt) 
plomberen (Bdie) [plom'bt:n] - 
plomberen: loden, van loodjes voorzien 't 
plomberen van zakken carpels (Bdie) 
plump I de; -en; -len [plomp] 1. geluid 
van een voorwerp enz. dat min of meer 
zwaar valt (vooral: in een vloeistof) Wat 
cci, plomp was dat, doe de auto in t 
wactar reed (Dhau) 2. poel, water (in een 
sloot, teil enz.) (Bu) Ze pakten 'm bij kop 
en kont en gooiden thin de plomp (Bu) 3. 
waterlelie (Diz, Np, Obk) D'r staon nogal 
wat plompen bij oons in do sloot (Diz); 
verder in geleplomp bep. soort waterlelie: 
gele plomp (Obk. 01-NI, Spa) 4. situatie 
waarbij een flinke hoeveelheid vloeistof in 
een zeker ritme heen en wear schiet in een 
emmer e.d. (die men draagt en waarbij die 
vloeistof gemakkelijk over de rand plast) 
(Sz) 1k bebbe de plomp in do emmar, de 
melk gaotd'ran aJlekaantan over (Sz) 5. 
Z. plompa 
plomp II bn., bw.; -er, -st ['plomp] 1. 
groot en log Et is can plomp mcenskc 
(Dho), can plomp vrommes (Nbk), can 
plompe koc (Sz), can plomp ding (Ow), Za 
is zo groot en zo plomp (Nbk), Et is wel 
can groot plomp huus (Nbk), Hi) liekt zo 
op zien bait, bij loot d'r krek zo plomp 
hinne op zware, logge wijze (Db), zo ook 
Hi5 had can plompe loop on con zwaorc 
stap (Dfo), Et is d'r wat plomp henna zet 
(Nbk), Et is can plomp ding (Ow) 2. lomp, 
onbeschaafd, lummelachtig Et was mi5 to 
plomp, hew- (Nbk), Hij komt d'r plomp 
mit year de dag (Bu), cci, plompe karel 
(El), Wat cci, plomp vcrhael (Bu), iene 
zomar plomp de waorhied zeggen 
plompverloren (Ste) 
plomp III tw. 1. plomp, klanknabootsend 
geluid van een vallend voorwerp enz. dat 

min of meer zwaar in een vloeistof valt 
plompdikke (Ste) bn. [plombthko; aks. 
wisselt] 1. (van personen, dieren) zeer log 
en dik 
plompe (verspr.) Ook plump (verspr.) de; 
-n ['plompa/'plomp] 1. flinke hoeveelheid 
(van een vloeistof of gietbare stof an- 
derszins, ook: hoeveelheid exemplaren) 
Die koe gal can plompe melk (Spa, Sz, 
Ld), D'r zit a/ ten hieleplompcmelk in de 
busse (Db, bI), Ic moe'n niat zocn plompe 
melk in mien thee doen (Ma, Db), Gad 
mij mar cci, baste plomp thee (Obk, Sz), 
ft hcbben me daor can plomp thee in 't 
koppien daon (01-NI), In die baker kay 
can bide plomp in (Obk), een plompe 
wacter (verspr.): Oe wat is d'r aen plompe 
wacter valen (Dfo, Ste), Dr ston me daor 
een plompe waetar year de sivusdeuren! 
(WoI), D'r komt cci, plomp wactcr in ian 
keer los (Ld, Nbk), D'r kan nog wel ten 
flinkeplomp mael bij in (Nbk), Staznppot, 
ik krecg d'r cci, baste plompe van op mien 
bod (Op), D'r zit weer can bela plomp 
ecipals in do maandc, now lain we we! 
weer even attn (Fe- Dbl) 
plompeblad (Bdie, Ma, Nbk, Np, Obk, Op, 
Ow, Ste, Wol, fp, ba) Ook plompemiad 
(Db) et; ...blaeden ['plompblat/'plompJ 
blat] 1. (meestal my.) plomp, waterlelie, 
ook: blad daarvan Ean petgat mitplompe- 
blaadcn was can mooi gczicbte (Op), Gale 
an witte plompcblacden grujfan in de 
sebonc trekgatten an patgattcn, ok wel 
longs do kaantcn van de Lenda iii. gale en 
witte plompen (Ste), Dc gale plompal-
blaadan bin !iaost wear uutbluuid (Db) 
plompebloem z. plompabfoeme 
plompeblocine (Db, Dfo, Np, Obk, Op, 
Ow, Pe-Dbl) Ookplompebloem (Bdie) de; 
-n; -gien, ...bloempien ['plompoblum(o)] 
1. waterlelie (gele of witte plomp) 
ploinpelblad z. plompablad 
plompen Ook ploonzpen (Dho) zw. ww.; 
overg., onoverg.; plompte, het (bet. 2-6, 
8)/is (bet. 1, 2, 5-8) plompt ['plompxp/ 
'plö:mpip] 1. (onoverg.) in het water 
vallen, springen met een piomp  Hij 
plompte zo in at waater (Bu), Hiy zol over 
de sloot springan, mar plompte d'r midden 
in (Dfo) 2. (onoverg.) hat geluid van één 
of meer plompen maken bij het vallen in 
een vloeistof, bij het vallen, stromen, 
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ploniperd - plooien 

gutson van eon vloeistof fit waeterplompt 
over de geute heave (Pe-Dbl), fit waeter 
plompte over de raand (Dhau), .plompt 
hew-  over de kiompen bonne (Dho), 
.pionipt me in de kiompen (Bu), Doe de 

duker weer eupenrnaekt was, kwazn et 
wader d'r dew- plompen (Op), St waeter 
plompt d'r over as zoe'n scbijo dew- or 
wacter veert on et waeter in golven tegen 
de kaante slat (Nbk), De vis p!ompt in 't 
waeter(Np) 3. (onoverg.) met één of moor 
plompen in hot water poisen, spatten (Nbk, 
Obk, 01-Ni, Op, Spa, Sz) Modderen, dan 
moef' plompen mit eon poise fussen de 
netten ni. ott de vis in do netten to jagen 
(01-Ni), zo ook Vroeger as we de netten 
d'r in hadden, dan begonnen we to 
plompen (Sz), Piomp mar even in et waeter 
(Nbk), Dejongen weren verscbrikkeiik an 
'tplompen mit 't zwemmen; at waeter steuf 
ze ow de oren (Obk), mit eon stok 
plompen in de Sebeene (Spa) 4. (onoverg.) 
de karnpois bedienen (Sz) As we an et 
karnen waxen, mossen we nogaJ war 
plompen veurdat de botter groot was (Sz) 
5. (overg) vloeistof met een plomp gieten 
(Db) Met zo wild plompen, ie gooien de 
beite d'r baost over bonne (Db) 6. 
(onoverg.) pioffend, met plompen door hot 
water lopen (Dho) Ze plompen mar dew-
die poelen bonne (Dho) 7. (onoverg.) 
neerploffèn (Ld, Np) Hz5piompte d'r raer 
bonne (Np), Hij piompte op 'e grand (Ld) 
8. (onoverg.) met zware stappen iopen 
(Dho, El) Die piompt d'r aorik over (Dho), 
Hij piompt d'r zwaor heave (El) 
plomperd do; -5; piomportien ['plomprt] 1. 
dikke porsoon, dik dior eon dikke 
piomperd van eon vis (Obk, Pe- Dbi), 

van een wief(Nt), van een koe (Obk), 
Die man dat was eon dikkepiomperd(Dfo) 
2. plomp, water (vooral: in reiatio tot 
visson) (Nt, Sz) eon vis in de piomperd 
(Nt), Eon dikke vis gooi ik weer in de 
piomperd (Sz) 
plomps (Dho) de [piomps] 1. dikke, stijve 
kerel 
plompstok (Bu, Db, Ma, Np, Obk, 01-NI, 
Ow, Pe-Dbi) Ook ploeinpstok (Bdio) do; 
-ken ['piompstok/plump ... ] 	1. 	stok 
waarmeo men piompend polst bij bop. 
manioren van vissen met netten Mit 
nettevisken dan wodt depiompstok bruukt 

- 

(Ow), Mit de plompstok jachtten ziy de 
vissen op (Bdio, Ma) 
plompvcrleuren bw. [aks. wissoit] 1. 
plompverloren H15 kwani d'r zo plomp-
verleuren mit an (Nbk), Hi leup piomp-
veriew-en in de sloot (Bdie) 2. zonder 
gezoischap van wie dan ook (Dhau, Ow) 
Hi5 ]opt d'rpiompverfew-en benne (Ow), 
MY zit d'r zo plompverleuren bi5 (Dhau) 
3. goheel vorloron, niet moor to winnon 
(14) eon piompverleuren zack (Ld) 
plompzak (01-NI) do; -ken; -kien ['plomp 
sak] 1. geweidige dikzak 
plomze (Np) do; -n; piomsion ['plornza, 

so] I. flinko hoeveelhoid vlooistof, flinko 
guts 1k Icreeg een piomze wacter ow de 
huud! (Np) 
plonsen z. ploonzen 
plooi Z. piooie 
plooiber ['pio:ojb] - plooibaar (fig.) Hi 
is met botte piooiber (Nbk) 
ploole (Np, Obk) Ook plooi (verspr.) do; 
-n; -glen [plo:oj(o)] i. piooi (in kie-
dingstof, gordijnon e.d.) D'rzittenpiooien 
in de rok (Bdio), in plooien bangen (Nbk), 
Mit hoolten pennon wodden de plooien d'r 
in zet (Ow), Die niie rok heb ik veertig 
plooien in maekt (Sz), wit niwark eerst 
ri7jen, dan kuj' depiooien leggen (Dfo), fit 
is eon bole toer ow de plooien van de 
nekke van de masse good te Icriegen (Sz), 
War zit ie netties in de plooien in kourigo 
kieding (met plooien, vouwon) (Spa), Die 
bet de piooie zo mooi in de rok draagt eon 
fraai goplooido rok (Obk) 2. in Die bet et 
gezicbt ok aorig in de piooi or kan goon 
iachjo afbij hom/haar (Np), zo ook Kuj'et 
gezicbt wel in de piooi bolen? zondor eon 
spier to vortrokken, zondor to lachon 
(Nbk) 
plooien (vorspr) zw. ww; ovorg., 
onoverg.; piooido, hot piooid ['pio:ojit] 1. 
(ovorg) plooien: makon van plooien (met 
name in eon muts, eon rok) etpiooien van 
mussen (Nbk), 1k p!ooie die rok anend 
(Np) 2. (onoverg.; van mussen, rokkon) 
plooien krijgon, goplooid wordon (Dho) De 
mussen bin bonne to plooien zijn 
weggebracht om gopiooid to worden (Dho) 
3. (onoverg) in plooien hangen (Nbk) Die 
jurk plooft mooi (Nbk), Die gedienen 
plooien met zo good (Nbk) 4. (ovorg) 
regeion, in orde maken (Bu, Nbk, Np) We 
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plooiiezer - plunje 

plooien dat wel even we regelen het wel 
eventjes (Np), Wemoon etaenhk we! Zion 
to plooien (Bu), Och, dat plooien we wel 
we zullen het wel eens worden (Bu) 
plooiiezer (Dho, Obk) ['plo:aji:zl] - plooi-
bout (voor mutsen) 
plooimusse (verspr.) de; -n; ...mussien 
['p1...] 1. plooimuts (nl. veelal: bep. nette 
floddermuts, op werkdagen gedragen) Ze 
hadden ze daegs op as ze votgongen, van 
stof, mit over or veurheufd de plooien; in 
et wark dreugen ze een gehaokte of 
breidon musse, mar as ze even eon bos-
schoppien deden dan bruukten ze deplooi-
musse, in plak van eon daegs mussien 
(Nbk), D'r bin niet vale meensken weer, 
die eon plooimusse opmaeken kunnen 
(Obk) 
plooiraand (verspr.) de; ...ranen; ...raan-
tien ['pl...] 1. plooirand, met name van 
ouderwetse mutsen van vrouwen Do daegse 
musse hadde eon plooiraand over et veur-
heufd (Bu), Do plooiraand wodt maekt op 
eon hoolten raem mit stokkies (Obk) 
plooirok ['p1...] - plooirok 
plooisel (Nbk, Nw) ['plo:ajs[] - plooisel, 
ook: plooi, vgl. eon plooisel in do rok 
(Nw) 
ploompen z. plompen 
ploonze (Nbk) de; -n; ploonsien ['plo: aza] 
1. het geluid 'pions' 2. flinke hoeveelheid 
vloeistof Ik kreeg me daor eon ploonze 
waetor over me berme (Nbk) 
ploonzen (Nbk, Np, Ow, Ste) Ookplonsen 
(Ste) zw. ww.; overg., onoverg.; ploonsde, 
is/het ploonsd ['plo: azg] - plonzen Twie 
bienen ploonzen in de baarmsloot(ba), Hij 
plonste d'r zo in (Ste), Hij ploonsde dear 
do poelen (Np), ...ploonst op a leerzens 
dour 't waetor bonne (Np), Aj' con dam 
losmaeken, dan ploonst of waetor d'r dear 
(Ow), Et waeterploonst overdo woghonne 
(Np) 
plus (Bu, be: Op) Ook plotsig (Obk) bn. 
['plos/'plotsox] 1. (van iemands gezicht) 
opgezet, gezwollen en evt. rood eon plos 
gezichte (Bu, bo: Op) 
plotsig z. plos 
plu (Dfo, Nbk) de; -'s; -gien ['ply] 1. 
paraplu Hej' de plu wel bij je? Et kan web 
op eon regenen gaon (Nbk) 
plug z. plogge 
plugge z. plogge 

pluggen (spor.) zw. ww.; overg.; plugde, 
het plugd ['pingq] 1. pluggen (spor.) 2. met 
ploggen aan elkaar zetten, maken, z. 
plogge, bet. 1 (01-Nl) Do schoemaeker 
plugde vroeger do schoenen (01-N1) 
plugien z. plogge 
pluis z. plays III 
pluk z. plokke 
plukharen z. plokhaoren 
plukken z. plokkon 
plukvet z. plokvet 
plume z. ploeme 
plumen (Ste) mv. ['plyt}r:] 1. wollegras (z. 
ook onder ploeme) 
plumestrieker z. ploemstrieker 
plumpudding (spor.) - plumpudding (ook 
fig.:) Et zakte as eon plumpudding in 
mekeer bijv. gezegd van aanvankelijk 
enthousiasme (Nbk) 
plunderen ['pinndln] - plunderen: 
beroven, wegroven, geheel leegmaken door 
to roven, ook bij vergelijking: leeghalen, 
ontdoen van de inhoud Do soldaoten 
hebbon do stad plunderd (Nbk), Ze hebben 
do boo! aorig plunderd (Ma). Zo kun je in 
de tuun gaon to plunderen (Ste), Ze hebben 
mien hide tuun plunderd (Db), appels 
plunderen appels uit de tuin stelen (Ste), 
Aj' eon koppel koenen in de tuna kriegen, 
plunderen ze je 'n hielemaole (Ste), Ze 
gaon him helemaole plunderen geld 
afhandig waken, geld bij hem lospraten 
(Np), Ze kun je aorig plunderen daor hi)'  
do belasting (Spa), D'r wodde om kleren 
vraagd, dat ik hebbe do kaste mar wat 
plunderd (Sz) 
plundering (spor.) de; -s, -en ['plendlul] 
1. plundering, het plunderen 
plundertocht (spor.) - plundertocht 
plunje ['pinpa] - plunje: kleding Hi;j bet 
do zuodese plunje an (Db, Nbk), Hij her 
aorig do plunje an draagt nogal nette 
kleding (Nbk), Wat is die man mooi in de 
plunje (Dhau), Die man her zien zundagse 
plunje ok nog niet an (Dhau), (enigszins 
negatief:) Jo moon je natte plunje mar 
uuttrekken (Np), zo ook Gooi daor die 
natte plunje mar bone (Dho) en Gooi die 
oolde 'plunje mar uut on trek mar eon 
sander pakkien an (Op), Do oolde plunje 
mar weer an! de (zeer) gewone, daagse 
kleren, i.t.t. nettere of de netste kleding 
(Bu, Nbk, Ste), zo ook Ik stao hier in mien 



plunjezak - pluus 

oofdo p/wife, daor woof' mar niot naor 
kb/con (Obk), Pak je p/wife mar bij 
mekeer en hoopel mar op pak je kieding on 
andere spullen maar bij elkaar en verdwijn 
(Ow) 
plunjezak ['p17,psak] - plunjezak 
pluris z. p/curls 
plus I de; -sen; -sien ['plAs] I. plusteken 
Staot d'rnow eon plus of con win? (Nbk), 
(als waarderingsaanduiding:) Hikreeg con 
zos plus op dat proefwark d.i. jets meer 
dan een 6 maar geen 6 1/2 (Nbk) 2. 
gunstige faktor (Nbk) Af'zoks beslissen, 
woof' oerst we] good a//c plusson on 
minnen bi5langes gaon (Nbk) 
plus II bw. [plAs] 1. ter aanduiding van 
een positieve grootheid Et was vanda ego a] 
weer plus viergraoden vier graden haven 
nul (Nbk) 2. ter aanduiding van positieve 
elektrjsche lading We//cc klemme van do 
kabe] moot now an do win en we//ce an do 
plus, af'zoe'n ak/cu op/aeden wi/lcn?(Nbk) 
3. ter uitdrukking van een waarde hager 
dan door het voorafgaande teiwoord uit-
gedmkt veertig plus kaas met tenniinste 40 
% vet, Tegenwoordig kuf' mit vu von-
vuuftlg plus al mit do viii als je ouder 
bent dan 55 jaar (Nbk), vievenzestig plus 
ouder dan 65 jaar (Ow) 
plus III vz. - plus, vermeerderd met, to 
vermeerderen met, met daarbij to nemen 
Hoevu/o is bonderd plus lone? (Nbk), 
Zo vu/c zal et wel kosten, plus do onkosten! 
(Nbk), een idee plus de vorm (hi) 
plusen (verspr.) [piysi] - piuchen, van 
piuche gemaakt, bedekt met piuche p/ascii 
stoelen (Nbk, Ste), eon plusen taofe/klied 
(Bu, Nbk, Np, Ow, Ste), con plusen zitting 
(Nw) 
plusfoor (Nbk, Ste) [plAs'fo:or] - piusfour 
(deftiger aanduiding dan poibrook) 
plusien z. onder pluus II 
plusminus [pLks'minQs] - plusminus 
plusminusteken (1) [...m...] - plusminus-
token 
pluspool (i) ['pL&s...] - piuspool 
pluspunt (spor.) - piuspunt 
plussen (Nw) onbep. W. ['pL&si] 1. in 
zitten top/ussen en to minnenbezig zijn de 
voor- en nadeien tegen elkaar af to wegen 
plusteken (spar.) - plusteken 
plut z. b/ut 
plutonium (i) [ply'to: 5nij m] - plutonium 

plutoniumbom (i) - plutoniumbom 
pluuizen z. pluzen 
pluum Z. ploemo 
pluumpien z. onder ploeme 
pluumstrieker z. plocmstrieker 
pluus I et ['piys] 1. (stofn.) pluche eon 
taofe/k/icd van phuus (Bu, Nbk, Ste), L. bet 
mooi pluus op zion stool kregen (Sz), We 
bebbon pluus no '0 sloe/en (Ow), stoelon 
mit pluus (Obk, Ste), moube/s mit pluus 
(Obk) 2. (stofn.) pluis: rafeis, vlokjes e.d. 
Th) zi5t op 'e oerdo con do/con van pluus 
nI. hier: van pluizige sneeuwvlokken (hi), 
Die huusholing is we/ wat roeg on 
rominelig, mar ze zitten lies//st niet onder 
do luus en pluus (Op), zo oak Et zit onder 
do /uus en pluus (Obk, Ow), (inzake de 
bioeiwijze:) As do kattestatten of wi/ge-
rosies uutb/uuid binnen, zitten ze volpluus 
(Ld) 
pluus II de; pluzen; plusien ['plys] 1. (my. 
of my. van het verki.) pluis: viokje, 
rafeltje, haartje e.d. Et is van dat raere 
good, dat a/tied pluzen ofgof (Spa, 
Pe-Obi), Die zwatte rok Is wel moo); mar 
ie zion a/Ic platen d'r op (Ld), platen an 
do /cleron hobben (Ste), eon plusien op 'o 
fasse (El), Ic bebben plusies op 'e trui 
zitten (Ste), plusios nikon (Sz), eon prottor 
die mitplusies v/oug (ha), Wat zit be onder 
do pluzen (Ste, Dho) 2. zaadpiuisje, 
zaadpluimpj e (voorai van de paardebioem) 
Depeerdeb/oemen zatton vol pluzen on die 
poesten we d'r dan of(Bdie, Pe-ObI), As 
do pcordeb/oomen uutbluuid lumen, bin It 
a/lemaol plusics in do /ocbt (Db), Do 
plus/es van do peerdeb/ooznon wion dear 
de /ocbt (Diz), Van do peordob/oemen 
komunen deplusies of(Dhau), Et laand /igt 
onder do p/usios van do poerdebloemen 
(Op), El flet gel in et veurfaor p/attn of 
(Nt) 3. (my.) woilegras (Dho) Daor staon 
allomao/ p/isles woHegras (Dho) 4. 
bloeiwijze van wailegras (Ow) An 
wol/ogrds zitten poesies ofp/usies (Ow) 
pluus III Oak pluis (Bu, Ma, 01-NI, Ow) 
In.; pred. [piys/picejsj 1. in nietp/uusniet 
in de haak, niet in orde: Dat is nicE pluus 
tussen die be/dc ze kunnen het niet goed 
met eikaar vinden, het gaat mis tussen hen 
tweeën (Sz), Et is daor niotp/uus er is daar 
iets niet in de haak, er gebeurt daar iets dat 
het dagiicht niet kan verdragen, het spookt 
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pluusachtig - poch 

er enz. (Nbk, Ste, Obk), ook: het is bijna 
zover dat daar een kind wordt geboren 
(Nbk) 
pluusaehtig ['p...] - pluisachtig 
pluusbaand I (Ste) de; ...banen; ...baantien 
['plyzbà:nt] 1. hetz. als pluusraand, z. 
aldaar Eon pluusbaand was tegon etslioten 
van do rok (Ste) 
pluusbaand H (Np) et ['p1...] 1. (stofn.) 
stof die kon dienen als pluusraand, vgl. 
Mien beppo had vroegorpluusbaand ondor 
om do rok (Np) 
pluusgrös (Ma) Ook pluusgrus (Diz) et 
['p...] 1. wollegras D'r staot van datphius-
grös (Ma), Pluusgrus is mooi in dreug-
boekotten (Diz) 
pluusgrus z. pluusgrös 
pluuskoorde I (Ste) de; -n; ...koortien 
['p1ysko:rdJ 1. stootkant van pluche aan 
rok, japon, onderjurk 
pluuskoorde II (Ste) et ['p1...] 1. (stofn.) 
pluche toegepást als band van een 
stootkant (z. pluuskoorde I) Jo baddon ok 
pluuskoorde, oat was wat Juror [nI. dan bij 
een gewone koorde], ot pluus mos Jo krek 
ondor do rok wog kommon Zion (Ste) 
pluusraand (Ste) de; ...ranen; ...raantien 
['plysrä:nt] 1. vingerbrede band om de on-
derkant van de rok genaaid (met rafeltjes; 
als stootkant) 
pluuste z. pluustor 
pluuster Ookpluusterd (Bu),pluuste (bet. 
1: Nw) de; -5; -tien ['p1yst(t)/p1yst] 1. 
pluister, pluisje D'r zit eon pluustor(tion) 
op (Nbk), D'r hgen pluustertios op 'o 
grand (Diz), Jo hebbon eon pluuster an do 
rok (Ow), ...op 'o jasso (Ma), Jo zitten 
onder depluustors (Dho, Np), Die zwatto 
trui zit ondor do pluustors (Sz), Do dekon 
zit vol pluusters (Dhau) 2. zaadpluim, 
zaadpluisje e.d. Do stoezeboolten vlougen 
do pluustors of as do rope waron (Obk, 
Pe-Dbl), Et huus zit soms vol pluusters 
van do poordobloomen (Ow), We blaosdon 
do pluusters van do peordobloomon; die d'r 
over bleven toldon we en zovulo uro was et 
dan, zoden we (Nbk) 3. (my.) wollegras 
(Ma, Nbk), ook in witto plaustors 
wollegras (Nbk) 
plunsterd z. pluustor 
pluusteren (Ma, Nbk, Np) ['plystr4] - 
pluisteren: pluisjes loslaten, pluizig worden 
Do stoolobollon pluusteren (Np), Et is 

mooi gaoron, mar et pluustort nogai wat 
(Nbk), Die junk pluustort zo (Ma) 
pluusterig (verspr.) ['plystpx] - pluisterig: 
pluizig, vol pluisters Dat is eon mime 
dwell, die is pluustenig (Db), Wat is die 
rok toch pluustenig (Dho) 
pluzen Ookpiuuizen (Nbk, Obk) zw. ww., 
ook onregeim.; overg., onoverg.; pluusde, 
het pluusd ['ply:ziJ'ply:jzi] 1. aan, tot 
raids, pluisters, vlokken e.d. trekken an 
eon godien (zitten to) pluzen (Spa, Nbk), 
Zo pluust do toe/los van ? taofolkleed 
(Diz), Etpocrd staot in ot huj tepluzon ni. 
om het naar binnen te werken (Spa, Nbk) 
2. (onoverg.) peuteren in do ncuze pluzen 
(Nbk, Spa, Ste, bo: Bu, Nw), in do oren 
pluzen (Ste) 3. (onoverg.) knagen: d.i. het 
vices van eon bot of been Iokkor an eon 
bonko zitton te pluzen (Nbk) 4. (onoverg.) 
met lange tanden eten, traag eten (Bu, Ma, 
Nbk, Ow, Ste, p,  bo: Bu, Nw) Zit niot zo 
te pluzen! (Ste, Nbk) 5. lekker eten (Nbk) 
War zit ie daor Jekker to pluzen (Nbk) 6. 
(onoverg.) pluisters, pluizen afgeven Die 
trui pluust nogai wat (Nbk), Daonk d'r 
omme, datpluust nogal (Spa) 7. (onoverg.) 
zeer nadenkend, knobelend bezig zijn met 
jets om het op te lossen, om het na te 
zoeken, onderzoekend lezen mit eon 
legpuzol an etpluzen wozen (Nbk), H zit 
altiodin de boeken te pluzen studeren (Ma, 
Nbk, Ste), Jk zat wat in do ooldheden to 
pluzen d.i. in dingen van, teksten over 
vroeger (Ow), (.) mit sneupon bier en 
pluzen daor (b) 
pluzer (verspr.) Ookpluzerd (Ow, Ste) de; 
-5; -tien ['ply:zr(t)] 1. iemand die niet 
opschiet bij het eten 2. iemand die alles 
zeer grondig onderzoekt 
pluzerd z. pluzor 
pluzeri'je (verspr.) de; -n [ply:za'r ... ; z. 
-i'je] 1. het pluzen in diverse bet. 2. 
nauwkeurig onderzoek Die pluzori5en van 
him in die boeken, or hot wat to zeggen 
(Nbk) 
piuzerig (Dho, Nbk) In.; -er, -at 
['ply:zpx] 1. pluisterig, pluizig Dat gaoren 
is pluzenig (Nbk), ... wodt wait... (Dho) 
pluzig (spor.) bn.; -er, -st ['ply:zx] 1. 
hetz. als pluusteri', z. aldaar 
ply. - aficorting van plakvervangend 
poch g. lidw. [pox], in gien pooh hebben 
op niet zien zitten, niet graag doen (Op): 
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pochbeest - pochen 

Mar am vein- zoe 'n stamboom dies 
ondersteboven te zetten, daor be'k glen 
Poch op (Op), verder in: n/ct vu/c poet 
bebben op niet zo best vinden (Sz): Daor 
hek n/ct vulepoch op (Sz) 
poehbeest (01-Ni, Pa-Dbl) at; -en 
['poybcst} 1. pocher, opsehepper 
pochbule z. pathebuul 
pocbbuul z. pacbebuui 
pocheblaozen (Np) zw. ww; onoverg.; 
pocheblaosde, hat pocheblaosd ['poxo ... ] 1. 
opstheppen, zichzeif roemen Die kereikan 
aoriipochcblaozen (Np) 
pochebule z. pocbebuul 
pochebuul (verspr.) Ook poche/,ule (Dia, 
Nt, Obk, Spa, Sun-Ot, Sz), pock/mu! 
(Ow), pockbu/e (01-NI) do; ...bulen; 
...buultien ['poxobyi(o)/'poy ... ] 1. opsehap-
par Die poebebuu] dot de belle d'r boven 
op overdrijft stark (Np), Die Icerel is een 
grote pacbebuul, die het allied al/es 
wunnen on is naoit versleugen (Op) 
pocliel Ook pogge (bet. 1: in verb.: Diz, 
bo: Np) do ['poxjl'pogo] 1. (vealal ruw) 
pochel, lichaam, iijf Die het con starke 
poebel (Bu, Dfo), H/j bet de hielepocbel 
naor ? wark staan (Obk), De pactel dot 
xnezeer(Np, Sz), eon dikke pocbel eon dik 
lijf, can dikke, zware romp (Nbk), iene op 
'e pactel geven aen pak siaag geven, 
geducht onder handen namen, zo ook Hi 
big wat op zien pactel (k: Ste), iene eon 
Pak op 'e poebel geven can pak siaag 
geven (Nbk), iene de pactel vol sebe/len 
(verspr.), ...pogge... (Diz), Die bet de 
pocbel uut is doodmoe (Np), Dam-  het bi5 
depogge we] vol an daar heeft hij can zeer 
zwaar lichamalijk karwei aan (bo: Np), 
Jene de pogge volschelden (bo: Np) 2. 
sehoudars en rug (Db, Dho, Obk) Iii)' 
dreug de zak mit carpels op 'e pactel (Ob), 
El komt a/lemaol op zien pachel daele hij 
moat hat ailemaal maar dean (Obk), Hi 
had him eon pochel warkt can ronda rug 
(Obk) 3. z. pogge 
pochelen zw. ww.; onoverg.; poeheldo, hot 
pocheid ['poxx] 1. steeds hard worken, 
voortdurend veal, zwaar wark doen Wat 
niossen de meensken vaeke baddepoebelen 
vein- hew-  bragg/en (Obk), Et was vraeger 
zwaar on lange pochelen vein- ccii knappe 
dagbure (Obk), El is pochelen NY de hoer 
als je bij. can hoer werkt, als je boar bent, 

moat je veal, hard werkan (Ow), Hiy mos 
aarig pochelen am et vein- mekaander to 
kriegen (Nbk), HiJ macst d'r aarik  tegenan 
pochelen... (Nbk), Bij die baos big' n/ct 
mit pochelen k/a or, daor macI de beerlig 
d'r op bij die bass moat je keihai-d werkan 
(Sz), Zebebben hew-bide/even niks daan 
as pacbelen (Nbk, Np, Nt, b) 
pocbeltien (Dhau, Ld) at; ...tias ['pox}tin] 
1. vergroeiing van de rug in do vorm van 
ean kleine bult Ze bet eon pacbe/tien 
(Dhau), z. ook bachelt Pik on tear on tar-
pent/en/Smear dat mar op jaw pocheltien 
(Ld) 
pochen zw. ww.; ovarg., onoverg.; pochte, 
hat poeht ['pox} 1. (onoverg.) snoeven, 
grootsprakan Hij pocbt aarig over zien 
wark (Np), Die boor kan zo van zien yea 
pochen (Obk), HI5 is allied an et pochen 
(Ste), ...an 'I pochen on blaazen aan hat 
opscheppen, grootspreken (Nbk, Nt, Spa), 
zo ook En mar pochen on b/aazen en 
groatspreken! (Nw), 1115 daet niks aanders 
as pochen (Wol), ...as pochen en blaazen 
(Nt), Die zit allied te pochen en to 
broekscbieten is altij d aan hat opscheppen 
(Nbk) 2. hoog opgevan over, prijzan (van 
iets of iemand) Die visker pocbt op Ft 
beden n/el; as bij margens de foeken 
langes gaot, zit d'r hoegenaemd nib in 
(Nw), Aenlikalle aa/denpacben aver hew-
kiender (Ste), Dam-pact ik over zo mao/ 
as hij dat daon bet (Diz), Dat is eon gaeie 
in dat wait, ze pochen d'r allemaol over 
(Dho), D'r wodt aarik  over him pacbt men 
gaeft hoog over hem op (Np), 1k kan niks 
mot pochen over It weer 1k vind hat wear 
maar siecht (Dhau), Now, hoe is 'I mitfe? 
[met als antwoord:] Now, et kan gien 
pochen lieden niat zo goad (Diz, Nbk, Np, 
Spa, Ste, Wol, b), zo ook Et gemaek kan 
de laeste maanden glen pochen lieden 
(Obk, b) en Et mag gien pochen lieden 
(Nbk), D'r wodt met van pacbt hat is niat 
hap- goad (Ste), iene de hemel in pochen 
iemand gewaldig prijzen (Bdie), Hijpocbt 
zeuven zakvol in hoge mate (Ma, Diz) * 
(gazegd wannaer iemand snoeft, opschept:) 
Path en on blaozen en in de broek set/den 
is glen kewist vent degene die et kent 
(Ste), zo ook Poehen, blaazen on broek-
schieten kon a/lemaole gel/eke (Sz), 1k 
moot mien knecht we/pochen, zee de boer, 

- 
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pocher -  podde 

want 1k bebbe d'r een heel goele knecbt an 
(op) 
pocher Ook pociterd (Dho, Np, 01-NI, 
Spa, Ste, Sun-Ot, WoI) ['poxç(t)] - pocher 
Die vent was een pocher (Pe- Dbl), HiY is 
een oolde pocher (Ma) * (gezegd wanneer 
iemand steeds zit te kiagen:) Klaegers glen 
nood en pocbers glen brood (verspr., Nbk), 
zo ook Eon Jdaeger glen nood en een 
pocber glen brood (Ste)  
pocherd z. pocher 
pocheri'je (spor.) [poxo'r...; z. -i'je] - 
pocherij, het pochen 
pocherig (Dmi) ['poxrax] - pocherig, 
opschepperig 
pochhaans (Ow) de; -en ['pox...] 1. 
opschepper, bluffer 
pochhals (Ste) ['paxhals] - snoever, 
pocher 
pochhannes (Di; 01-NI, Ow, Sz) do; -en; 
-ien ['paxhanos] 1. opschepper, pocher 
pocket (spar.) ['pokot] - pocket 
pockctboek - packetboek 
pocketferinaot (spar.) - packetfarmaat 
pocketriegel (1) ['p...] - pocketreeks 
pocketuutgifte ['p...] - packetuitgave 
podde (bet. 1, bet. 2: verspr., bet. 3-5) 
Oak porre (bet. 1: spar., bet. 2: verspr., 
bet. 6) de, oak we! et (bet. 2); -n; -gien 
['pado/'parn] 1. bep. kikvarsachtig dier: 
pad (aok wel gebruikt als diskwali- 
ficerende aanduiding of bijnaam vaar 
persanen, vg!. oak bet. 2) 1k baelde een 
podde uut eon knienehol, 1k docbt da'k een 
]mien beet had (Ld), D'r alt een podde 
onder de steen (Spa), Tegen de aovend 
beginnen de podden te kroepen (01-N!), 
As do podden kroepen, komt d'r regen 
(01-N!, El), ...min weer (Ow), Een podde 
is vaeke NJ duuster op pad (Ow), De 
podden Mn an It paeren (Bdie), Dc podde 
vret ok wel bi!/en  op (bs: Dfa, Obk, Op, 
Ow), D'r wodde wel zegd dat manluden 
vroeger een podde in de broek deden as ze 
rimmetiekbadden, dathuip (Np), (Jooi dat 
oolde knieft mar voç, daor kuf' toch glen 
podde meer mit villen (Op), een podde op 
't heerspit gezegd van iemand die raar, 
ange!ukkig zit, bijv. op een fiets of stool 
(Bu, Nbk, Obk, Np), oak gezegd van een 
vrauw die maai prabeert to zijn en zich 
wat verbee!dt, maar die wanstaltig gek!eed 
is (Nbk) en van eon vrauw die er raar en 

onverzargd uitziet (Np), een eigenwieze 
podde cen eigenwijze persaan (Ste), Wat 
kay die podde him opblaozen hij b!aast 
haag van do taren maar stelt niets vaar 
(Np), De podden bin an 't spiJen west er 
zit yacht, schuim van bet schuimbeestje op 
die plant(en) (Ow), zo dikice as een podde 
zo dik a!s een pad (Mun, Nw, Pe-Db!, 
Wa!), Hij was zo zat as een podde erg 
dranken (Mun), 'k Bin zo misselik as eon 
podde (Bu, Ste, Nbk), ...zo beroerd as een 
podde (Np), zo ziek as een podde (Np, 
Ow, Ste), zo muui as een podde (Ma), zo 
dempe as eon podde zeer kartademig (Ma, 
Op, Nbk) 2. kleine persaon (sams oak: die 
vinnig, bijdehand, andeugend of eigen-
aardig is), oak: iemand met eon rande rug, 
(k!ein) kind, k!ein dier J. is ok mar een 
Heine podde, mar biJ is veerder kwaod 
genoeg (Spa, Db), Et bill' mar een porre, 
mar vinnilgenoeg (Sz), 2'len yrouw is zo 
groot, en hiJ is mar zoe'ji porre (Sz), H1J 
was nog mar zoe'n porte, doe zat biJ al 
aachter et peerd (Op),  Dat Heine porre is 
good biy de tied (0kb), lone die in de 
pogge zit, wodt een podde (Bu), zo aak 
Dat kiend is eon porre, et zit in de stagge 
(Ste), 't Is mar een Heine podde bieven, 
die jonge (Ld, Dhau), 0th, wat wil ía toch 
porre, ie moe 'n eerst mar wat groter wezen 
(El, 01-NI, Bu), Wat zullen jow tech, 
kieineporre (Wal), Hej' datkereitien Zion? 
Wat is dat eon podde! Wat eon knien!(Nt), 
Zokke porten ziej' wel a bi9 't circus 
uitzander!ijk kleine mensen (Np),  Et bElt 
mar eon porte(gien) kleine persoon, k!ein 
kind, dier of plant (Nbk, Sz, Np), (van 
kind of va!wassene:) Et is mar zoe'n 
(kiein)porregien (verspr.), Wat 'n podde is 
dat een ondeugend kind (Obk), (gezegd 
tegen eon kind:) Too porre, gao es speulen 
(01-NI), Et is ok mar eon porre vreemde 
snaak (Np)  3. iemand die zich langzaam 
beweegt (Sz) 4. karstje, karreltje aan de 
aagleden, door het slapen antstaan (Db, 
Obk) I'J bebbenpodden in de ogen (Db) 5. 
stuk neusvuil (Ld, Nt) Hael die dikke 
podde es mit do neuze (Ld) 6. z. pot * 
(gezegd naar aanleiding van bet ram-
me!ende ge!uid in iemands buik:) Do 
podden beginnen ok weer mit modder te 
krojen (Obk), (van iemand die haag van de 
taren blaast maar niets vaarstelt:) Watkan 
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poddeachtig - poede 

ccxi podde him aJ opblaozen (Nbk), ... toch 
opbiaozcn (Ste), zo ook LVat kay eon 
podde him al wat verbelcn, as hij op ccxi 
tur.tkluticn zit (s: Db) 
poddeachtig (Ste) bn.; -er, -st [podoaxtox] 
1. klein en enigszins gedrongen HiJ ziet 
d'r watpoddeacbti uut(Ste) 
poddebakker z. pottebakker 
poddeblad z. poddcblaedcn 
poddeblaeden (Bdie, Bu, Dhau, Nbk, Nw, 
1j) Ookpoddeblad (verz.; bet. 1: Ow, bo: 
Nw, bet. 2: Ste) my. ['podoble:di?J ... blat] 1. 
ridderzuring 2. grate weegbree (Ste, f) 
poddegrös (Ste) et [podogrös] 1. zeer fijn 
gras 
poddehaor (verspr.) ['podo...] - paddehaar 
HiJ hot nag mar poddehaor am de kin di. 
nog maar een eerste begin van baardgroei 
(Np), zo ook (..) mit nag mar eon peer 
poddobaorties onder do neuze (v), 
poddehaor in de nekkc kort haar dat 
weggeschoren wordt bij het knippen (Ste), 
Foddehaor hef biv. biyjongc bonnen en 
docven (Bu, Ste), zo oak Dcjongeknicnen 
zitten nog in Ft  poddehaor (Dfo) en Do 
jonge voogeities zitten in 't corsto 
poddehaor (Ste, Np), vandaar poddcbaor in 
con voege!nustdons van jonge vogeltjes in 
een nest (Bdie) 
poddenust (I) ['path..] - paddenest: nest 
van padden 
poddepote (1) ['podo ... ] - paddepoot: poot 
van een pad 
podderusken (Nt) my. [pothraskjj] 1. 
pad derus Daor zeggen we poddorusken 
tegen (Nt) 
poddespi'je (Dfo, Ma, Np, Obk, Pe-Dbl, 
b: Im, bo: Nw, p) Ook koekoekspi'je (Nt, 
Spa) de ['podo..i ... ] 1. koekoeksspeeksel, 
witachtig vocht, schuim van het 
schuimbeestje (op planten) Foddcspi9c zit 
vacko in de oksels van de b!aodcn (Obk), 
Drzitpoddespije op 'c kockoeksbloemen 
(NP) 
poddestoel Oak poddenoeltoppe (bet. 3: 
Nbk) de; -en; -tien ['pothstu:I/ ... J 1. bep. 
plant: paddestoel Ikfusse giepoddestoelen 
(Np) 2. lage wegwijzer met bolvormig 
bovendeel (op kruisingen van fietspaden) 
3. drijftol, zweeptol (Dho, Np) 4. padde-
stoelwolk (1) * Foddcstoefcn vangen ccxi 
protte snij voorspellen sneeuw (n) 
poddestoelesoep (spar.) ['podastu:lsup] - 

paddestoelensoep 
poddestoeltoppe z. poddestool 
poddeveren (Diz) my. ['pothfr.pt] I. 
nesthaar, dons Dat voegeltien zit nog in de 
poddeveren (Diz) 
poddevieler z. poddevilder 
poddevilder Ook poddeviller (Oho, bo: 
Nw), poddevieler (b: Im, p), pottevilder 
(Pe-Dbl), potteviller (Diz, Spa), porte-
vilder (Dfo) de; -5; -tien ['podoftldç 
/ ... ftlç/'pothfilç/'potoftldç/ ... IT] 1. paddevil-
ler, bot mes, oud en stomp (zak)mes, 
goedkoop mes van mindere kwaliteit H 
had vrocgcr zoo  oo!dc poddevilder, waor 
hij de stront mit ofschraptc of de mollen 
mit struupto (Ld), Om moRon te strupen 
baj' poddevilders noth (Np), Mit zoe'n 
potteviller kay ik dat touw nict kepot 
kriegen (Spa), Dat is ak ccxi poddevilder 
dioj' hi de buso bebben (Nbk), Mag ikje 
poddevilder even brukon? (Nbk), Kicndcr 
krogcn eerst eon poddevilder, dan Jaeter 
ccxi Jcnicft in do buse, on factor ccxi dofk 
(Ow) 
poddeviller z. poddevilder 
poddig (Dho) bn.; -er, -St [podox] 1. (van 
personen) klein en rand Ft Is con poddig 
persoon (Dho) 
podium ['po:dij5m] - podium: platform 
voor een publiekelijk optreden (tonicl is 
veel gebruikelijker) 
podiumkeunsten (1) - podiumkunsten 
poe Ookpoeh (I) tw. [pu] 1. poe Foe! V/at 
micnt oat ejenwiczc ding wclnict!(Nbk), 
Foe, poe, dat vul met mit, dat zwaore 
kerwexiien! (Nbk), Foe, poe, war bin ic 
nettles in de kieren! (Nbk) 
poed z. poodie 
poede Ook pude (Nt, ko), puud (Sz) de; 
-n; -gien ['pud:/'pyda/pyt] 1. kleine zak 
1k bebbe ccxi poede eeipcls mitneumen 
(Np), We hadden finnon poeden om 
ketolkocko to macken (Np), 1k beb eon 
poedogion muntdrup kocbt (Dho), ccxi 
pocdcgicn duvoidrek (Nbk), ccxi poode 
roggo (Np), eon pepiercnpoede (Ma, Nbk), 
con bfauwe poede blauwe papieren zak 
(Ma), fn poede macf, 1k hcbbc ccxi poede 
appefs kregcn (Np),  Zal ik dat even in ccxi 
poode docn? (Wol), Op 'e vodden bewwo 
ccxi poede mit zaand icgd (b), Do weg figt 
bezidmitkJaddcgics en kioffopoeden van 
do potat (v), Wat bob ic ccxi poede geld 
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(Nw), We hadden nogal wat centen in ? 
poedegien (Np), Die hot eon mooi 
poedegien overholon heeft flunk wat geld 
overgehouden (Ma), 1k bebbe ccii moo/c 
poede (geld) over4olon id. (Bu, Dho), 
...een moo/c puud canton overbullen (Sz), 
iffy her ten fl/nice poSe geld, moef' mar 
rekenen hij bezit veel geld (Dho), Th3f  zal 
we] over dcpoedegaon over de geldbeurs 
(Dho) 2. dikke puist, pukkel, buil e.d. Hiy 
z/.t onder do poeden (El), Dc man hadde 
con dik/ce poede in de ne/dee, die wol wat 
op ten stienpooste leek (Op), HiJ bet d'r 
eon hit/c poede zitten, hij het 'in stoten 
(Nbk), Hi5 bet zoe'n klap bad, dat biy bet 
d'r ten poode van an 't boufd (Obk), D'r 
bangt eon diicko poede an cen buil, 
verdikking (Dho), poeden onder de ogen 
bobben (aj' to zn/n slaop bad hebbon) (Nbk) 
3. balzak Die bet ten baste poede tussen 
do b/en en (Ma), Hi5kzeeg ten schop tegen 
do poede (Dho), ...in de poede (Wol), Mit 
opstappen op 'efietskuj'asman depoSe 
aorig bezeren (Obk) 4. iemand die dik is 
(Nw) 5. pestkop, vervelend iemand, 
zeurderige vent, zak Wat bin jow oen grote 
poede (Wol), Wat biy' toch ten poede 
(Dho), (uitroepend): Wat tocb eon poodo 
(Ste), Et is con vervelende poede een 
ondeugd van een jongen (Ma, Nbk, Ste, 
Np), Gao weg, poede.' (Bu) 
poedel de; -s; -tien ['pudj] 1. poedelhond 
2. in eon vieze poedel een smerige boel 
(Ste) 
poedelen zw. ww.; onoverg., wederk.; 
poedelde, het poedeld ['pudji] 1. in water 
plassen, baden Kiender kun zo lekker in et 
waoter zitten to poedelen (Nbk, Ste), 1k 
gao miy in et waetor poedelen (Bdie), Do 
kienderpoedelen hour in 't waeter (Dhau) 
2. (wederk.) zich wassen (Nbk, Obk) 1k 
moot me nog even poedolen geheel wassen 
en schone kleren aandoen (Obk), Jo kwije 
beer//k poedelen aj'poedehnaekt onder do 
douche staon (Nbk) 3. (onoverg.) in d'r 
mar op los poedelen maar raak knoeien 
(Dho) 4. (onoverg.) misschieten, ernaast 
werpen e.d. (Np) Jkhebbepocdeld(Np) 5. 
(onoverg.) poedelprijzen uitloven (door 
degene die het kaarten organiseert) Poedel 
ie ok?(Ste) 
poedelnaekend (Bu) Ookpoedelnaelct(Ld, 
Nbk) [pudjns:kpt/ ... ns:kt; aks. wisselt} - 

poedelnaakt Ic lain je heerlik ofpoedelon 
aj' poodelnaekt onder de douche staon 
(Nit) 
poedelnaekt z. pocdelnaekend 
poedeipries (Bu, Nbk, Nw, Ow, Ste) - 
poedelprijs (lett.) 
poeder (Nbk) ['pud1] - poeder: kosmetisch 
artikel in poedervorm, ook: strooipoeder 
poederig (Bdie, Bu, Dho, Obk) bn. 
['pudpx] I. met verdikkingen, wallen (in 
het gezicht) Die ispoederig om etgezicbte 
(Bdie), ten poederig gozicbt (Dho), Wat is 
die poederig onder de ogen (Obk) 
poederkoffie (Nw) ['pudp..] - oploskoffic 
poedennelk ['p...] - poedermelk, 
oplosmelk 
poedersuker z. poeiersuker 
poedervorm (Dfo, Nbk) ['pudçf..] - poe-
dervorm, in in poedervomz roekersgoed in 
poedervorm (Dfo) 
poedevol de ['pudofol] 1. de totale hoe-
veelheid die in een (kleine) zak gaat Dat 
spul is Debt op It gewicht, ie kriegen d'r 
eon b/ole poedovol van (Dhau), We bebben 
oon poedovol ovcrhullen (Diz) 
poedie (Nbk, Wol) Ook poed (01-Ni), 
poetie (Diz, 01-NI), poete (Dho) tw. 
['pudi/putJ'puti/'put] 1. (veelal herhaald) 
lokroep voor een poes Poe4 poed, poed, 
waor My' toch?(0l-Nl) 
poedzak de; -ken; -kien ['putsak] 1. 
vervelende, lastige vent, minne kerel Die 
smonie poedzak perbeert iedericne con 
looge of to zien (Obk), oen sin er/ge 
poedzak (Spa), eon ma/b... (Ma, Np), ten 
minne... (Op),  eon vorvelende... (Dfo, Nbk, 
Np, Nt, Obk, Ste), Wat is oat een poedzak 
(Ma) 2. vrouw die smerig is in haar doen 
en laten (Np) 
poet I (Bu) de; -en; -ien [put] I. poef: 
bekend kussen om op te zitten of om de 
voeten op te hebben 
poef II tw. [puf] 1. klanknabootsing van 
een schot, in pief-paf-poeJ, z. aldaar 
pooh z. poe 
poeha Ookpoehe (Np)  de, et [pu'hal...'he] 
1. drukte, rumoer om niets, vooral: 
verbeelding, eigenwijsheid die men over- 
duidelijk aan de dag legt Wat can poeba 
maeken ze d'r van (Dho), Ze hebbon een 
poeba van komsa (Wol), Die bet aorig 
pooba (Nbk), Wat hot die tocb eon poe/ia 
(Bdie, Ma, Spa, Ste), Aj' die vent zion dan 
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liekt at heel wat, bi5 bet veulapoeba (Sz), 
Wat her die eon poeba an do kont (Wol) 
poehamacker (Bu) [pu'ha  ... l - poehamaker 
poehi Z. pocha 
pod Z. p00511 
pocier de; -s; -tien ['puj] 1. (stofn.) 
poeder: fijnkorrelige stof jane tot poeier 
slaon iemand geweldig siaan, in eikaar 
siaan (Np), Dour do hadde flap was do 
auto bielamaol in de pocier (Db) 2. 
geneesmiddel van fijngemaakte substantie 
en van een afgepaste hoeveeiheid draan-
ides, pllllegies on pociars van do doktcr 
(Bu, Nw), pociers van do vecarts (Nbk), 
Die zieke koe moot even aen poeier 
bebben (Spa), can poeier innemen (Nbk) 3. 
drank bereid uit cacaopoeder (ni. vermengd 
met heet water en een geringë hoeveeiheid 
koude melk (Nbk, bo: Nw)), ook: 
chocolademelk qo 'c iesba one bewwe eon 
koppien poeier kocht (Np), can baker 
pocier (Np), poeier drinlccn (Ste) 4. harde 
kiap (die wordt uitgedeeld, die men krijgt), 
flinke schop Hi5 gaf 'in een pocier (Spa, 
Ste), Za'kja can poeier geven! (Bu, Nbk), 
...verkopen (Np, Bdie), Ikheb die vent con 
gocie pocier verkocbt (Sz), . . ccxi flinfce 
poeier... (01-Ni), ccxi poaier ow at beufd 
(Nbk), HiJ hat can lillike poeier had (Ow), 
1k kreeg me toch con poeier (Nbk), eon 
pocier tegen do balle geven (Nbk) 
poeierdeuze (Nw) - poederdoos (met 
kosmetisch middel) Ban poeierdeuze zat 
ean wattien bi vroeger, en dan stijvte ía 
datzo op etgezichte (Nw) 
pocicren (Nbk) zw. ww.; overg.; poeierde, 
het poeierd ['pujr}  1. met een poeier, een 
ferme trap wegschoppen (Nbk) Hij 
poeierde de ba/Ic over at veld (Nbk) 
pocierkctel (Bu) de; -s ['p...] 1. ketel 
waarin men poeier maakt (bet. 3) 
pociermelk (El, Nbk, Np, 01-NI, Ow, bo: 
Nw) de ['puj ... J 1. drank bereid nit 
cacaopoeder (ni. vermengd met heet water 
en een geringe hoeveelheid koude melk 
(Nbk, bo: Nw)), ook: chocolademelk eon 
baker poeierm elk (Nbk, Np), Op 'a 
iesba one bawwe ccxi koppian poeiermelk 
kocbt (Np) 
pociersukelao (Op) de ['pujsyko1o:] 1. 
chocolade in poedervorm Sukalaomelk is 
van gakookto walk an poeiarsukelao (Op) 
pociersuker (Diz, Obk) Ook poedersuker 

(Nbk) ['pujsyk/'pud ... ] - poedersuiker 
poeke I (Nbk, Ow) de; -n; poekien ['puko] 
1. poes Kom mar, poekien (Ow) 
pocke II (Bu, Nbk, Obk) tw. ['pub] 1. 
Iokroep voor een kat 
pocket (OS, Bu, Dho, Diz, Nw, WS noord. 
van de Lende) Ook puke! (Bdie, Dfo, Nbk, 
Nw, Ow, Spa, Ste, Sz), pukke! (Op, Ow, 
Pe- Dbl, Ste, Sz) ['pukj/'pykv'pAkJ] - 
puistje, pukkel Hij zit onder do poekels, 
hij kan za mar niet wear kwiet wodden 
(Ma, Spa, Ld), ff15 bet eon poakel an 
gezitht (Dho) * (aftelrijmpje:) Onder de 
brogga lag eon vrouw/Haoren op 'a kont as 
kabaltouw/Poakals op 'a kont as flute-
peron/Wie wil d'r mit zoe'n vrouw var-
karen? (Wol) 
poeketig (Bu, Dhau, Dho, Diz, Nbk, Np, 
Obk, Ow, Wol) Ook pukelig (Nbk, Obk, 
Spa, Ste) bn.; -er ['pukjax/pykjox] 1. met 
pukkels H15 is aorig poakalig in It gazicbt 
(Diz) 
pockie z. pock]en 
poekien (Db, Ld, Ma, Obk, 01-NI, Ow) 
Ook poekie (Sz) tw. ['puki(n)] 1. lokroep 
voor een poes, vooral: voor een jonge poes 
(Ma, Obk) Poekien, poekien! (Ow) 
poet I (spor.) de; -s, -en [pul] 1. voetbal-
pool Doaj' ok mit in do pod? (Nbk) 
poet II (Nt, Obk, Spa, Sz) Ook poe!e 
(Bdie, Will), pie!e (Wol), pie! (Obk) tw. 
['puI)/'pi1(o)J 1. Iokroep voor eenden 
(Bdie, Nt, Obk, Spa, Sz) Poole, poole, 
poole.' (Bdie, Sz) 2. Iokroep voor ganzen 
(Spa, Sz) 
pock I de; -n; poeltien ['pu:Io] 1. pod, 
plas Zien viskwaator basloug do blab 
Kuunder on ik dacnkc ok nog eon protte 
poalen on petgatten (J)' We gaon op 'a 
poe/c riaden schaatsen (El), Do kiondor 
laupan dour do poole door de plas water 
(Wol), zo ook daur dapoelen ]open (Ste), 
allogaer poelen biy do wcg (Ste), Do 
poelen staon aacbtar at buus (Ow), D'r 
staot eon bale poole op at pad (Spa), can 
poole waetcr (Bu, Nbk, Ste), D'r staon 
poelen waatar op de dick (Nbk), De bussa 
is bk, d'rstaot can bielepoele walk onder 
(Ste), D'rhjt can poelo melk overdo vloer 
(Nbk), een poole blood (Bu), Do bond bat 
daor eon poeltien daon geurineerd (Nbk), 
dagrotepocle de Atlantische Oceaan (Np): 
As do moensken vroager wel naorAmerike 
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emigrccrden, zeden ze: 'Die gaon ok over 
de grote poe/c' (Np) 2. flinke hoeveelheid 
melk (Bu, Db, El; Np, Spa) We badden 
vandaege ten hit/c poele melk een flinke 
opbrengst aan melk (van de koeien) (flu), 
zo ook flat is eon lie/c poele me/knl.: die 
die koe geeft (Np), D'r komt eon hie/c 
poe/c melk an de febriek zeer veel melk 
(ter verwerking bij de zuivelfabriek) (El), 
Dew-  de superheffing is do poele melk bi 
de bocren aorig inkot (Db), MY bet eon 
he/c poele me//c, tegenwoord.z de op-
brengst aan melk is tegenwoordig groot 
(bij hem) (Spa) 3. z. pod 
poele II (Db, Ma, Nbk, Obk, Ow, Pe-DbI, 
Sz) de; -n; poeltien ['pub] 1. (vooral mv 
van het verkL) peul (van bonen, erwten 
e.d.; z. ook peu/c, bet. 2) de poe/en van 
bonen (Ma), D'r zitten a/ hit! wat poe/en 
an (Ow), ook in bijzondere toepassingen: 
Sommigen zeggen poe/tics zo/ange d'r nog 
gien boonties in zitton, ni. i.t.t. pcu/en 
(Sz), Foe/ties bej' om te dreugen, peu/ties 
om gruun op to eten (Obk) 
poelegrap [pulograp, aks. wisselt], in vow-
de poc/egrap voor spek en bonen, alleen 
maar voor de aardigheid, zomaar: Da's 
a//emao/ veur de poc/egrap (Nbk), I/c kom 
bier niet veur de poe/cgrap (Ma), 't Is now 
nog veur de poe/egrap, mar or wodt nog 
eomst (Ow), 1k badde d'r he/cmao/ gien 
bedoc/ing bi) ik doe et mar year de 
poc/ograp (Nt, Op), Nee, we doen nict mit 
year de poe/egrap zomaar, voor de 
aardigheid, gratis (Wol), Dejongen be/pen 
de buunnan year de poe/ograp gratis 
(Dhau), Uut depoe/egrap trokken zo an do 
belle voor de grap (Np, Dhau), ...bewwe 
oons year dat fcest a//emao/ hie] appat 
opdirkt id. (Obk), MY zee et mar out de 
poe/crap id. (Obk, Ld) 
poelen (Db, Obk) zw. ww.; overg.; poelde, 
het poeld ['puli] 1. pellen (van doperwten 
e.d.) cen mao/den dopaten poe/en (Db) 2. 

z. pa/en  
poelevinken (Obk, Op, Wol, b: In) [pul 
'fujlqj] 1. bopen rondneuzen, flierefluiten 
Hij /oopt mar wat te poc/evinken (Wol) 
poehe de; -s ['puli] 1. poelie, riemschijf, 
snaarschijf dc poe/ic an de dosmcsienc 
(Nbk), ...an de trekker (Nbk), ...an do was-
mesiene (Nbk), zo ook Dc mc//cmesiencn 
/cupen op eon poe/ic (Np)  2. bep. 

- 

kledingstuk: dunne tmi met hoge kol (Ste) 
poelier (Ld) de; -s, -en [pu'li:or] 1. 
poelier, handelaar in geslacht gevogelte en 
ander wild Mit die /icstcis [nI. die men 
door het /iostervangcn had gevangen] 
gongen w15 mcerst aovens naor Oostcr-
woo/dc, naor do poe/icr (Ld) 
poelietrekker (Bdie, Ma, Obk, Spa) de; -s 
['pulitrekç] I. bep. gereedsehap: poelie-
trekker, vgb. mit een poe/iet.zekkcr do 
poe/fe van de asse trokken (Spa) 
poelken z. pu/ken 
poema de; -'s; -glen ['puma] 1. poems 
poetnel z. pwnine/ 
poemsen z. boemson 
poemzak (Nbk, 01-NI) de; -ken; -kien 
['pumsak] 1. geweldige dikzak 2. te wijd 
kledingstuk (Nbk) Doe die poemzak mar 
out, et He/ct nargcns naor! (Nbk) 
poemze (Nbk, Obk) de; -n; poemsien 
['pumza] 1. wijd zittend kledingstuk, bijv. 
gezegd van een broek (Obk) En mit 
wasken is 't ok aorig baanzemor as die 
grote wiede poemzcn van doe (Obk) 2. 
dikke persoon (Nbk, Obk) Wat eon dikke 
poemzc (Obk) 3. z. boms 
poen (verspr.) de [pun] 1. poen, geld eon 
prottc poen (Nbk), Die man had eon butte 
poen (Fe- DbI) * Foen daor is a//as om to 
doon alles gebeurt om geld (Bu) 
poep I Ookpoepe (bet. 1: flu, bet. 4: Bdie, 
Bu, El) de; -en; -ien [pu:p (verspr.), ook 
pup (flu, Ste)/'pu:pa] 1. benaming voor een 
Duitser (vaak nauwelijks nog als seheld-
naam ervaren) Dc poepen kwarninon bier 
to warken (Bu), Dc poep is mit eon 
poepinno trouwd (Sz), Et is oen dikke, /uie 
poffcrd, &e vent, bi5 vrct as een poep 
(Obk), Hi5 kan eten as eon poep (Np), 
zwiegon kwinen as eon poep (b) 2. 
marskramer, reizend manufacturier of han-
nekemaaier uit Duitsiand afkomstig 
(verspr.) Zcndepocpon /cupen d'r gcnocg, 
en de pocpen gongen ok we/ naor Fries-
/aand toe to mien (Nw) 3. (gezegd door 
westerlingen) eerdere benaming voor 
seizoenaibeider aflcomstig uit Oost-Neder-
land (Ste) As vrocger meensken uut dissc 
stroek to bicterooicn gingcn naorffo//aand, 
dan zcdcn dc Hollaandcrs daor wo/poepen 
tegen (Ste) 4. paard van het Oldenburger 
ras of van het Groninger type van de bo-
venlander (Bdie, flu, Diz, Ma, Np, Nw, 
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Obk, Ow) Kom op, poop, loop as oven an 
(Nw), Do poop kwazn vow-  do glaezon 
waegon (Ow), Eon ocbto poop was eon 
Grunn;jer bovonlaans peerd (Ste), Buur-
man bet lange eon poop bnnzkt (Diz), Die 
boor had eon bosto Duutse poop (Np); ook 
algemener, vgl. Eon poord mit wat eon 
rood vourboufd wodt wet es eon poop 
nuwnd (Nbk) * 1k kwam lest in Foopen-
laand/Daor zag 1k allomaolpoop on staon/Jk 
zoggo wat moo'n die poop en bier/Die 
poepon drinkon poopenbior (Bu), z. ook 
onder Foopeniasad, Wat eon badde stw-n-
mel, zoo do poop, on bi5 miydo do kop 
van ? boerspit of (Ow) 
poep II Ook poepe (bet. 3: Bu) de; -en; 
-pien [pup/'pu:pa] 1. (verz.) poep, uit-
werpselen Dat kloino kiond zit 'm mit zion 
oigen poop to bogriomon (Sz) 2. (vaak 
verkL) wind (die men laat) Aj'siopols oten 
bebben, tif' wel Os last kriogen van can 
poopien (Db), oonpoepion laotorr Et stinict 
bier zo, wio her bier eon poopion laoton? 
(Nbk, Obk), eon poepion gaon laoton 
(Dhau), eon vies poepion laoton (Diz), 1k 
zalje eon vies poepion laoton roekon fig.: 
ik zal je eens iets anders laten zion, je te 
grazen nemen (Nt), In eon poop is et klaor 
in een oogwenk (Wol), In eon poop on eon 
scheot was hij klaor in een mum van tijd, 
in een vloek en een zucht (Bu, 1Mb, Ma, 
Nw, Wol, Nbk), In eon poop on eon 
zucbt.. id. (El, Sz, Op) 3. flinke 
hoeveelheid sterke drank (die men nuttigt) 
(verspr. OS, Bu, Diz, Op. Sz) eon flinko 
poop op bobbon (Op, Ow), eon bests.. 
(Ma), H15 had eon bosto poop draank op 
(Ma), ..mooi poopion op (Sz, Ma), ...een 
aorigpoopion op (Dhau), eon ulinkpoepion 
op, Hij bad best do poop op (El), Hij had 
eon hole poop draank op (Diz), Hij had 
can bielo poepe in do kont was flink 
dronken (Bu) 4. (verkL) flinke hoeveelheid 
geld (Diz, Ma, Sz) Hij hot eon mooi 
poepion arfd (Ma, Diz), Hij vordient nog 
wel es eon mooipoopien (Sz) 
poepappel (01-NI, Wol) ['pu:pap] - 
galnoot, inktappel 
poepchinees (spor) ['pupsint:s] - 
poepchinees (vooral gezegd door kinderen, 
in verb. als pinda, pinda, poop chin ees 
(Nbk) 
poepdcuze (verspr. WS, Db, Dhau, El, Ld) 

de; -n; ...deusien ['pubdA:z] 1. 
(sehersend) w.c. 1k moot oven naor do 
poopdeuzo (Np) 
poepdock (01-NI) ['pubduk] - poepluier 
Die kloine meid van oons moot vaoke 
poopon vandaege, ik bob niet aanders as 
poepdoekon (01-NI) 
poepe Z. poop I, II 
poepebloed (Db) et ['pu:po ... ] 1. Duits 
bloed (lett.), in Ooldo booron van vroogor 
mocbton wel over eon poerd waor wat 
poepobloed in zat; die baddon inoorston-
tieds eon good temperament een paard met 
voorouders van een bep. Duits paarderas 
(Db), z. ook poop I, bet. 4 
poepedarie (Bdie) de ['pupoda:ri] 1. 
modderachtige boel, slijkachtige, 
doorweekte modder 
Poepedreet (Ma) de ['pu:podrt:t] 1. 
schertsende benaming voor een Duitser, in 
* (lesion, (lesion Goozogat/Hot vannaacbt 
eon vnor bad/En 'k woot niet boo die 
vri5or biot/Mar 'k geleuf van Jan 
Foopedroot (Ma) 
poepekanne (Np, Spa, Sz) de; -n; -gien 
['pu:po ... ] 1. bep. drinkkan: met tuit en 
dekseltje dat eraan vastzat; in gebruik bij 
de hannekemaaiers As do mijors in It land 
waron, brocbt do boor zo eon poopokanno 
vol karnem elk (Spa) 
poepekiompe (Sz) de; -n; ...klompien 
['pu:po ... ] 1. witte klomp met stompe neus 
poepeknieft (Bdie, Dhau, El, Ma, Nbk, 
Np, Nt, Nw, 01-NI, Ow, Ste, Sz, b: in, k: 
Ste, d) et; -en ['p...] 1. ulink, stevig 
zakmes (vooral: kort (Ste), van Duits 
fabrjkaat (F. Herder)) Heir mos zion 
poopoknioft in do buse bobbon, oors was 
hiy niet in do kloron vond hij zich niet 
geheel gekleed (Dhau) 1k kocbt eon groot 
meg, zoo'n poopoknieft (Dhau) 
poepekop (Nbk, Obk, Ow) de; -pen ['p..] 
1. de enigszins bolle kop die sommige 
paarden hebben (Obk, Ow) 2. paard met 
een enigszins bolle kop (Nbk) 
Poepelaand z. Foopenlaand 
poepelen (Np, Obk) zw. ww.; onoverg.; 
poepelde, bet poepeld [pupJi] 1. op 
overdreven wijze schoonmaken, poetsen, 
waarbij de desbetreffende persoon niet snel 
tevreden is (Np)  Die scbeidt nooit wit to 
poopelon! (Np) 2. niet opschieten met bet 
werk (Obk) MY is daor mar an 'tpoopolon 



poepelepee - poeperd 

(Obk) 
poepelepee (Nbk) [pupopu,...'ptj] - 
poppelepee, vooral in H4 poop eloped 
(Nbk) 
poepemes (Db, El) Ook poepmes (El), 
poepenmes (Bu) et ['pu:p(o)mes/'pupipes] 
1. hetz. als poepeknioft z. aldaar Hool him 
in do gaten, hij bet aided eon poepomes in 
do buse (Db) 
poepen zw. ww.; onoverg.; poepte, het 
poept ['pupi] 1. (eerder werd kaicken wel 
netter gevonden (Nbk); ook we1 vooral 
gebruikt door/voor kinderen (Spa)) zich 
ontlasten, zn gevoeg doen 1k moet neuthi 
poepen (Bdie, Nbk), 1k moot bonn' to 
poop en, 1k moot oven naor at busien! 
(Nw), 1k zit iekker te poepen (Wol), 
Kleine kiender moe'n nag poepen op 
pottion loran (Db), (tegen kinderen:) Eerst 
oven poepen, boor! (Spa), zo ook Moej'ok 
even poepen, mien Jonge? (Np), AJ' wailon 
onder do ogen hadden, zoden 20 we] : Vie 
bet nog met bonne west to poepen '(Np) * 
HeJ' hanger, gao naor Borend Banger/Die 
bet eon bontion, on die poeptjo wat in 't 

montien (Nbk, Nw, Sz, Wol) 
poepenbier (Bu, Nbk, Sic) et ['pu:pipb... 
(Bu, Nbk), 'pupip ... ] 1. Duits bier, in verb. 
als hierna, z. ook onder Poopenlaand * 1k 
kwam lest in Poop enlaand/Daor zag ik 
aiiemaolpoepen staon/Ik zegge wat moo'n 
die poepen bier/Die poepen drinkon 
poepenbier (Bu) 
poepenhemeltien (El, Ma, Ld) et; 
...hemelties [pu:pqi'hi:mjtin] I. paradijs 
(Ma, Ld), ook aanduiding voor een bep. 
boerderij in de omgeving van Makkinge 
(El) 
poepenkraom (Bu) de ['pu:pip...] 1. 
(gefingeerd) marktkraam o.i.d. met Duit-
sers, in * 1k kwam es in eon poepen-
]aaom/Daor zag ik zoveuipoopon staon/Ik 
docht wat doen die poop en bier/Die poop en 
dronken poop en hier/Die poepen dronken 
poeponwiJn/Wat zuian die poepen vrolik 
zijiz gezegd terwijl men elke keer wanneer 
men poopen(..) zel, de p nadrukkelijk raar 
uitsprak en daarbij het gezicht, enigszins 
afwendde (Bu) 
?oepenlaand (Bu, Nbk, Op, Ste, b: In) 
Ook Foepelaand (Nbk, Obk) et ['pu:pip 
Iã:nt (Nbk, Op, b: Im), 'pup... (Bu, Ste)/ ... ] 
1. land van de Duitsers, Duitsland (met 

gefingeerde plaatsnamen:) Ic kim dat now 
we] mienen, mar daorom is at nog met zo; 
Mellen' iigt in It Poop eniasad on 
Vaenken' ht daor aacbter (Op) * 1k was 
es in et Poopenlaan&Daor zag ik zouven 
poepen staon/Ik docht wat doen die poop on 
bier/Die poepen dronken poepenbier (Ste, 
Nbk), 1k kwam lost in Poeponlaand/Daor 
zag 1k a/lomaolpoepen staon/Ik zegge wat 
moe'n die poopen bior/Diepoepen drinken 
poepenbier (Bu-) 
poepenmes z. poepemos 
poepenriegel z. pooperiegol 
Poepenstein (Nbk) ci ['pu:pIpstjn] 1. 
benaming voor Duitsland 
poepepeerd (El, Ld) et; -en; ...peertien 
['p...] 1. paard van bep. Duits ras, hetz. als 
poop I, bet. 4 Een poepo(ooerd) was 
kenber an zion rondo kop (El) 
poepepiepe (Sz) Ookpoepepupe (Obk) de; 
-n ['pu:pa ...  ... ] 1. Duitse pijp 
poepepupe z. poopepiope 
poeperaosic (Nbk) Ook poeperasie (Nt, 
01-NI) de [pupo'ro:osi/...'ra:si] 1. diarree 
an de poeperasie wozen (Nt) 
poeperasie z. pooporaosie 
poeperd de; -s; poepertien ['pupçt] 1. 
achterste, achterwerk, aarsopening Wat bet 
die eon dikko poeperd (Spa, Ld), Die bet 
eon holo poeperd een dik achterste (Diz, 
Bdie), Die is mit do poeperd in do poole 
valen op z'n achterwerk in een plas water 
gevallen (Db, Obk), 1k bin op It ios op 
mien poeperd valen (01-NI), lone eon klap 
vow do poopord geven (Np, Ma), .. .een 
schop onder do poeperd gevon (Nt), Hi 
krigt vow do poeperd krijgt klappen voor 
zn achterwerk (Dhau), zo ook (dreigend) 
Moetij wat vow depoeperdbebbon! (Ow) 
en AJ' dat nog es wear lappon krieJ' wat 
vow Jo poepord (Op), do roeperd en do 
poeperd de mond en de aarsopening (Nbk), 
H1J hot do roeperd on do poeperd aaitiod 
ouponstaon hij cci veel, graag en heeft een 
goede stoelgang (Wol), zo ook Et gaot 
good mit do roeperd on do poeperd (Nt) * 
(gekscherend:) Mit riomen on dichten/KuJ' 
depoepord vow ophcbton (Dhau), As do 
roeperd on do poeperd nog mar good is 
zolang je maar graag en goed eet en een 
goede stoelgang hebt, is alles in orde 
(Ow), zo ook Aj' do roeperd en depooperd 
mar ouponholen, dan haoi io et veer (Ow), 
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poeperi'je - poergezond 

As de roopeni on dopooperd flog mar good 
binn en (Np) en As do rooperd on do 
poepord nag mar gaon, dan startle noah 
(Np) 
poeperi'je de [puprijo,  ...sjo, z. -i'je] 1. 
het voortdurend poepen 2. diarree 
(verspr.), in an depoopori5o wozen (Dhau, 
Ld, Nbk, Ma, Np), ook in an do wieke 
pooperi5o wezon (Ld, Ma, Spa, Obk) 
poeperiegel (Diz, Ma, Nbk) Ookpoepen-
riegel (Bu) de; -s; -tien ['pu:po..J'pupip...] 
1. nj achter elkaar lopende personen 
(herinnerend aan de tijd dat Duitse 
seizoenarbeidens naar de regio kwamen) As 
zo in do poeperiogel lop en, lop en ze 
aachter meteor (Bu, Ma, Nbk), In con 
pooponriogel kwammon do poepon vroogor 
bier naor toe (Bu), con lange poeponriegel 
(Bu), D'r komt eon bole poeperiogol an 
(Diz) 
poepeseheet (Np)  de ['pu:paskt:t] 1. 
kleinigheid, in verb.: Die lacbt am eon 
poepescbeet bij de minste of geningste 
aan!eiding (Np) 
poepestreek (Dfo) de ['pu:pa ... ] 1. 
vervelende, rare streek die iemand levert 
Dat was eon smcno poopesireck dat bi 
dat daon bet (Dfo) 
poepestront (Nw) de ['pu:pastront], in zo 
gierig as poopestront erg gierig (Nw) 
poepetoer (El, Ma, Obk, Sz, Wol) de 
['pu:pG ... ] I. lastige, langdurige inspanning 
om iets voor e!kaar te krijgen ? Is mit die 
koop op twintig gulden angaon, mar ? het 
can poepetoer west am 't zoveer to kriegon 
(Sz), Et wodt eon poepetoer am d'r bh5 to 
kominon (Obk) 
poepetrek (Db, Dhau) de; -ken 
['pu:ptrek] 1. een stevig karwei, een 
behoorlijke klus flat was eon poopotrek 
(Db), D'r is eon bole poepetrok daon 
(Dhau) 
poepgat (spor.) - poepgat, aarsopening 
poepien z. onder poop I, II 
poepin z. poepinno 
poepinne (Sz) Ook poepin (Dho) de; -n; 
-gien [pu:'ptno/pu:'ptn] 1. Duitse vrouw 
Do poop is mit de poopinne trouwd (Sz) 
poepmes z. poopemes 
poepstoel (Bu) de ['pup...] I. w.c. 
poepzak (verspr.) - poepzak: dikke 
jongen, dikke persoon (ook als scheld-
woord) Da c eon dilckepoopzak (Dfo, Nbk) 

poer (Nbk, Spa, Wol, b, vo, bo: Np, b: In) 
Ook puur (bet. 1: ba) bn., bw. 
['pu:or/'py:ar] 1. geheel en al, één en a! 
(Nbk, Wol, b, vo, ba) (1..) on zo woron d'r 
oerst poor mit verlegon (vo), Dat or 
vorkeord gong, was poero ongowoonto 
(Wol), van poero whIle (..) (b), Daor 
jubolon de voogols van pure ge/ok (ha) 2. 
(bw.) heel erg (b: In, ho: Np) Hij is poor 
wild (bo: Np) 3. (bn.; pred.) zeer 
enthousiast (Nbk, Spa) Hif is bolomaol 
poor (Spa), 11i7 is poor om daor bonne to 
gaon (Nbk) 4. (bn.; pred.) erg venliefd (ho: 
Np) 2YY is poor op him (bo: Np) 5. (bn.; 
pred.) zeer boos (b) Hoc dan ok, bij was 
poor (b) 
poerbest bn. [pu:orb€st; aks. wisselt] 1. 
van uitstekende kwaliteit, puikbest Dat was 
can poorbosto opporznan (Np), eon poor-
bosto vent een erg goeie kerel (Nbk), 
poorbosto eerpols uitstekende aardappe!en 
(Nbk) 
poerdegrap (Dho) bw. [pu:ordo'grap] 1. 
zomaar, croon de aardigheid, hetz. als your 
depoolograp, z. onder poolograp, vgl. Dat 
bobben ze zekerpoerdegrap daon (Dho) 
poere (Dfo, Obk, bs) de; -n ['pu:oroJ 1. 
poer: deel van de fundering van een stij! 
boven de grond (Dfo, Obk), gemetseld 
fundament van elk der zware balken 
waarmee een klokkostoel op de grond rust 
(bs) 
poerem (Bu) de ['pu:orm] 1. poerem, 
drukte Jo bobben nogal watpoerem (Bu) 
poeren (verspr.) Ook peuren (Bu) 
['pu:arvJ'pA:orr)] - peuren: bep. wijze van 
vissen, vg!. Bijpoeron mooj'oon ba/legion 
drxon van pieron on stopgaoron daor do 
aol hi hapt, mit zion Bone tanon (Dfo), Eon 
bos pioron an een haoke haoldo io 
op-on- dae/o in 't waotor en dan kwainmon 
do aolen daor op of liofst NY aovend, dan 
boginnen do aolon to ]open (Db), We gaon 
vanao vend pooron; in eon botion mit 
drievondo tobben, mit pioren an eon touw 
on dan vourzicbtig opbaelon (Bdie), Fooren 
doden zo wol mit stikken mit baoken d'r 
an, die gooidon zo an do kaanto van sloden 
of zo in ot waetor, daor kwarnmon pioren 
op; dan koj' do volgende dag do aol d'r zo 
oThaolon (Ste) 
poergezond (Obk) [pu:orgosont; aks. 
wisse!t] - kerngezond 
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poerhaostig - poest 

poei-haostig (vo) bn., bw. [pu:Qrho:ostox; 
aks. wisselt] 1. zeer haastig, overdreven 
haastig Haann vertolde van eon poor-
baostige boor in do buffingo, die ondor et 
eten zoo, doe hij a! klaor was, en do cren 
flog niet: 7k gun jim ot eten web mannen, 
mar do tiodniot'(vo) 
poerie (Ste) de ['pu:ori] 1. herrie, Iawaai 
War eon poerie maeken die meensken! 
(Ste) 
poeriemacker (Ste) de; -5; -tien ['p...] 1. 
iemand die veel lawaai, drukte maakt 
Poerim (I) et ['pu:ortm] 1. Poerim (bekend 
Joods feest) 
poermin (Np, vo) bn. [pu:ormtnl aks. 
wisselt] 1. erg slecht Et is eon poerniinno 
kerci (Np), En dat aiiemaoi in eon 
poen-ninne tied (vo) 
poerzwat (Nbk, Np) bn. [pu:arswat; aks. 
wisselt] 1. geheel en al zwart 
poes J de; poezen [puz, oak wel pusi]; 
poesien [pus] 1. kat, poes WI! Ic do poes 
even roopen? (Nbk), Hour do p005 as 
spinnen (Nbk), Da 's niet your do poes dat 
eten, drinken is erg beet (Np), echter 
vooral: dat is goon kleinigheid, dat is lang 
niet mis (verspr.): Diopriosismet vow- do 
poes (Dhau, Op), Th7 is nict vow- de poes 
hij staat zn mannetj e, Jo kunt maar 
rekening met hem houden (El, Nbk, Nt), 
zo ook Dat vrommcs mooj' mit oppasson, 
want die is niot vow- de poes (Dfo), D'r zit 
war in dat do poes niet lust n!. gezegd van 
eten: hot is erg beet (Db, Nbk, Np, Spa, 
Wa!), (voorspellend:) As dopoes 'm mooi 
maokt of 'm waskt, dam komt d'r yolk en 
mooi weer (Ste), zo oak As depoos 'm zit 
te wasken, komt d'r yolk (Nw), (biJ 
verge!ijking:) mien poesion vleinaam 
gebruikt door eon manspersoon tegen zn 
meisje (Nw), Now is bi5 your de poes nu 
gaat het mis met hem, nu is hij verloren 
(Op), (tegon of van een meisje:) Foes hot 
be/len an, hour wat zie je/wat ziet ze or 
keurig tilt (Nbk), (gezegd wanneer iemand 
iets net niet lukt, wanneer hij ernaast griJpt 
e.d.:) A41S poes!, zo lief as poes poeslief 
(Bu, Obk), Vow-dat  do poes Zion oor flirt, 
pakt hij eon moos (Dfo), zo mooi as poes 
met name gezegd wanneer iemand poeslief 
doet, erg v!eit (Bu, Dhau, Ow, Spa, Nbk), 
Jo hobben et zo mooi as poes (Nbk), Th3/ 
glimt as con poes gezegd als men zich zeer 

good gewassen heeft, als men zich in fraaie 
kieding heeft gestoken (Ste) 2. halskraag 
van bont (Ste) eon poes om do schooldors 
doe,, (Ste) 3. vagina (Bdie, Nbk, Np, Spa) 
Die mold zal we! eon mooie poes hebben 
(Np) * Do vrouw on do poes die how-on 
tbuus (Sz), As do poes van buus is, 
daanson do moozen (Nt, Sz, Db,), 
Voogoltios die (vroog) zingon bin vow- do 
poes (Bu), As do poes him wast, komt d'r 
(vast) eon gast (Db, Dhau, Nbk), .. .kriogon 
we vast eon gast(Wal, Pe-Dbl) 
poes II Oak poe! (Bu, Dhau, Nbk, Np) tw. 
[pus/puJ] 1. (veolal moer dan eons 
herhaald) !okroep voor katten 
poesie (Diz, Nt, Sz) tw. ['pusi] L !okroep 
voor jange poezen 
poesicalbum ['pusia!b5m] - paëzioalbum 
poesiealbumplaetien (Nbk, Nw) et; 
...plaeties ['pusi ... ] 1. plaatJo am in een 
paezioalbum te p!akkon 
poesics (Dfa, Dhau, Diz, Nbk, Nt, 01-N!, 
Ow, Spa, f; bet. 3: 01-N!) my. ['pusis] 1. 
benaming voor wallegras en do b!aeiwiJzo 
ervan In do veontios zioj' poosios (Dho), 
oak: witto poosios wallegras (fp), An 
woiogros zitton poosios ofp!usios (Ow) 2. 
wi!gekatjes (Nbk) 3. benaming voor bep. 
magere grassaorten (01-N!), vg!. Dat 
macgore butenlaanso grus zodon we we! 
poesios togon (01-N!) 
poeslief (vorsprj [pus!i:f; aks. wisselt] - 
poeslief poeslief doon (Nbk, Np) 
poesmooi (Ofa, Nw, Op) bn., bw. 
[pusma:aj; aks. wisselt] 1. erg v!eiorig [II) 
praottopoosmooi mitmiY ommo (Op),  Hiy 
is poosmooi hij v!eit enorm (Nw) 
poespas [puspas] - paespas (fig.), drukte 
die niet nadig is, oak: overdreven gedoe, 
opgeblazenheid Wat hof' eon poospas 
(Nbk), eon hiele poospas macken om nib 
(Ow), Mack mar niot zoo'n poospas, doe 
mar gowoon (Pc- Db!), Mack tocb niet 
zoo'n poospas maak maar geen drukte, doe 
maar niet moor dan Je gewoon bent (Ste), 
zo oak Mack d'r toch niot zoo'n poospas 
van (Nbk, Ow) 
poest de ['pust] 1. adom aacbtor dopoest 
buiten adem: Th3f  poest nogal wat, as hi5 
aacbtor do poest is (Ste), 1k bin d'r acbtor 
dopoost van (Spa) 2. (vooral verk!.; inzake 
paarden) kortademigheid, in verb. (Bu, 
Dhau, Diz, Op, Ow, Spa, Ste): Etpoord is 
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poesta - poesterd 

good, mar d'r zit eon (botien eon) poosien 
in (Ow), D'r zit eon poesien in hij is 
kortademig (Bu, Dhau, Diz, Op, Ow, Spa, 
Ste) 3. z. poeste 
poesta (I) ['pusta] - poesta 
poeste Oak poest (b: Im, p), puuste (Sz) 
de; - n; poesien ['pusto/pustl'pysto] 1. (vaak 
verki.) puist, pukkel (verspr.) MY bet 
vrooger zekor vulepoeston had want bij is 
zo poickorig in zion gezicbt (Sz), Jan bet? 
gezicbt vol poesten (Dhau), Hi5 her oen 
poeste in do no/cEo (Dhau), 1k haddo eon 
diE/co poeste op 'o kop, do doktor snedo d'r 
in (Edie, Sz), Die jongo zit cinder do 
poesten (verspr., Pe-Dbl), -van do 
novebeten (Diz) 2. losse bodem van eon 
boerenwagen (Nt) 3. los houten schot als 
bruggetj e over een mostgoot (Nt) dopoesto 
over do gruppe (Nt) 4. uitstoot van adorn, 
lucht (in één keer) (Ow) Mit do b/a osbalge 
kuj' can boste poeste dew- '1 vuw- jaogon 
(Ow) 
poestebroek (Bu) Oak poetsebroek (Bu, b: 
Im) do; - en; - ion ['pustobruk/'putsobruk] 1. 
kleine jongen (b: lm), nI.: die nogal 
opschept (Bu) 
poesten zw. ww.; overg., onoverg.; 
poestte, het poest ['pustç] 1. blazon As 't 
biote is [nI. hot eten, do thee onz.] moej' 
mar even poesten (Ste, Ma), ...mooj' mar 
oven over or otonpoosten (Ste), De thee is 
biote, oerst oven poesten (Obk), Hieto soop 
mooj'poeston (Ow), Hipoost de bloomen 
van 'tglasnl. do ijsbloemen (Np),  vandaar: 
togen otglas poesten (Nbk, Nw, Ste, Ow), 
d.i. ook: om daar waar hot raam beslagen 
is, naar buiten to kunnen kijken (Nbk), Hij 
zit me in do ne/c/ce to poeston (Wol) 2. 
hijgen (door vermoeidheid of kortademig-
held) Hi5 bet zo baddo lopon, bipoost d'r 
over (Nbk, Diz), Ikpooste d'r van, zo komt 
et d'r op an (Np), Et Jeup zo zwaor dour do 
sni5 ikmos d'r zuvor van poesten (Obk), 
Jongos, wat moo'n we daor van pooston 
(flu), Hf! zat to poesten op 'e fiots, 
van woge do baddo wiend (Db), Ocbjonge, 
war poest io toch! (Sz). 1k moot oven 
rusten want 1k begin to poesten (Op), Hf! 
zit daor mar to poesten on te hiem on 
(Nbk), ... to biomon on to pooston (Nbk), 
Hf! staot to biomon on to poesten (Nbk, 
Spa, Wol), Hiyhionid'onpoott on blaosdo 
(..) (b), Th3 poostto on stondo d'r togon 

(Nbk), Hij het d'rnogal wattegenpoesten 
mooton om et vow- mokoor te kriogon 
(Nbk), poesten as eon (votto) gaanze (Bu, 
Dfo, Ma, Nbk, Nw, Ow), Hijpocst as eon 
domp poord (Edie, Ste), poesten as eon 
ooldpoord(Db, Dhau, Dho, Diz), ...as eon 
adder (Np,  Nw, Obk), ...as eon baovorgont 
(Np) 3. uitrusten (van zware arbeid) (Np) 
We moe'n oven poesten! (Np)  4. snoeven, 
opscheppen 1k bob 'm nooit bourdpoesten 
(Nbk), poesten on b/a ozen opscheppen 
(Nbk, Nw), Hf! ken we/ aonipoeston hij 
schept altijd op (Ma) 
poester de; -s ['pustr}  1. op hot eind nauw 
toelopende ijzeren buis van ong. 75 cm 
waarmee men lucht in her vuur blies (om 
dat in hot begin beter to doen branden) (b: 
Im, k: Ste) 2. blaasbalg van eon smid (Db, 
b: Im, k: Ste, p) Do smid bruukte do 
poester om et vuur bran en te /aoton (Db) 3. 
zaadpluim, zaadpluis e.d. (El, Obk, Ow) Et 
is al/omaolpoosters van depoerdeb/oomen 
(Ow), Zo zitton onder do poesters of 
p/uusters (El), Op die donkero fur/c bif' 
al/opoestors zion (Obk) 4. (my.) wollegras 
(Nbk), ook in wittepoosters id. (Bu, Nw): 
In de kussens deden zo we/ soezeboien, do 
pluustors da orvan, on ok we] es witte 
poestors (Nw) 5. wilgeroosje (Dhau) 
Poesters oat bin kattostatten, die p/uzen zo! 
(Dhau) 6. verzuirnde slag bij hot damspel 
(spor. WS) Hij bet een poester (spor. WS) 
7. z. poesterd 
poesterd Ook poester (bet. 1: Nbk, Nt, b, 
k: Ste, bet. 2: Op in verb., bet. 3: Op) de; 
-s; poestertien ['pustr(t)J  1. (g. verkl.) 
krachtige wind, stovige bries 't Is eon 
poester eon krachtige tegenwind (b), Th5 
kreog do vo//o poesterd in 't gezicbt 
(verspr., Wol), D'r ston eon stovie 
poesterd (Obk), ... oen bostepoosterd (Ow), 

eon Bunko poestor (Nt), ... eon aorigo... 
(Np), ...00n bio/e... (Nbk), eon thkko 
poester (k: Ste), D'r staot eon koo/do 
poester een koude, harde wind (Nbk), As 
eon koo/de poester om do buzon wi5t (...) 
(b) 2. adorn, in verb.: Hi5 is (gauw) 
aacbtor do poesterd is (snel) buiten adorn 
(Edie, Nbk, Np, Obk, Op,  be: Nw), aacbtor 
do poostord rae/con (Obk), I/c bob do 
poostord acrig frog heb ademnood (Ma) 3. 
paard met ademnood (Db, Dho, Op, Sz) 
Dat poord is eon poostord, zol bij droos 

-904- 



poesterig - poetsiappe 

hebben? (Db), ook in can oolde poesterd 
(Dho) 4. opschepper, snoever (El, Ma, 
Nbk, Np) S. flinke inspanning die men 
moet leveren om tegen de wind in te 
komen (Dfo, Dho, Diz, Ld, Np, Ste) Et 
was can lie/c poesterd ow d'r tegenin te 
konnnen (Np), Dat was can hide poesterd 
tegen de wiend in (Dfo, Dho, Diz, Ld) 6. 
minne, onbetrouwbare vent (Db, Dhau, 
Dfo, Op) 1k hebbe die kerel nict hoge, at 
moat mar can whine poesterd wezan, be'k 
bawd (Op), Dat mannegien was '22 smerigc 
poesterd, daor moef' we] veur uutkicken 
(Dfo) 7. (verki.) bijdehand meisje (Dfo) 
can bandigpoestertien in at wait (Dfo) 8. 
smeerpoets (Obk), in can smerigapoesterd 
(Obk) 
poesterig (verspr.) Ook pausterig (bet. 2: 
Sz) bn.; -er, -st ['pustpx/'pystçox] 1. kort-
ademig Dat peerd is poesterig (Bdie) 2. 
met puisten, pukkels (Np, op, Ow, 
Pe-Dbl, Sz) War is die jonge poesterig ow 
de kop (Ow), Ze ziet d'rpuusten uut (Sz) 
poestetrapper (Bu, Bdie, Nbk, Obk, Wol) 
de; -s ['pusttrapr]  1. orgeltrapper, 
orgeltreder Een poestetrapper baf' vroeger 
M5 at karkorgel ow d'r locbt in te trappan 
(Nbk) 
poestig (OS, Bu, Diz, Ld, b) bn.; -er, -st 
['pustx] 1. kortademig Etpeerd ispoestig 
(Nbk), (...) biemd' oons poestig wiefien 

poet (verspr.) [put] - poet, buit, geld Dc 
kantoorbooldor is d'r mit de poet vandeur 
(gaon) (Db, Dho, Ow), Die man had can 
mooie poet geld (Np), Do poet is verdeeld 
(Wol), Ze aarfdcn de bale poet (Obk, 
Pe-Dbl), Die verieniging bet ccii mooie 
poet began van et Anjerfoons (Obk) 
poetaol (Nbk, Ow, Wol) de; -en ['putxol] 
1. hetz. als aolpieper, z. aldaar 
poete z. poet/ic 
poeterak z. potrak 
poeteren (ho: Nw, Op) zw. ww.; onoverg.; 
poeterde, is poeterd ['putgx] 1. kwabberen 
(over jets been, boven jets uit enz.) Dc 
vrouw had can korset an an at vet kwam 
d'r boven uutpoeteren (ho: Nw, Op) 
poeterig (01-NI, Sz) bn.; -er, -st ['putrax] 
1. smerig, onrein (van uiterhjk en kieding) 
Die kiekt d'rpoeterig wit (Sz), 215 zag d'r 
aorigpocter.(g uut smerig, onfris (01-Ni) 
poetic z. poedie 

poetien (Dhau) tw. ['putin] 1. (veelal 
herhaald) lokroep voor een jonge kat 
poetjakker (Bu, Dfo, Dhau, El, Np, Ow) 
Ook poetsjakker (Sz) de; -5; -tien 
['putjakç/'puts ... ] 1. iemand op wie men 
niet kan bouwen, onbetrouwbaar iemand Et 
is can aonke  poetjalcker, daor kuj' niet 
zovule op vertrouwen (Np, Bu) 
poets (verspr.) ['puts], in lane een poets 
ba/cl-en iemand een poets bakken (verspr.) 
poetscbroek z. poestebrock 
poetsen zw. ww.; overg, onoverg.; poetste, 
het poetst ['puts] 1. schoonmaken door te 
wrijven, glad en glanzend maken door te 
wrijven En K. poetst mar op 'a baenties 
(b), do meubelspoetsen, scboenenpoetsen, 
1k moest de laarnpe poetsen (Nbk), Fat it 
de poetsvodde even, dan zal ik de kacbel 
even poetsen (Spa), Dc hekkicskacbel was 
hielendal van gieticzcr, at buterste was 
glad de vuurpot koj'daorzo uuthaclen, de 
binnepot wodde mit potlood poetst (Bu), 
c/c plaetc poetsen de piaat poetsen, er 
vandoor gaan, I/c zalje deplaetcpoetsenje 
prijzen en daardoor stimuleren, aanzetten 
(Bu), Ikhcb etzopoetst, dat ie kunje d'r 
in spiegelen (Nbk) 
poetseri'je (Obk) de [putsr'tja]  1. het 
poetsen Do deuzen your do poetsenc 
staon allemaolc op 'trim in It scbuurtien 
(Obk) 
poetser de; -5; -tien ['puts] L iemand die 
voortdurend aan het werk is met 
schoonmaken, poetsen (Nbk) 
poetsersgoed z. poetsgocd 
poctsgoed (Dfo, Nbk) Ook poetsersgoed 
(Nbk, Obk) et ['putsxuti'putsjsxut] 1. 
poetsgoed (Nbk, Obk) 2. dat wat men 
poetst (Dfo) AJ' etpoetsgocd mooi bebben 
wi/len, wriefie at mit can wollen doe/c nao 
(Dfo) 
poctsjakker z. poetjak/cer 
poetskaats (k: Ste) tw. ['putska:ts] 1. hup, 
vlug, in * Foetskaats onder 't b/ok, de 
Kuunder komp d'r an laten we maken dat 
we wegkomen (k: Ste) 
poetsketoen (Bu, Diz) - poetskatoen 
poetskörf (Db) Ook poetskorf (Np)  de; 
...korven; -ien ['puts...] 1. (veelal verkl.) 
mand waarin men het poetsgerei bewaart 
poetsiappe (Np, Ste) ['putsiapa] - poetsiap 
I/c heb depoetslappcn in de voddezak stopt 
(Np) 

-905- 



poetsniaandc - poffeñg 

poetsniaandc (Bu, El, Wol) de; -n; 
...maantien ['putsma:ndo] 1. mand met 
poetsgerei etpoetsmaantien mitpoetserija 
(Bu) 
poctsmiddcl (1) ['putsmtd] - poetsmiddel 
poctspcmade (verspr.) Ookpoetspommade 
(Dho, El, Nbk, Nw, Ow), poetspenzaode 
(Ma, Np) ['putspama: do/...poma: dol...po 
mo:odo] - poetspomniade, o.m. in de 
voigende toepassingen: Poetspommade is 
dreuge kachalpoats waor tarpon tien bij 
moat (Nbk), 1k brukapoetspemaoda om at 
kauper ta poatsen koperpoets (Np) 
poetspemaode z. poatspamade 
poetspommade z. poetspemade 
poetsvodde (Dfo, Diz, Obk, Ow, Spa, Ste) 
['putsfodaJ - poetslap, stuk oude stat 
waarmee men poetst Die oo/de belle kuf' 
we] brzzken aspoetsvodde(Obk), Pak ia do 
poatsvodde even, dan al ik de kachal even 
poatsen (Spa) 
poetsvoddemaantien (Ste) et; ...maanties 
['puts...] 1. mand met poetsgerei 
poezelig (01-Ni) ['puzlox] - poezelig Wat 
is oat een poazelij maenske (01-Ni) 
pof de; -ten; -fan ['pot] i. knap, knal 
(verspr.) Doe die thkke boom op 'e grond 
terechtekwazn, gaP dat eon bide pof (0p), 
Doe de vlarnma d'r dew- kwarn, gal at con 
pot in de kachel (Obk), Et geweer gong 
mit eon pot of (Dhau) 2. in de verb. op 'a 
pot kopen op krediet: Sommige means/can 
daenkan: betaalan komt laater, die kopen 
a/las op 'e pof (Op), N hat can fur/c kocht 
op de pol, an now moat ze anbataelan om 
wear lick to woddan (Dhau), op 'a pot 
baclen op krediet halen (Dfo, Np): Die 
haelde a/las op de pot (Np), Ze moebten 
graeg op de pot haa/en (Dho), 'kBin naor 
de win/cet west en 1- bob 't mar op 'opal 
daon, want i/c baddc de beurze vergeten 
(Dhau), op 'a pot verkopan (ba), ...leveren 
(Ow), Boerties die basams Icrap in de 
can tan zattan, konnen van do kooplu dan 
nog we] as can pinko op 'a pat mit naor 
buys kriagen (Ow) 3. piezier, aardigheid 
(Np), in Daorbeb ik gien pot an (Np) 
pofbloeze (Dho, Diz, Obk, Ow, Pe-Dbi) 
de; -n; ...bloesien ['povbluza] I. jongens-
Hoes met band of elastiek in de taiille We 
hadden allemaalpolbloasies (Ow) 
pofbokse (Nt, 01-Ni) ['povbokso] - 
pofbroek 

pofbroek ['p...] - pofbroek (vroeger door 
jongens veel gedragen kiedingstuk) 
poffe (Ob, Dfo, Ma) de; -n; poffien ['pofo] 
1. dubbele besehuit, vgi. Poffen wo'n mit 
at potmas ian vaur icna daursncdan; dan 
wo 'n ze yew- de twiada koar ba/ct en dan 
bin do bascbutan klaor (Ma) 
poffen zw. ww.; overg., onoverg.; pofte, 
het/is poft ['pofip] 1. (onoverg.) neerkomen 
met een pof, een doffe klap, doffe knallen 
laten horen e.d. Thpoll d'r zo henna vait 
zomaar neer (Dho), Hij poll tocb in do 
stool, do stool kan d'r wel an gaon (Nw), 
Wat poll die d'r rear henna maakt poffende 
luiden door zwaar to iopen (Ow), eon 
pepiaren zak poffen laoten (Dhau), Do 
baandis mepottgesprongen (Dho), zo ook 
Dc flesse ttisdraank poll nut mekeer (Np), 
Hij kon do bianen baost niat tillen, hi 
pofte at pad Jangas (Obk), De kacbelpofte 
zo maakte steeds een dof, knappend geiuid 
(ni. wanneer er ongerechtigheden tussen de 
brandstof zitten) (Ste), Hiy lat do auto 
staon to poffen (Ste), Zet do trekker toch 
uut, hi)' staot mar to po/fen (Sz, Nbk) 2. 
braden in het vuur, hete as of op een piaat, 
in toepassingen als de voigende: kestanjas 
poffen (Dho, Op, Ow, Pe-Dbi, Ste, Woi), 
mars poffen (Bdie), kno/Jen... (Nbk), car-
pels... (El, Nbk), aeipa!s poffcn in It vow 
(El), cerappals op 'a kacbel leggen, an dan 
pollen ze (Dhau) 3. op krediet verkopen, 
voorschieten (Ob, Dho, Nbk, Nw, Obk, 
Op) Kuj'ma oat even poffen? (Nbk), Kan 

even hi)' ja poffen om eon vissien to 
kopen, dan kriej' morgan Jo geld wear 
(Db), 1k habba met zovula geld hi)' mi 
zoien jaw at ml)' zolange even poffen 
wi/lan ?(Op), Do win/cc/man wa/die vrouw 
niat ]anger poffen (Obk), 1/c poffe die lui 
met langar vertrouw ze niet meer (Dho) 
pofferd (Ld, Obk, 01-Ni, Ow) de; -5; 
poffertien ['poft} 1. dikke, zware persoon 
(Obk, 01-NI, Ow) 2. pof, zware kiap (Ld) 
Za hadden him can baste pofferd gaven, 
MY kaek d'r rear van toe (Ld) 
pofferig Oak fofferig (Bu), polsierig (Bu) 
bn.; - er, - st ['pofox/'fofçox/'poIstçox] 1. 
dik, vadsig, opgezet (van het lichaam als 
geheel of van een iichaamsdeel, vaak 
vooral: in het gezicht) Die pofferige dikzak 
waggelt d'r over as hi)' lopt (Ld), Die man 
loptd'rtochzopofferibennevadsig(E1), 
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Die kerel ispofferig om de buud (Np), Thy 
is zo pofferig (Nbk), ...in ci gczicbtc (Sic), 
...om etgezichte (Ld, Bdie), Die jonge bet 
zoe'n pofferig gczicbt, die dcugt vast niet 
(Db), Wat zicbt die man d'r pofferig wit 
(Np), Die kik d'r zo pofferig uut (Ste), 
pofferig toekie/cen dik, opgezet in het 
gezicht zijn (Bu, Nbk, Np, Obk), Dc baand 
is mi5 wat pofferig (Ste) 2. voos (van 
radijzen enz.) (verspr. OS, Diz, Np, 01-NI, 
Op, Wol) pofferige rediezen (n), De 
knollen bin pofferig (Diz, Np, Obk, Wol), 
Ecipels zatten prukenusten in: dat weren 
wat thkke pofferigen mit klcinen d'r an 
(Ld) 
poffertien et; ...ties ['poftin] I. poffertje 
A. is ge/c op pofferties (Nbk) 2. krenten-
broodje, meestal bolvormig (Bdie, Dho, 
Nw, Ste) 3. z. ploffertien 
poffertieskraom (spar.) - poffertjeskraam 
poffertiespistool (Sz) et; ...pistolen; -tien 
[p ... ] 1. klappertjespistool 
pofflen (Diz, Obk, Op, Sz) et; poffies 
['pofin] 1. broodje Mit seboelereisies 
narninen we aided poffics nit (Diz), Zo 
now on dan es con (krente)poffien is con 
tralctaosic (Obk) 
poflcruud (Obk, Ste) et [poficryt] 1. 
goedkoop buskruid 
pofmes (Dho, Ma) et; -sen; -sien 
['pofmes] 1. groat, plat mes, om poffen 
mae door to snijden Poffen bin dubbele 
beschuten; mit et pofines wo'n de poffen 
ian veur ienc deursncden. Dan wo 'n ze 
year tic tiode kccr bakt on bin tic bosebu-
ten k/a or (Ma) 
pofmouwe (verspr.) ['pof...] - pofmouw 
War heb ie mooie pofmouwgies in die 
blouse (Nbk, Obk, Ow, Wol) 
pofzak (Np)  de; -ken; -kien ['pofsak] 1. 
dikke persoon 
pogge Oak poe/se! (Sz) de ['pogW'poxj] 1. 
in (alg.) in de pogge zitten mast niet 
willen groeien, maar niet groter willen 
worden (van personen, dieren, oak wel van 
gewas of land waarvan het gras of ander 
gewas niet geed groeit); oak gezegd 
wanneer iemands mg een beetje rand is (n) 
Daticiendzitin depogge, die kay mar niet 
op gang komrncn (Obk), De biggen zitten 
in depogge (Bu, Sz, Dc katie zit aorig in 
depochel (Sz) 2. z. pocbel 
poggerobbes (bI) de; -en; -sian ['pogo 

robos] 1. iemand die niet tot voile groei is 
gekomen (bI) 
pokdaelig z. pokdellig 
pokdalig z. pokdc/h 
pokdellc (Bdie, Dho, Spa, Sz, Wol) ['pog 
dela] 1. litteken van pokken, waterpokken 
of inenting tegen pokken, oak wet gezegd 
van andere putjes in de huid Thy bet ten 
hod pokdel/en in 't gezicbt (Spa), Wi5 
badden pokdellegies op de arm van 't in-
enten (54, AJ' poe/ce/s uutkniepen dan 
kriej' eon pokddllegien (Wol), pokdol/en 
kriegen van waotexpokkens (Dho) 
pokdellcrig z. po/ccielfig 
pokdellig (Dho, El, Ma, El, Np, Nt, Ow, 
Pc- Dbl) Oak pokdaelig (Ow), pokkedellig 
(Bdie, Bu, Nw, Obk, Sz), pokdelierig 
(Spa), pokkedellerig (Bdie, Sun-0t), pok-
doug (Nbk) [pog'delox/...'de:Iax/poka 
'dclx/pog'delçox/poka'deIpx/ ... ] - pok-
dalig: ni. door pokken, waterpokken, oak 
anderszins met groeven, putjes e.d. in de 
huid een pokdelhk gezicbt (Ow), De man 
is pokkedellerig in de nckke (Bdie), ..Js 
pokde/lig om 't beaM (El), AJF  pokdaiig 
binnen dan bej' waeteipok/cen had dan hcj' 
allegeregrocten in etgezicbt, putties (Nbk) 
poke z. pook 
pokelen (Bdie, Dhau, Ste) ['po:kjv] - pa-
ken, rakelen (in hat vuur) 1k zitte in or 
vuur tepokelen (Bdie, Ste) 
poken ['po:kjj} - poken (in hat vuur) Hi 
zat mar in do kache/ to poken (Ma), 
Tegenwoord.jg poken de meensen weer in 
Ft vuur (01-NI) 
poker (spot.) ['po:kç] - poker 
pokerbeker (spot.) ['po:Icç...] - pokerbeker 
pokeren (spot.) ['po:kw] - pokeren, 
gokken 
pokeulie (Nbk) ['pt:li] - pokhoutolie 
pokhoolt (Obk) at ['pnk ... ] 1. pokhout 
pokkedellerig z. pokdcllik 
pokkedellig z. pokdelh'g 
pokken (verspr.) Ook pokkens (Bu, Ma, 
Np, Nt, Nw, Obk, 01-N!, Spa, Ste) my. 
['polqj(s)] 1. pokken, pokziekte (oak 
verge!ijkbare aandoeningen bij bep. dieren, 
z. hierna) MY bet de pokkens (Nw), Th3i 
bet grote littekens van de pokken (Spa), 't 

men ten tegen pokken is niet meer verplicbt 
(Diz), Ic bebben gewonc on zwattc pok-
kens witte en zwarte pokken (Bu), Thy 
moat de pokkens nog inbebben meet nag 
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worden ingeënt tegen pokken (Nw), ...nog 
bobbon id. (Nw), Hof' do pokkens al in? 
ben je al ingeënt tegen pokken (Nw), Hi 
is mont vow- do pokkens (01-Ni, Ma), 
(gezegd als verwensing:) Jo kim dopokkon 
kriogen (Bu, Nw), Krieg om mi5 do 
pokkon (01-Ni), Wobebbenpokkens onder 
do varkons d.i. vlekziekte (Obk, Spa), zo 
ook B!y jonge biggon kommen wel es 
pokkens vow- (Nt), As do kiepen depok-
kons badden (..) kippepokken (Np), 
Koonon kim okpokkons kriogon, dan wo'n 
do utters bioj'ondai rauw koepokken (Ste, 
Bu) 
pokkenbrieflen (Dho, Op) ['p*jj...J - 

pokkenbriefje: als bewijs dat men is 
ingeënt tegen pokken 
pokkenepidemie (1) ['p...] - pokken-
epidemie 
pokkeninenten (Bu, El, Nbk, Np, Obk) 
onbep. w. ['poktn€nt] 1. inenten tegen 
pokken bonn' tepokkoninonton (Nbk, Bu), 
Vouidaj' op seboofe kwammon, kroog Jo 
pokicens; dat nuumdon ze pokkeninen ten 
(Obk) 
pokkens my.; pokkenties (my. van hot 
verki.) ['poke(s)] I. pok, bekend symtooni 
van do pokziekte, ook: hat soortge!ijke 
Iitteken na eon inenting tegen do pokziekte 
Depokkons kommon op manifesteren zich 
na inenting (Ow), ...kommon moo! op (Nt), 
...bth n/ct opkommon (Ma), Vourdaj' op 
scboole kwarnmon, kreog 10 pokkens; dat 
nuwnden ze pofleninenten (Obk), zo ook 
Jo gaon benne to pokkoninontcn en dan 
Jo-ioj'pokkens (Nbk), 1k heb depokkens op 
'o aann d.i. na can inenting (Ow), zo oak 
Z~y bet dr/c pokkens (01-NI), MY bet mar 
Me/no pokkontios (Ste, Ma) en Ie kim do 
pokkens nog zien (Ste), (bij kippepokken:) 
As do k/open do pokkens baddon, dan 
zatten d'r pokkens op do kam on op do 
poton, tusson do tion was aJies eupen 
(Np), ook in do volgende toepassing: Do 
biggon zitten onder do pokkens bep. 
viekken bij vlekziekte (El), Varkens mit 
pokkens bin onvorkoopbor(Op), Do biggen 
baddon do pokken, even wat bruwi, mar al 
gauw zwat (Nt, Ow) 2. z. pokken 
pokkenvirus (1) ['p...] - pokkenvirus 
poickerig (verspr.) bn.; -or, -st ['pokrox] 1. 
pokkerig, met puisjes, putjes enz., oak: 
met aardappolschurft pokkonk om et 

gezicbto (Ste), De eerpels bin van 'tjaor 
niot mooi vat do grond kommon, zo bin zo 
pokkerig (0hz, El, Nbk, Spa, 01-NI) 
pokkerighied (Db) do ['pokpxhit] 1. do 
situatie waarbij men in hat gezicht veal 
puistjes, putjes e.d. heeft Jongeron bebben 
in depuborteit noga! es last van pokkori-
heid, d'r bliovon dan koelogios over (Db) 
pokkig (s) ['pokx] - pokkig, hetz. als 
pokde!hj, z. aldaar Die bet zoo'n polciczj 
gozicbt (s) 
polaroid (spar.) ['po:aiarojt] - polaroid 
polaroidkamera (spar.) ['p...} - polaroid-
kamera 
polder z. poolder 
polderbelangen z. pooldorbolangen 
polderdiek z. poolderdiek 
polderfeest (Nt, Spa) at; -en ['p...] 1. 
voiksfeest (met spefletjes enz.) voor het 
gebied tussen do Ho!omovaort, do Londe en 
do Kuwider, georganisoerd door do vareni-
gingen voor piaatse!ijk belang 
poldergemaci z. pooldorgomaol 
polderig z. po!!erig 
polderjonge z. poo!dorjongo 
polderkeet z. poofdorkoet 
polderkerel (Ob, Sz) do; -s ['p...] 1. 
grove, stoere arbaider 
polderkroje z. pooldorkrojo 
polderlaand z. pooldorlaand 
polderpeerd (Sz) at; -en; ...peertien ['p...] 
1. hetz. als booipeord, z. aldaar 
poldcrplaanke (Bdie, Nbk, Nt, Nw, Ow) 
do; -n ['p...] 1. hetz. als krojorspJaanko 
(met bandijzer besiagen (Ow)), z. aldaar 
poldersloot z. poo!dorsloot 
poldenrolk z. poo!dorvofk 
polderweg z. pooldorwog 
Polen ['po:Qh?] - Poien 
polenaise (Bdie, Dhau, Dho, Ste) Oak 
pollenaise (Dfo, Np, Nw, Obk) 
[po:o1o'ne:z/pola'n ... ] - polonaise: dans in 
eon lange short waarbij men zn handen op 
do schouders van do voorgaande persoon 
heeft gehegd, verder in An mien I/cf gion 
polonaise! (spar.) 
poletiek I (verspr.) Ookpolitiek (verspr.), 
polietiek (Ow, d) do [po:alo'tik/ ... !i ... / 
pola'tik] 1. gedragsiijn van eon overheid, 
van po!itieke partijen an poletiok doen, 
binnon!aanso po!otiok (1), Zo kim op be-
paoldo punton in do po.lotiek zo zeuren, on 
d'r komt nooit gion uuts!uutsol (Obk), 
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Pa/click is veur can protte means/can we] 
es ccv on dude/ike zacke (Obk) 
poletiek II (verspr.) Ook politiek (verspr.) 
bn. 1. met betrekking tot de gedragslijn 
van een overheid, van een politieke partij 
paletieke perticn (Ow), de palclieke 
toestaand (1) 
poliep (spor.) [po:a'lip, polip] - poliep (in 
het lichaam, met name de neus) 
polijsten (1) [po:a'1ejst4] - polijsten, 
bruineren 
polikHniek ['po:oliklinik] - polikliniek 
polls de; -sen; -sian ['po:alas} 1. polis, ni. 
inzake can verzekering can lopende pa/is 

ten polls sluten (Nbk) 
polisbedrag (spor.) ['po:ahz...] - polis-
bedrag 
polisformelier (spor.) ['p...] - polis-
formulier 
poliskosten ['po:alaskosti] - poliskosten 
polisveurweerdcn ['po:alas...] - polis-
voorwaarden 
politick z. po/etiek I, II 
politikus de; politici [po(:a)'litikas] - poli-
tikus 
politioneel (spor.) [poa)litsjoo)'nt:l] - 
politioneel, voornamelijk in c/c po/ition c/c 
aktics 
polka de; -'s ['polka] 1. bep. dans: polka 
Duutsepolk.r. bep. ouderwetse polka, veal 
op dorpsfeesten e.d. gedanst 
polka-mazurka [polkama'sArka] - 
polka- mazurka 
polkabossien z. polkebossien 
polkahaor z. po/kchaor 
polkamusse z. po/kemusse 
polkebossien (Bu, Nbk, Np, Obk, Ow) 
Ook polkahossien (El) et; . ..bossies 
['polkabosin/'polka ... ] 1. haardracht met 
polkahaar Zet mar can bloempot op at 
beuld en kn,t, daor mar ommetoe, dan bef' 
ccv polkebossien (Nbk), Onder at ooriezer 
hadden ze vroeger ok can po/kebossien 
(Obk) 
polkchaor (Dfo, Nw, Ow, Spa, Ste, Sz) 
Ook polkahaor (El, Np, Nt, 01-NI, Op, 
Wol) at ['p...]  1. polkahaar: hoofdhaar dat 
aan de achterkant op bep. wijze recht is 
geknipt, z. ook po/kebassien 
polkemusse Oak polkamusse (Nbk, Np, 
Nt, Op, Ste) de; -n; ...mussien ['polka...! 
'polka...] 1. zwarte of bruine wollen muts 
met kraag en balletjes; onder de kin vast to 

maken met can paar knopen '(Is koo/d, de 
pa/kern usse mag wel weer op (Diz), Dc 
bol/edregers hadden can po/kemusse op 
(Np), Do pa/kern usse was mit can kot ka-
plan, mit an do ondcrkaante random wollen 
baf/egies (Obk) 
polkeprukien (Diz, Nbk) et; ...prukies 
['polkaprykin] 1. hetz. als po/kcbossicn, z. 
aldaar Ze hat con rnooi po/kcpru/cicn haar 
(Diz) 
polkcwaeter (Np, bo: Op) Oak polkewater 
(WH) ['polka..J ... ] - sodawater Ic moe'n 
even mit die zwu//endc vinger in 't 
po/kewacter (Np) 
polkewater z. pa/kewacter 
polIo Ook boerepolle (bet. 3: Np) de; -n; 
-gien ['pola/bu:ara'p ... ] 1. bundeltjeplanten 
met wortels en aarde, ook: plant, struik, 
kleine struikachtige boom Wat bej' die 
pa//c maai in de Maui (Nbk), 1k zo/ die 
polio now mar vcip/aanten, dommict is bi 
to groat (Nbk), con polio gros (Ma, Nbk, 
Ow, Ste), Wat can pa//en staan d'r in 't 
/aand, now de koenen varweidad binnen 
pollen gras (01-NI), zo ook D'r bin nagsl 
wat pal/en staon b/even bijv. bij slecht 
maaien (Np) en Et /aandis aarigpa/derig, 
d'r staon sang pollen (Nbk), dicbte pollen 
net (ba), can pa//c speunicruud (ba), 
..dotterb/aernen (v), Daor bij de pollen 
sprang d'r can bat de bas uut bij de 
struiken en kleine bomen (Nbk), D'r 
kornrncn rniy to vu/a pollen in de heide id. 
(Nbk) 2. flinke hoeveelheid gras (die er 
grocit) D'r staot ccv moaie pa//c gros op at 
/aand (Nbk), Mien buwman p/a/a icc/crc 
aovcnd can beste po//e grös nut 't /aand 
aebter zien buus veur zien knienen (Op), 
bij uitbreiding ook inzake iemands haardos 
(Nbk): Hi5 hat can hick palle haan op 'a 
kop (Nbk) 3. kleine boerderij met enig 
land, keuterij Hiy had nict zoe'n grate 
pa//a, MY zat op een klein po//egien (Ma), 
Ze hadden daor een k1ein pollegian op 't 
Oost van Berkoop (b, Nbk), Ze bebben 
daor can rnooipollegicn can klein boeren-
bedrijf dat goad loopt (Bu, Nbk), zo ook 
Hij her ten knappollegien (Ste), Now, we 
nt//en mar wear op 'epolio an (Nbk), Hij 
her d'r can mooic pa//c, hij kay d'r wel 
vijfkoenen bouwen (Sz), Die hat daar con 
baste polio (Np, Ow), Dat k/tine boertien 
zit daor op can baste pa//c (Ld), Hij bet 

MM 



polleboel - polsen 

zienpoilogien onbozwaord(Nbk) 4. hoger 
gedeelte in het land (ook wel als veldnaam 
gebezigd), ook wel algemener: flunk stuk 
land Et laand is wel aorig loge, mar in de 
midden zit d'r toeb eon behourlik boge 
polio in (Op), Bif B. aacbter at buns was 
oAr eon stoic laand dat 'Do Folio' b/otto 
(Nbk), We zuflen even op 'apollo kieken 
(Dho), Dit is alie laand nog niet, an de 
aandore kaant van de weg he!- nog con 
b/ale poiie liggen (Op), Et is eon buus mit 
con bate poRe laand d'r biy (Obk) 
polleboel (Nbk, Np) do [p310...] 1. het 
goheel aan struikon, kleine bomen en 
(grote) planter, evt. ook gezegd van pollen 
gras c.d. Die poliebool moot d'r mar a wat 
of (Nbk), ten maantel om de tuwj eon 
dicbte begru Wing, polleboel en go (Np) 
poileboer (El, Np, Op)  do; -en; ...boertien 
['pola..J I. keuterboer 
pollegrfls (Nbk) et ['pologrs] 1. gras dat 
in pollen groeit op, rond plekken met 
uitwerpselen van koeien (en dat koeien 
daardoor niet vroten) Foilegrosmijen is de 
stronipollen mijen; daor lit stront on dat 
vrcten do koenen niet, dat wodt dus mijd 
(Nbk) 
Poileznaark (Pe-Dbl) do ['polam ... ] 1. bep. 
markt in Biesdielce gehouden D'r was aori 
dieverdaosie op 'e Pollemaark (Po- Dbl) 
pollemi'jen (Diz, Ma, Nbk, 01-NI, Ste, 
bo) zw. ww., onoverg.; pollomi'jde, hot 
pollemi'jd ['polo...] 1. maaien van pollen 
niet afgegraasd gras rond de uitwerpselon 
van vee of ovt. van ander onregelmatig 
groeiend gras Et grös ispolicrig, wemoe'n 
eerst pollomijon (Nbk), It Laand hkt  nog 
slim roeg, we moe'n nogpoiiemien (Diz) 
pollenaise z. polonaise 
pollepel (Edie, Dho, Nbk, Nw, Ow, 
Pe-Dbl, Wol) Ook pot/opel (bet. 2: Np) 
['poli.:pl/'pot ... ] I. bep. lepel: pollopel De 
poiiepels bongon an et lepeirek (Nw) 2. 
zonderling iemand (Np), in Wat een aorie 
potiepel (Np) 
pollerig Ook polderig (Bu, Nbk, Ste) bn., 
bw.; -er, -st ['polçox, poio..J'poldorox, 
...dçox] 1. met pollen, met samenhangende 
bundels planten Et grös is pollong, we 
moo's, eorst poliomijon (Nbk), Et laand is 
aoripolderig met veol pollen gras (Ste), 
(gezegd van onregelmatig liggend koren:) 
Et slant watpolderig; bier on daor betor on 

mmdcx'. (Bu) 
poiletiek z. poietiekl 
polleto (Np) Ook pollfloe (Dfo) de; -'s; 
-gien [polo'to:/...'tu] 1. bep. jas met slippen 
(Np) 2. bep. dikke jas voor mannen, hetz. 
als duffel (Dfo) 
poiletoe z. polieto 
poiruske (k) ['polrAsko] - rus (bop. plant) 
pols Z. poise 
polsbaand (Ma, Nw) do; ...banen 
['polzbã:nt] 1. polsriem, polsbeschermer 
poise Ook puts (bet. 4: Ste), pols (Dfo, 
Pe-Dbl), poolse (Diz, Nt, 01-Ni, Op), 
poize (bet. 1: Bu, Ste) do; -n; ...polsien 
['polso/pAls/pols/'po:lso/'polza} 1. bep, 
lichaamsdeel: pols Knaip in do poison is 
slim lastig (Np,  01-Ni), dikke poison 
bebben, 1k bob do poise verstoekt (Nbk, 
Obk), do poise broken (B u, Obk), uut do 
iosse poise (spor.), iene an do poise vu/en 
hem flunk wat laton bdtalen (Obk) 2. 
polsslag Hij bet con viogge polze heeft 
eon snolle polsslag (Bu), Depolsegaotine 
vusen to badde (Nbk), even de poise vu/en 
(Nbk), do vinger an de poise boion (1) 3. 
polsador Nbk, b) MY vualdo at besien an 
de pols b), Hij bet 'm do poison 
deursneden (Nbk) 4. karnpols (Nbk, Obk, 
Ste) In do zooider van de kaamhoeke zat 
eon gat, daor zat do poise deurhcnne, en 
lassen et peord en do poise zat eon 
verbioning. Deurdat etpeerd leap gong do 
poise op- en-dade en wodde d'r dus 
kaan,d (Ste), Do poise van do kaarn die 
stamp S op-en-dace, dan bij' an et 
poison (Nbk) 5. plonsstok (01-Ni, Wol) 
Moddoren, dan moej' piompen mit eon 
poise tusson do netten (01-NI), Bi5 
moddoren jaogen zo mit con poise de bloi 
in do netten (Wol) 6. stok die men in do 
sloot zet en erop steunt om naar do andere 
kant to springen, pols (Nbk, Np) Daorkuj' 
mit do poise we] over (Np) 7. (verkl.) 
polsmot)o (Bu) S. (vorki.) elk der beide 
stokken die men in z'n hand houdt bij hot 
turf trappen (om erop to stounon; aan de 
ondorkant zat eon rond plaatje tegen hot 
wegzakkon) As do tuthnaeicers do turf 
trappen gingen, badden ze in iedere baand 
eon poisien (Np), poisies on (sioot)baokies 
van de verveender (01-NI) 
polsen Ookpoolsen (Diz),polsken (bet. 2: 
Nbk, Obk, bet. 3: Dhau), pu/sen (bet. 2: 
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polseriem - polsstok 

Ste, bet. 3: Bu, Ste, bet. 4: Spa) zw. ww.; 
overg., onoverg.; polste, het polst ['pols;, 
ook wel ...zrl/'po:lsrj/'polskn/'pnls, ook 
wel ...zi}] 1. (overg.) peilen, iemands 
mening vememen We zillion eerst mar es 
even poison boo 't d'r veur staot (Spa), 
even poison hoe as 't giet (Ow), ...hoe dat 
zit (Bdie), Moej' him eerst met es even 
poison? (Nbk) 2. met een stok, met de 
hand in het water roeren, plonzen e.d., in 
het bijzonder: om vis in de netten te jagen 
0) in de wasmesiene poison (Ow), poison 
mit de iange stok (j), We moon even 
poison wat d'r in zit (Np), in ? waeter 
zitten to pulsen (Ste), We poolsten et 
waeter modderig, en dan kwammen do 
vissen boven (Diz), mit eon stole in et 
wacter poison om do vis in do netten to 
jaegen 0) 3. (onoverg.) plassen, soppen 
(Bu, Ste) Et waeter pulst me in de 
schoenen sopt me in de schoenen (Bu), 
...in do leerzen (Ste) 4. (onoverg.) de 
karnpols bedienen (verspr.) Dour de 
kaarnpolse op-en-daele to doen, kuj' 
poison (Ste), Mit et polsien koj' op-
en-daele puison (Ste), De poise van de 
kaarn stamp ie op-en-dae% dan bij'an et 
poison (Nbk), Aj' Lange poison moeten om 
hotter to kriogen, kuj't in do warms kriegen 
(Obk), Now moot ie mar even poison 
(Ow), Hij ston mar to poison de karnpols 
te hanteren (Ma), Ie moon krek zolange 
poison tot de botter groot is (Np), Now, 
puts ie now mar es even, et wil jommes 
niet, man (Spa) 
polseriem z. poisriem 
polsestok z. polsstok 
polsgelosie (verspr.) Ook polskelosie 
(Nw), polskorlosien (Ste), poolskelosie 
(01-Ni), poolsgelosie (01-N!), polshor-
losie (Wol) ['p...] - polshorloge 
polsgewricht (verspr.) Ook poolsgewrickt 
(01-NI), polsgewrichte (Obk) ['p...] - 
polsgewricht 
polsgewrichte z. polsgewricht 
polshaanske (Dfo, Dhau, El, Obk, Op, 
Ow, Sz, Wol) Ook poolshaanske (01-Nl) 
de; -n; ...haanskien ['pots...] 1. hetz. als 
halve haanske, z. onder haanske 
polshelosie z. poisgelosie 
polshoogte z. poolshoogte 
polshorlosie(n) z. polsgelosie 
polskaarn (Db, El, Np, Obk, Op, Ow) Ook 

polskarn (Dho, Ow) ['p...] - polskam, karn 
met pols of karnstok 
polskarn z. poiskaarn 
polsken z. poison 
polsmoffe de; -n; ...moffien ['polsmofa] 1. 
(vaak verkl.) polsmof 't Polsmofen is 
zoen 15 cm fang, etgaot d'r omme om do 
poison waarm to Nolen (Nbk), We breiden 
vroeger ok wel van die polsmof ios,• of 
weren gewone aenties on die kwammen an 
as de tmi wat an de kotte kaant was (Nbkj 
2. hetzelfde als halve haanske, z. haanske 
(Bdie, Bu, Nt, Op) Vroeger wodden d'r 
nog vaeke polsmoffies dreugen, now ziej' 
zo niet moor; et waeren zwatte halve 
haansken daor de vingers deurhenne 
stakken, om beter warken to kunnen (Op), 
Polsmofl"en bin handiger your in et work 
(Bu) 
polsriem (Wol, Ste en verspr. oost.) Ook 
polseriem (Bdie) ['p...] - polsriem Aj' 
knaatp in do poise hebben, moej' eon 
poisriem omme (Ste) 
polsslag (Nbk, Np, Op) ['p...] - polsslag 
(lett.): elk van de slagen van de pols, ook: 
manier waarop de pols slaat 
polsslagaoder (1) ['p...] - polsslagader 
polsspringen (Db) ['polspnp:] - polsstok-
springen (vooral: met een polsstok over 
een sloot) 
polsstok Ook polsestok (Bdie, Np, Obk, 
Ste), poolsstok (Diz), poolsestok (01-NI) 
['pols(o).../'po:ls(a)stok] - polsstok: plons-
stok (Diz): Wij plompten mit depoolsstok 
in It waeter om do vissen op to jaegen 
(Diz); pols (om mee over een sloot te 
springen) Hij wil veerder springen as do 
polsstok Lang is kan het niet allemaal aan 
wat hij heeft aangenomen, wil meer doen 
dan z'n financiele omstandigheden toelaten 
(Op), zo ook Ie moon niet wieder springen 
as je poisstok sang is (Nbk); karnpols 
(Nbk) In de kaarn haj' do polsstok, eon 
soort stamper, daor mos ie mit poison 
(Nkb); hetz. als pots bet. 8, z. aldaar (Np): 
An ark hadde do turfmaeker veerder twie 
polsstokkies,• bij et trappen kon hi j daor 
mit de hanen op steunen. An de onder-
kaante van zoen polsstok zat eon rond 
bottion, zodat de stok niet in et vene weg-
zakken kon; an de boverkaante zat eon 
krukke, daor de turhnaeker de polsstok mit 
vaastehui (s: Np) 
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polsstokspringen - pompeleer 

polsstokspringen onbep. w. ['poistok 
sprqj:] 1. polsstokspringen (vooral: met 
eon pois over een sloot e.d.) 
polsstokspringer (1) ['polstokspruj(g)çJ - 
polsstokspringer (ook: over een sloot e.d.) 
polsstoksprong ['pols ... ] - polsstoksprong 
(vooral: met een stok over een sloot e.d.) 
polsteren (Db, Dhau, Nw, Sz) Ook put-
steren (WH) zw. ww.; onoverg.; poisterde, 
het poisterd ['poIstp/'pAl ... ] 1. polsteren, 
polsen in het water (met een stok, met de 
handen) Kiendor meugon graeg mit eon 
stok in It waeter polsteren (Db), MY zit 
song in ? water to pufsteren (Spa), Ic 
zetton at net in at waetor, en dan gaoj F  

polsteren, mit eon stok, on dan jaeg ía do 
via naor at net toe (Nw) 2. met do karnpols 
werken (Sz) 1k stao al eon hale pozo to 
puisteren, mar at is zekor to koud want de 
botter wit niet groot wooden (Sz) 
polsterig z. poffon 
polswiette (spor.) ['p...] - polswijdte 
poize Z. poise 
pommel (Mun) de; -5; -tien ['pomj] 1. 
dikke vrouw can thkka pommel van can 
wuuf(Mun) 
pommeraans (Bu) Ook ponzmerans (bet. 
1: Nbk) de; -en [poma'râ:s/pomo'rans] 1. 
pommerans (van een biljartstok) 2. 
pomeransbitter (Bu) 
pommerans z. pommeraans 
pompbuis z. pompebuiza 
pompe de; -n; pompien ['pompo] 1. pomp 
(om water of andere vloeistof mee op te 
pompen, eerder vooral: om drinkwater op 
te pompen uit de grond) Dc boolton pompe 
Li, schoolo kwam winters altiod hi? stro 
(El), As do pompe of was,wodde b15 
vroegor bruukt as duker (Bu) (z. ook bet. 
4), Dc kopoislagor maakto do keuporon 
pompen die we vroegor op do rogon-
watorbaic haddon (Sz), Loop naor do 
pompe, zo ook Ia kun naor do pompo 
lopon (Np) 2. fietspomp 3. benzinepomp 4. 
houten duiker onder dammen, wegen enz., 
ook wel van beton, Steen (verspr.) Do 
pompe in de waatenlossing zit verstopt 
(Ste), eon pompien ondordo wag (Bu), Dr 
moost eon pompe onderde wag dour(Edie, 
Wol, Nbk), Lag mar eon pompe ondor de 
dam (Ste), Dopompe kon we] dichtezitton 
(Bu) 5. in gala pompe gele piomp (fp) 
pompe-aarm (Bdie, Np) de; -s; -pien 

['pomp...] 1. pompzwengel Do pompe-
satin gaot op-an-dace (Np) 
pompe-emmertien (Np)  Ook pomp-
emmertien (Np,  Nt) et; . ..ties ['pomp 
emctin/'pornpsmrtin] 1. pompemmertje in 
een pompbuis 
pompeblad (verspr.) et; ...biaeden ['pompo 
blat] 1. waterlelie pompoblaadan in do 
sloot (Ma); ook als heraidisehe figuur (van 
een gele plomp), vgl. Do Mole stand was 
opilaurd mit Fnioso ponipoblaoden (v) 
pompebloeme (Dho, Diz, El, Ld, Nt, Nw, 
Obk, Ow, Wol) Ook pompeibloeme (Db) 
de; -n; -gien ['pompobiumo/'pompj ... J 1. 
pompelbloem, waterlelie (ook: bloem 
daarvan) In petgatton on viovors ziof do 
gala pompobloomon (Obk), Do pompe-
bloom au bin mooi op con dniofscbaole 
(Dho) 
pompebuize (Np, Obk, 01-Ni) Ook 
pompbuis (Ma, Spa) de; -n ['p...] 1. 
pompbuis 
pompedoer (Bu, Nbk, Obk, 01-NI, Op, 
Ow, Sz, Wol) [pompo'du:or] - pompadoer 
pompedoeren (verspr.) [pomp'du:Qçi] - 
pompadoeren, van pompadoer con pompe- - 
dooron jurk (01-N!), .. .scbulk (Fe- Dbl) 
pompegeute (Nw) Ook pompgeute (Nbk) 
do; -n; ...geutien ['pompo ... /'pomp ... ] 1. 
dichte houten goot voor aanvoer van water 
(van de pomp naar de goot op de stai voor 
de koeien langs) (Nw) Vanuut do pompo-
geute gong at waoter naor de gauto your do 
koenen langos (Nw) 
pompehokke z. pomphokko 
pompebnus (Ma, Nt, Spa) Ookpomphuus 
(Diz, 01-NI) et; ...huzen; ...husien ['pomp 
hys/'pomphys} I. binnenste van een pomp, 
bovenste deel van de pomp waarin stang 
en zuiger heen en weer gaan 
pompeknecht (Np)  de; -en; ...knechien 
['pompoknext] I. steunpunt van de pomp-
zwengel (onderdeel van een pomp, ni. 
vastzittend aan her houten oniliulsel van de 
pomp), z. ook knocht 
pompeibladen z. pompolblaodon 
pompelblaeden () Ook pomperblaeden 
(), pompeibtaden (Spa) my. ['pompl..i 
'pompr ... / ... } 1. gele plomp, met name het 
blad ervan 
pompeibloeme z. pompobloeme 
pompeleer (Bdie, Nbk, Nw) et; ...ieren; 
-tien ['p...] 1. pompleer (op een pomp- 

- 
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zuiger) 
pompelier (Dhau, Nbk, Np, Nw, Op, Ow) 
Ook popelier (verspr., fp), pepsi/icr (Np, 
Nt, Obk, Op) [pompli:or/po:po'li:or/po:py 
'li:or] - populier 
pompeliereblad (Nbk) [pompa'i...] - pa-
pulierbiad, populierebiad 
pompelicrehoolt z. pompelierenhoolt 
ponipelleren (Dhau, Ma, Np, Ow) Ook 
puppet/cress (Ste, popelieren (Bdio, Ma, 
Ste) [pompo'li:orv/pApo'li:QrJIpo:p'li:or;] 
- populieren pompelicren hoolt (Dhau), 
BJJ de karke staon pompelieren bomen 
(Ma), pompelieren bomen veur kiompe-
hoolt (Ow), Popelieren kionipen on wilgen 
klompcn bin de beste (Ste) 
pompelierenboom (El, Nw, k: Ste) Ook 
popelierenboom (Nw) de; ...bomen; -plan 
[pompa'li:ar..ipo:p'li:op ... J 1. populier-
boom 
pompelierenhoolt (El, Np) Oak 
ponspelierehoolt (Nbk), popelierehoolt 
(Bu, Nt, Wol), popelierenhoolt (Dfo, Ld, 
Ma, Np, Op),  popelierhout (Spa), 
popuuiere/soolt (Bu) [pornp'li:orzi.../ 

... /po:pa'l ... /po:po 	'li:aç] ... / ... } 	- 
populierehout Van popeliereboolt macken 
ze klompen (Wol) 
pompemmertien z. pompe-emmertien 
pompen zw. ww.; overg., onoverg.; 
pompte, hat pompt ['pompip] I. (overg.) 
vloeistof of gas in of uit jets pompen We 
mossen aIded wacter pompon (Nt, El), it,- - 
even wacter in pompen, et wacter wit de 
kelder pompen (Nw), wiend hi een 
fictsbaand pompen (Nbk), 1k zal dit vat 
even vol wacter pompen, aanders vcrraegt 
or (Op)  2. (onoverg.) can pomp bedienen, 
doen werken W15 mossen pompon am et 
]even zeer intenstief (01-N!), pompen of 
vcrzoepen lett., nI. wanneer iemands boot 
lek is (Pe-Dbl), ook schertsend gezegd ais 
iemands fietsband een beetje lek is (Nbk) 
en wanneer men hard moet werken om aan 
de kost te komen: doet men het niet, dan 
heeft men niets/bereikt men niets (Bu) 3. 
(onbep. w.) bep. knikkerspel spelen (Wol): 
met eon pompende beweging moest de 
speler die aan beurt was, de knikkers nit 
:en hand (eon even aantal) in een 
knikkerkuiltje proberen te krijgen, waar hij 
vlakbij stond; was het aantal dat in het 
kuiltje vial oneven (en dan dus ook hat  

aantal dat erbuiten kwam), dan waren alie 
knikkers voor degene die gespeeld had; hot 
spel begon opnieuw doordat degene die 
aan bourt was z'n aantal te werpen knik-
kers verdubbelde en aan do andere speler 
als inzet hetzeifde aantal knikkers vroeg; 
zonodig moest men het eens worden over 
eon lager aantal in to zetten knikkers (Wol) 
4. in pompend remmen (spot) 
pompenstraote (Nbk, Obk) Ook 
pomp estraote (Edie, Bu, Nw, Pc- DbI), 
pompstraote (Bu, Db) de; -n; ...straotien 
['pompip..i'pomp..i ... ] 1. stenen vloer 
waarop de pomp stond en waarop men 
potten en pannen, melkbussen e.d. schoon-
maakte (soms buiten, vaak binnen, tegen 
een muur van de schuur of tussen hat 
woon- en bedrijfsgedeelte van do boor-
derij) Dc pompe ston op 'e pomp estra ote, 
dat was mitien de stec waor as de bussen 
en zo buwid wodden (Bu) 
pompepaol (Bu, Dfo, Np, Obk) Ook 
pomppaot (Spa) do; -en; -tien ['pompo ... / 
'pompo:Ql] 1. paal waar ecu pomp tegen 
steunt Dc keuperen pompe zat an ecn 
ho alten pompepaol vaastc (Bu), Dc 
pompepaol zat baandiczer ommetoe om de 
pompe d'r an vaaste to becbten (Np), De 
pomppaol moet de pompe steunen (Spa) 
pomper de; -5; -tien ['pomp} 1. iemand 
die pompt 2. (my.) waterlelie (h), in het 
bijzonder: gala plomp (fp), ook in gele 
pampers id. (ii) 
pomperblaeden z. pompelblacden 
pomperd (01-NI, Op) de; -s [pompçt] 1. 
dikke, zware man, dik en zwaar exemplaar 
cen pomperd van eon kerel (01-Ni), Moej' 
es zien wat veur dikke pomperd van can 
koolrape 1k bier bebbe (Op) 
pompere (Nw) de; -n ['pompt:an] 1. zeer 
dikke stoofpeer 
pompeslaeger (Nw) Ookpompslager (Bu) 
do; -s [pompos1e:gç/pomps1a:g} 1. hand-
werksman die koperen pompon maakt Dc 
pomp oslaeger maekt pompen (Nw) 
pompeslag (Ste) de; ...slaegen ['pompo 
slax] 1. zwengel van eon pomp Do porn-
peslag on de zoeger (in de pompc) bin or 
slagwark van depompe (Ste) 
pompestaele (Wol) de; -n; ...staeltien 
[pompo ... ] I. steel, stang van eon pomp Dc 
pompestaele mossenje op-en-neer bewe-
gen (Wol) 
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pompestok - pondemaot 

pompestok (Bdie, Db, Dhau, El, Obk) Ook 
pompstok (Diz, El, Nbk) de; -ken; -kion 
['pompost3ki'pompstok] 1. pompstang, steel 
vanaf de zwengel naar beneden in do pomp 
(met do zuiger eraan vast) (Bdie, Db, Diz, 
Nbk, Obk) Depompestok is breuken bij et 
pompon (Db), HIJ wet van glen ui-c noch 
pampstok hij weet werkelijk van niets, is 
dom (Nbk) 2. zwengel van een pomp 
(Dhau, El) sfingcren mit depompestok(E1) 
pompestraote z. pompcnstraote 
pompctute (Np) do; -n ['pompatyt] 1. 
onderdeel van eon pomp: do 'tuit' waaruit 
hot water komt 
pompcwaeter z. pompswaeter 
pompgat (Db, Ma) et; -ten; -tien 
['pompxat] 1. gat waarin do pompctvtc 
steekt, pompgat 
pompgeutc z. pompcgeute 
pomphoek (Np, Nw) Ook pomp/toe/ce 
(Nw) do; -en; -ion ['pomphuk(a)] 1. doel 
van hot huis waar do pomp staat en waar 
potton en pannen, molkbussen etc. worden 
schoongomaakt Dc pompe Stan In do 
pomphocke (Nw) 
pomphocke z. pomphoek 
pompbokkc (WO, Ld, Ma, Nbk, Pe-Dbl, 
Sz) Ook pompehokke (Bdie, Ld, Np, 
Pe-Dbl) et; -n; ...hokkien ['pomphok/ 
'pompo ... ] 1. hok met pomp en houten of 
stenen vloer voor hot schoonmaken van 
potton en pannen, melkbussen, om do was 
te doon onz. Vs eke was at pomphokke 
dichte in do buurt waor et yea Stan (Dfo), 
Soms was et pompehokke in et nob tar-
butts, daor buunden ze winters do bussen 
enza(Ld) 
pomphoksdeure (s) do; -n; ...deurtion 
['pomph3gzdA:or2, ook ...'d...] 1. dour van 
het pamphakke 
poniphoolder ['pompho:ldç] - pomphouder 
pomphuus z. pompehuus 
pompien et; pompies ['pompin] 1. kleine 
pomp 2. fietspompje 
pompier z. poplar 
pompoen (verspr.) [pom'pun] - pompoen 
pompoendahlia (verspr.) Ook pompon-
dahlia (Db, Diz, Dia) [pom'pun ... /porn 
'pon...] - pompondalia 
pompoenegien et; pompoenegies [pom'pu 
noxin] 1. kleine pompoen 2. pompon op 
klodingstuk (Nbk) 3. pompondahlia (Nbk) 
pompondahlia Z. pompoendablia 

pomporgel (verspr.) et; -s ['p...] 1. orgol 
dat door eon luchtpomp wordt voorzien 
van lucht 
poinppaol z. pampepaoi 
pompslager z. pompesiaeger 
pompsloot (Dfo, Nt, Obk, Op,  Pe-Dbl, 
Spa, Ste) do; ...sloten; ...slotion ['pomp 
slo:at] 1. afwateringssloot As depampsfoat 
dichtevreur, moj' kappen (Spa), Daenk d'r 
ammo, daor fiat benne to neden, want at is 
eon pompsioot d.i. nl. met stromend water, 
waardoor hot ijs onbotrouwbaar is (Ste) 
pompstange (Nbk) do; -n ['pompstao} 1. 
pompstang 
poinpstation ['p...] - pompstation 
pompstok z. pampestak 
pompstraote z. pampenstraote 
pompswaeter (Nbk) Ook pomp(e)waeter 
(Nbk) et ['pomps ... ] 1. water dat men met 
eon pomp uit de grond oppompt 
pompwaetcr z. pompswaetcr 
pomzak (Obk) de; -ken; -kien ['pomsak] 
1. wijde broek War bet die eon wiede 
pomzak an (Obk) 
pon (Bu) de; -non; -nogien [pon] 1. losso 
straatstoen, muursteon die eon centralo rol 
spooR bij hot panknikkeren (Bu), z. aldaar 
Daenk d'r ammo, ic meugen do pan n/ct 
verscbaeven (Bu) 
pond et; -en; pontion [pont] 1. hop. 
gewichtseenhoid: pond, 500 gram Do batter 
is vandacge in/on en d mit tweif stuver It 

pond keiderd (b), Vraegor gang silos per 
pand(Ol-N1) 2. hoevoelheid van eon pond, 
van 500 gram Et is eon kiaddo, daor lack 
con pond in kan (Dfo), Mag 1k vuufpond 
Weis vanje bebben (Wol), eon pond sitar 
(Ma, Nbk), Zo bar vandcmargen nag lack 
can halfpantien van die duro batter staan 
(b), Hij kan zowat con pond tebak in do 
wake an (b), batter nut et vat an panden 
macken tot pondon botor maken (Ow) 3. in 
at voIle pond betacien macten allos, hot 
totale bodrag dat or voor staat * (van, 
togon iomand die voel to dik is:) Elk 
pantien gaot dour 't montien men wordt dik 
door voel te oten (Sz), (als raadsol:) Wat is 
zwa order, can pond zaoit of eon pond 
veren ?(Op) 
pondemaot (Bu, Diz, Nbk, Nw, 01-NI, 
Ste, Sz, Wol, bo: Nw) Ook pondemaote 
(Nw, Ste) do; -en ['p..., ook ...'m... (Nbk)] 
1. pondomaat: 36,75 are (ochter met 
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plaatselijke afwijkingen) Drie pondomaot 
Iaand is wat moor as een bander (Ste), 
...schut naor can bander is ongeveer een 
are (Ste), Die p/acts bet 60 pondomaot 
/aand (01-NI), Dde pondomaot is con 
bander Jaand (Diz), 1k moot zovoul 
pondemaoto mien (Nw), Dat Jaand is 
zovoulpondemaote groot (Nw) 
pondemaote z. pondemaot 
pondig (Np) In.; -er, -st [pondax] 1. 
nogal zwaar Dat vat/con is aonj ponth 
(Np) 
pondskladdc z. poonskladdc 
pondsklarre z. poonskladdo 
pondskop (Dhau, Obk, Ow) de; -pen 
['pontskop] 1. houten kop voor hot 
opmaken van boter (met voet) (Dhau, Ow) 
Vow- do i'orkoop hac/don ze uut et vat do 
hotter die ze dan in eon ponds/cop dodon 
(Obk) 
pondspak (Ste, Sz) et; -ken ['pontspak] 1. 
pak, verpakking met de inhoud van een 
pond 
pondspere z. poonspore 
pondspoede z. poonspoedo 
pondspude z. poonspoodo 
pong z_ ponge 
ponge (verspr) Ook pong (Dfo, Ma, Nbk, 
Np, Ow, Sz, p, vo), pongel (Bu, Ma, Ste, 
Sz) de; -n; pongien (Dho, Ma, Nt, Op, 
Ow, Sz), poongien (Bu, Np, Ow), pon-
geltien (Edie, Bu, Ste), ponkien (01-NI) 
['poi(a)/'poi](g)fl 1. kleine meelzak (een 
pongel is spot. van kleiner formaat dan 
een ponge) Eon zak mit rogge die naor do 
moulo mos to mac/en, mos mar your drie-
kwat vol mit rogge, dat was dan con pong 
wit rogge, eon pong mit roggo vow- drie-
kwat vol mae/do uut tot eon zakvol rog-
genmaol on daorom gong d'r nooit eon zak 
vol mit rogge naor do motile (Ow), Eon 
ponge wodde in do oorlog wel bruukt om 
mit naor do moulo to gaon, d'r kon met 
zovulo in, want oat vul op; at was ok wo-
os cen sloop of wat oors, or had gion 
appatto maot, et kon we] S of 10 pond 
wozen Nbk, Depongen rogge moe'n naor 
do mouio (Ow), Do rogge moot in pongon 
(Ow), We gingon vrooger naor do mael-
dorio, mit do ponge naor do motile (Bu, 
Nw), Zo badden F. in dionst om a! die 
pongen oionddst zaod mit poord en 
waegon op to baolon op eon bepaoldo dag, 

om in do motile maold to woddon (Ow), 
Woonsdags was ot pongemaoldorsdag, dan 
koj' d'r op waacbten tot do ponge d'r dew-  
was (Bu), I/c moot mit do ponge naor do 
moulo, want hij dri5t weer (Nw), Et is 
nogal con bide ponge een flinke meelzak 
(die men in de hand draagt) (Np), 
waartegenover I/c gooie die pongel op S 
rogge leg rn op mn rug (om te dragen) 
(Np), con ponge macI (Dhau, El, Nbk, 
01-NI), ...rogge (Bu, Nbk), . ..zaod (Bu), 
..baovor(Nbk), eon pongeltion ma eJ (B die, 
Ste), con pong(o) kiepovoor (Ma), 
..pongol... (Ma), (bij vergelijking) eon 

pongeltien kieren ondor de aarm bundeltj e 
(Bu, Ste), ook: eon ponge kioren... (Bu) 2. 
geldzak, geldbeurs van stof, beurs Die bet 
deponge a/tied in do buso (Nw), Hiy nomt 
depong on betaelt(p), Hoj'nog wat centen 
in de pong? (Ma), Hi5 bet eon ponge mit 
geld bij 'm (Wol), D'r zat vrij wat in do 
ponge (Np),  Hoonnblaozond Oostorwooldo 
zit mit eon .Thge pong zit met een kas die 
leeg is (b), tot do pong mooton moeten 
betalen (b), naor do pong griepen (b), do 
baand op 'o pong bolon er geen geld voor 
uitgeven (b), As i/c Maation zo bouro, kan 
ziy dommiot wel op 'opongepassen, docbt 
do vrouw (vo), MY zal we! over do ponge 
gaon over het beheer van het geld (Dho), 
1k baantion ba/c zels, mar mien vrouw bet 
do pong gaat in wezen over het geld (b), 
Now, die had nog wel wat in do ponge 
heeft veel geld (Bu), Hif paste good op 
zion poongien (Ow) 3. zak om knikkers in 
te bewaren 4. kollektezak in de kerk Ze 
gaon bier mit do pong rond in do kaarko 
(Ld, Dfo), Vrocger kwamunon ze in de 
karko, in do tussenzang zoas oat biotte, mit 
do ponge rond (Diz, Mun) * Do ione kan 
moor mit do pong as do aandere mit 't geld 
het gaat er maar om hoe men met het geld 
omgaat; iemand met minder geld kan het 
daarom toch wel meer voor de wind gaan 
(vo, Nbk), ...as do aandor mit do centen 
(Ow), Rick op S dick on aarm in do pong 
(Ma), Et gaot d'r in do biele worold 
omme/Hoo krieg ik jow centen in mien 
ponge (El) 
pongel Z. ponge 
pongelen z. pongon 
pongeniaeldersdag (Bu) de; ...daegen 
['poijame:1dzdax] 1. speciale dag waarop 

-915- 



pongen - pontifikaal 

men zn zak koren naar de molen kon 
brengen om het te laten malen en hat 
direkt weer mee to nemen Woensdags was 
at pongemaaldarsdag, dan kof' d'r op 
waacbton tot tic ponge d'r dew- was (Bu) 
pongen Ook pongelen (b: In) zw. ww.; 
overg., onoverg.; pongde, het pongd 
['pojj:/'poz]1i7] 1. slordig verstellen, slordig, 
met grote steken of nogal snel naaien 
Roege buusvrouwen die gion knappe lappe 
in do brook zetton konnen, pongden do 
bool mar war biy meteor (Ow), 1k moat 
mit eon fur/c an 'tpongon (v), Die bract is 
met villa meer wean!, mar i/c zal him nog 
mar can tear an meteor pongen (Bu, Nbk, 

an meteor pongen wit eon grate 
pierowzosteek (Nbk), in meteor pongen 
jets sleohts in elkaar zetten bij het naaien, 
stoppen of verstellen (Db, El, Nbk, Np, 
Ow, Wol), pongen on kodden op slordige, 
ruwe wijze naaiwerk verrichten (Nbk), I/c 
gao met graeg naor die nister, ze pongt 
mjy vuus te vile (El) 2. geld in het laatje 
krijgen (b), in * Wie met dongt, die niet 
pongt wie zn land niet bemest, zal geen 
geld verdienen (b: Im) 
ponghoolder (El, Ma, Nbk, Np, Nt, Obk, 
Ow, b, 1) de; -s; -tien ['poxjho:!dç] 1 
penningmeester 
pongster (Np) de; -5; -tien ['poi]stç} I. 
vrouw die kleren voor anderen verstelt 1k 
Ja-lege morgan do pongster (Np) 
ponknikkeren (Bu, Nw) onbep. w. 
['poi] 1. knikkeren waarbij een losse 
straatsteen, muursteen (de pan) een soort 
hindernis vormt en waarbij de ene speler 
werpt terwijl de ander de geworpen 
knikker vervolgens met de zijne moet 
raken (Bu), vgl. Bi5pon/cnikkeren smit do 
lena speuldor de knikker, de are moot die 
knit/car racker,; Jiit do earste lank/car half 
aachter de stion dan wodt at muzzlE/c your 
de aander. As die goold hat on bij kan de 
ofstaand tussen de earsto en de twiodo 
knitter mit ion haand bevaemon, mag bi 
wear, ears met, die de knitter rae/ct, mag 
do garaekto knitter wit at spel baa/en 
(Bu), Af' mit ponknilckeren do afstaand 
tusson die knitter on do pan niot 
be va em en konnen, moest iedor overni5 
(Bu); ook gespeeld zodanig dat men eerst 
de dikke Steen (de pan) moot raken, 
waarna men op de knikker van de andere 

speler mag werpen (Nw), vandaar: pan 
bebbon de pan raken (Nw), vgl. Bly 
ponknikkoren macf' cent de pan - eon 
ditto stien - rae/can, cent ioan hebben, on 
dan meuj' do aandaro speulder schioten 
(Nw) 
ponnegicn (Dfo) et; ...ponnegies ['ponoxin] 
1. bep. katoenen kledingstuk, soort jasje 
voor een baby (wit of gekleurd, met een 
stukje kant crop) 2- z. onder ponnie 
ponnepikken (Bdie) onbep. w. ['ponoptkjj] 
1. het spel spelen waarbij men van achter 
een streep muntstukken van een steen 
probeert te pit/can, hetz. als pikscbioton 
ponnie de; -s; ponnegien (j) ['poni] 1. bep. 
soort paard, pony Vanmiddag zag i/c ean 
klein meision op eon nog kloinoro ponnie 
vow-bi7r7eden (Sz), Die ponnios bin aorig 
bioter%, ze sch el/en a/Jo bomon of 
(Pe- Dbl), Eon vwij ponnegion trok do 
ma//omeulo; de argo/man drido zion 
deuntios 0) 2. ponyhaar Ze hot do pansio 
baost in do agon nl. door de lengte ervan 
(Ma), do pannie /cniopon (Bu), Ze hot eon 
pannio in or haor (Nbk) 
ponniebaene (spor.) ['p..} - ponnybaan 
ponniehaor (verspr.) ['p...] - ponyhaar 
ponniekoppien (Op) et; ...koppies 
['ponik3pin] 1. hoofd met ponyhaar Ze was 
eon knap maogion mit eon aorig 
panniekoppion (Op) 
punnierieden (Dhau, Nw) ['p...] - 
ponyrijden Oons buwrnaogion gang to 
ponnieriedan (Dhau) 
ponniewaegen (spor.) ['p..] - ponywagen: 
door een pony to trekken wagen 
ponskaorte z. paonskaorte 
pont de; -en; -ien [pont] 1. pont (over een 
rivier enz.) mit do pant van Wifho naor do 
ore kaanto van do Jossel (Nbk), Jo mit de 
pont avorzotten laoton (Nbk) 
pontdicnst (1) ['p...] - pontdienst 
pontencur (Bdie, Bu, Ow) et [ponta'ns:or], 
in op zion panton our staan op z'n strepen 
staan, gelijk willen hebben (Bdie, Bu, Ow): 
Die stiat op zion pontenour hij wil gelijk 
hebben (Ow) 
ponter (Ma) de; -s ['pontçJ 1. (weinig 
gebruikt) hetz. als wiozobaam (Ma), z. 
aldaar 
pontifikaal (Dho, Ow) et [pontifi'ka:lJ 1. 
voIle pracht (van kleding), kieding die bij 
plechtigheden past in pontifikaa/ in 
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Pontius - pooldersloot 

prachtige, plechtige kleding (Dho), Ze was 
in pontllikaal (Dho), Hi] Jopt aotig in 
pontl.tikaal (Ow), MY staot d'r mar 
pontitikaa/ op (Nbk) 
Pontius (Db, El, Mun) de ['pontsijos] 1. 
Pontius, in van Pontius naor Fl/a/us sturen 
van het kastje naar de muur (El, Db), Hi 
gaot van Pontius naor Fl/a/us van de één 
naar do antler (Ow) 
ponton (spor.) - ponton 
pontonbroggc (1) [pon'tombrogo] - 
pontonbrug (militaire brug door pontons 
gedragen) 
pontverbiening (1) ['p...] - pontverbinding 
pooier (spor.) ['po:ojç] - pooier, souteneur 
pook Ook poke (bet. 1: Db, Ld, Np, Obk, 
Ste, Ow) do; poken; pokien ['po:kI'po:koJ 
1. pook: kachelpook e.d. As et vuur war 
betor branen moot, dan kriej' de pook om 
war njwnte op 'e rouster to lalegon (Dfo), 
Sommigen meugen graeg nut depoko in et 
vuurzitten to poke/en (Ld), Ze zat do moos 
nao mit do pook (Ma), De pook was 
vroeger et waopen van do vrouw (Nt) 2. 
geweer (Bu, El, Np, Obk, b) (veelal 
stropersterm (flu)), vooral in de ooldo 
pook iemands (oude, vertrouwde) geweer 
(El, Np, Obk, b) BI] W. bong vroegor do 
oolde pook ho von do sobostionmaan to] 
(Obk), (..) dan zo//en we do pook good 
invetton on dan gong hi] an do ba/ken (b) 
3. schakeling in de vorm van een handel 
op de bodem (van eon auto, tractor) 
pool de; polen; -tien (bet. 4 ex.) ['po:oI} 
1. noord- of zuidpool 2. poolstreek 3. (bij 
batterijen ed.) positieve of negatieve pool 
(spor.) 4. (met hoofdletter) Pool, iemand 
met de Poolse nationaliteit 5. (met 
hoofdletter; vaak verkl.) Pools konijneras 
6. (met hoofdletter) paard van eon bep. 
ingevoerd paarderas (Nw) 
poolcirkel (spor.) ['p...] - poolcirkel 
poolder (Bu, Dho, Diz, Np, Nw, 01-NI, 
Op, Sz) Ook polder (OS, Bdie, Dho, Nt, 
Nw, Ste, Sz, Wol) de; -s; -tien 
['po:ldr/'poldr, ook 'pol... (Sz)] I. polder 
(die wordt bemalen) Do polder is onder 
waoter kreupen (Wol) 2. Noordoostpolder 
N woont in do polder (Nbk) 3. polder-
vereniging (Sz) Do veurzittor van depo/dor 
is ml] ge/uk/ak goedgounsti (Sz) 
poolderarchief (1) ['p...] - polderarchief 
poolderbelangen (01-NI) Ook polder- 

belangen (Nt) my. ['p...] 1. grote vereni-
ging van ingelanden van een waterschap 
poolderbcmaeling (1) ['p...]  - polder-
bemaling 
poolderbestuur (01-NI, Op) ['p...] - pol-
derbestuur: bestuurskoliege van een polder 
poolderboer ['p...] - poiderboer 
poolderdiek (flu, Diz, Np, Op)  Ook 
polderdiek (Mun, Nbk, 01-NI) ['p...] - 
polderdijk Do poolderdiek lopt shth of 
(Diz), acbter do po/derdiek naar bed 
(01-Ni) 
pooldergebied (1) ['p...] - poldergebied 
pooldergeniael (01-Ni) Ookpoldergemael 
(Edie) ['p...] - poidergemaai 
pooldergrond (1) ['p...] - poldergrond 
poolderhuj (Dho) et ['p...] 1. hooi uit een 
polder of een gelijksoortig laag gebied Ze 
bebben eon mooi IJuttion po/dorhuj (Dho) 
poolderjonge (flu, Diz, Np, 01-NI, Op) 
Ookpolderjonge (Db, Oho, Ld, Ma, Nbk, 
Nw, Nt, Obk, Sz, Wol) ['p...] - polder-
jongen Folderjongon bin in do rege/ boste 
waiters (Nbk), Fo/derjongon gongon naor 
do polder of naor do Zudorzoe (Nbk), 
Vroogor warkten polderfongon o. a. an do 
po/derdioken hi] do oo/de Kuundor (Ma), 
't Wodden wo/ po/derfongon nuumd as ze 
indeD.U.W workten(Sz), Aj'warken as 
eon poo/dorjongo kuf' ok eten as eon 
poolderfongo (Op), (gezegd tegen iemand 
die erg vuil is:) Jo liokon we/ eon po/der-
jongo (Nbk) 
poolderkeet (01-Ni, Op) Ook polderkeet 
(verspr.) - poiderkeet 
poolderkroje (flu, Np, 01-NI) Ook 
polderkroje (Edie, Nw, Ow) de; -n; 
...krooigien ['po:ldç ... /'poldç ... ] I. hetz. als 
piepegaol, z. aldaar 
poolderlaand (flu) Ookpolderlaand (Dfo, 
Obk) ['p...] - polderland 
poolderlaandschop (1) ['p...] - poiderland-
schap: iandschap van eon polder 
poolderlasten (01-Ni, Op) - poiderlasten 
poolderineule (Op) ['p...] - poldermolen 
poolderpeil (Op) ['p...] - polderpeil 
poolderplaanke (flu, Op) de; -n ['p...]  1. 
hetz. ais krojersp/aanke (met bandijzer be-
slagen (Bu)), z. aidaar 
poolderriegelnient (I) ['p...] - polderrege-
lement 
poolderscbouw (Op) ['p...] - poiderschouw 
pooldersloot (Np, Op) Ook poldersloot 
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(Bdie, Obk, Wol) ['p...] - poldersloot 
pooldervaort (1) - poldervaart 
pooldervolk (1) Ook poldervolk (Wol) 
[p ... ] - poldervolk 
poolderwaeter(spor.) ['p...] - polderwater: 
water in een polder, grondwater in een 
polder 
poolderwarker ['p...} - polderwerker 
poolderweg (1) Ook polderweg (Wol) 
['p...] - polderweg 
poolderwiek (Op) ['p...] - polderwijk 
poolexpeditie (spor.) ['p...] - poolexpeditie 
poolgebled (1) ['p...] - poolgebied 
poolhaeze (1) ['p...] - poolhaas 
poolhond (1) ['p.] - poolhond 
poolies (1) ['p...] - poolijs 
poolklimaot (1) ['p...] - poolklimaat 
poollocht (spor.) et; -en ['po:aloxt] 1. 
poollicht, noorderlicht (Op) 2. poollucht 
(spor.) 
poolreiziger (spor.) ['p...] - poolreiziger 
poolroute (spar.) ['p...] - poolroute 
Pools ['po:alsJ - Pools: van, met 
betrekking tot Polen of de taal van Foley: 
It C/ct d'r Pools om weg onordelijk (Ow), 
zo oak Et gaot d'r Pools toe (Bdie), ccii 
Poolse landdag (Op), Ze bet weer ten 
Foolse scbeet laoten, et was de v/tide ze 
heeft weer een kind ter wereld gebracht 
(Db) 
poolschip (1) ['p...] - poolschip 
poolse z. poise 
poolsen z. polseii 
poolsestok z. polsstok 
poolsgelosie z. polsgelosie 
poolsgewricht z. polsgewricbt 
poolshaanske z. polshaanskc 
poolshelosic z. poisgefosie 
poolsheugte z. poolshoogte 
poolshoogte (Bdie, Bu, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Ste, Sz, Wol) Oak poolsheugte 
(Ow),polskoogte (Db, Dfo, Dhau, El, Ma, 
Nbk, Op, Spa) - poolshoogte: in 
poolshoogte nemen zich op de hoogte 
steilen, naar de stand van zaken informeren 
poolsni'j de ['p...] 1. poolsneeuw 
poolsstok z. polsstok 
poolstreek (spar.) ['p...] - pooistreek 
poolswaante (01-Ni) de; -n ['p...]  1. 
polshandschoen 
pooltocht (spar.) ['p...] - pooltocht 
poolvlocht (1) ['p...] - poolvlucht 
poolvos (1) ['p...] - poolvos  

pootwiend (spar.) ['p...] - poolwind 
poolwinter (spar.) ['p...] - poolwinter 
poolzee de; ...zenen ['p...] - poolzee (als 
naam met een hoofdletter) 
poonsein (Np) ['p6:5s5m], in van poonsem 
kriegen zware kiappen krijgen (Np): Th31 
boot op die matten omme, dat die kriegen 
van poonsem (Np) 
poonskaorte (I) Oak ponskaorte (Nw) de; 
-n ['pS:s ... ..pans ... ] 1. ponskaart 
poonskladde (Nbk) Ookpondskladde (Bu, 
Dhau, Ma, Np, Obk, Ow, Ste, Wol), 
pondsklarre (Nbk) de; -n; -gien ['p5:55 
klado/'ponts ... / ... klan] 1. pandszak N 
weug de ries of in ten pondskladde (Np), 
D'r bin ok balfpondsklanvn en twieponds-
klan-en (Nbk), Dc pondskiadden bongen 
vroeger an ten touwgien boven de tewi-
baank (Obk) 
poonsmesiene (Nw) de; -n ['p5: Ssmasina] 
1. bep. machine waarmee men grate gaten 
in ijzer maakt (er werd ook mee geknipt) 
(Nw) 
poonsnippel (Nw) [p6: 5snpj] - pond-
nippel 
pooiispaere z. poonspere 
poonspere (Db, Nbk, Ste) Ookpoonspaere 
(Ste), pondspere (Db, Nbk, Ste) de; -n; 
...peertien ['p5: Ss.../...] 1. pandspeer Aj' 
vroeger v/cf pond pondsperen hadden, 
zatten d'r n/ct yule in (Db) 
poonspoede (Nbk, Ow) Oak pondspoede 
(Db, Dha, Diz, Nw, Op, Ow, Pe-Dbl, Sz, 
Wol), pondspude (Spa) de; -n 
['p5: Ssputh/'pantspudo/ ... pydo] 1. zak met 
de inhoud van een pond Th5 kreeg de 
bonen in ten pondspocde (Db) 
poort Oak poorte (Np) de; -en; -ien 
['po:Qrt(a)] 1. poort (in een tuinmuur, 
stadsmuur, heg enz.) Biy ccxi laandgoed 
hcj' vacke ccxi poortien (Nbk), Doe et 
poortien van do tutu, even diebte (Sz), Ze 
hebben eon poort op 'c darn nI. in de heg 
(Dho), ten poort van tic bode (Nbk), .. .bij 
et kart5of(Nw), We macken eon poort as 
d'r lent zovule jaor trouwd is ni. een 
ereboog op het toegangspad naar het huis 
(Nw), een poort macken biy daanscn n!. 
doordat men per tweetal tegenover e!kaar 
gaat staan met de handen haag gehauden 
tegen die van de ander, zadat de anderen 
eronderdoor kunnen (Nbk), Hi)' bleciveur 
depoort staon hij kwam niet binnen (Nw) 
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poorte z. poort 
poorter (Nw) de; -s ['po:art1] 1. 
poortwachter 
poortwaachter (j) de; -s; -tien ['p...] 1. 
poortwachter 
poos z.poze 
poot Z. pote 
pout-an bw. [po:o'tan] 1. pootaan, flunk 
aanpakkend, op voortvarende wijze Now 
moej' tech ecn betien peat-an (verspr., 
Sz), 1k bebbe varlet had now mock 
pact-an (Wol), H meet poet-an macken 
mit et woordeboek (Bu), Dc buf/aeder 
meet poot-an am de aandercn vent te 
b/ieven (Db), Za moe'n hater poet-an ze 
moeten sneller opschieten (Np), Et is een 
wetter, et is jane die poet-an doet (Np), 
Die wE we/poet-an (Bu), Wemoe'n daor 
a/tied poet-an spoufon funk aanpakken 
(Sz) 
puotaol (Sz) de ['po:ot ... J I. jonge paling 
am uit te zetten Jo Ann beter giasao/poten 
aspoetao/ (Sz) 
pootate (Bu) de; -n; ...atien ['po:t ... ] 1. 
erwt am te poten 
puotbone (Bu, Nbk, Pe-Dbl, Ste) de; -n; 
...boontien [pa: odbö: 5na] 1. elk der bonen 
die men selekteert am te poten, vgl. Peat- 
bonen die zochto mien heft goad uut, de 
pollen bong bij cent buton to drugen, on 
de boenties mit eon geodhattien die woren 
gescbikt vent poetbenen, die wedden 
mcitiods wear zet (Nbk), Dc bonen mee'n 
nag even riopon, we n//an d'r pootbonen 
van bebben (Pe-Dbl) 
puotbos (Bdie, s) de; -sen; -sien ['p...]  1. 
bas waar jonge boompjes zijn geplant (in 
het bijzander: eiken) 
puoteerappel (Edie, Np. Nw) Oak 
poozeerpel (Diz, Pe-Dbl, Ste) ['po:at...] - 
pootaardappel 
pooteerpel z. poeteerappe/ 
puotgat (spor.) ['p...] - poatgat 
puutgoed (Nbk, Nw) Ook posgoed (Nw) 
['p ... .pot ... ] - pootgoed (voaral: pootaard-
appelen, jonge boompjes die men plant) Ze 
zotten d'r a//egoerpoetgeed in (Nbk) 
puotguedbouwen (vo) onbep. w. ['po:ot 
xudb ... ] 1. verbouwen van paotgaed (met 
name: pootaardappelen) 
puotguedhaandeler (vo) de; -s ['p...]  1. 
handelaar in paotgoed (zoals paotaard-
app elen) 

poutlorrie (Bu, Ld, Ma) de; -s ['po:otloriJ 
I. bep. machine waarmee men aardap-
pelen poot Veurgekiemde eoipe/s woddon 
poet mit de poet/errie, daor zatten twic 
mannon op (Ld) 
puotofstaand (I) ['p...] - pootafstand 
puutrecht (Spa) et ['p...] 1. recht am op 
bep. terrein bomen te planten Hi5 bat 
pootrecbtom op dat beck/on /andbomen to 
poten (Spa) 
puotstuk Ook poterstok (Mun) de; -ken; 
-kien ['po:Gtstok/'po:otrstok] 1. paotstok 
(massief, oak wel hol) ME do poetstek 
mack ie de gatten am do eerpc/s te poten 
(Nw), Op boge grendpoton we de carpels 
mit can poetstok, op natterc grand mit can 
bare (Db) 
poutvergunning (Dho) de; -s, -en ['p...]  1. 
vergunning am te poten (met name inzake 
bos) Hij bet eon pootvergunning /crogon 
(Dho) 
pup Z. poppe 
pup-art (1) - pop-art 
popelen ['po:pjii] - popelen: reikhalzend 
uitkijken, in spanning, met ongeduld 
wachten op iets dat gaat komen Dc kiender 
pope/en van engedu/d (Db, Obk, 01-NI, 
Wol), Do kicnder in de scb co/c zatton te 
pope/en of de Sunterk/aes baest kwam 
(Pe-Dbl), De kiendor pope/en van 
ver/angen em to kieken wat Siwterk/aos 
brocht had (Op), Hij ]opt te pope/en 
(Nbk), ...staot te pope/en am vet to gaon 
(Nt), Hij zit tepope/on (Ma, Nbk) 
pupelier z. pompe/ier 
pupelierebuult z. pompe/ierebee/t 
popelieren z. pempc/icren 
pupelierenboum z. pompe/ierenbeom 
pupelierenhoult z. pompe/ieronbeo/t 
popelierhout z. pompo/iorenboo/t 
popeline I (Nbk) de [po:paIin] I. 
popeline 
popeline II (Nbk) bn.; attr. 1. van de stof 
popeline 
popfeest (1) ['p...] - papfeest 
popfestival (spor.) ['p...] - popfestival 
popgroep ['p...] - popgroep 
pupkoncert (spar.) ['popkösq-t, ...set] - 
popconcert 
popkurn (spar.) ['popkoçn] - popcorn 
pupkultuur (spar.) ['p...] - popcultuur 
pupmeziek ['p...] - popmuziek 
popmuzikaant (spor.) ['p....] - popmuzi- 
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kant 
poppe Ook pop (bet. 3: Diz, bet. 6: Bdie, 
Nw) de; -n; poppien ['popo] 1. baby 1115 
do burro hebbon ze eon poppe Jargon 
(aig., Spa), zo ook eon poppien icriegen 
een baby krijgen (Obk), eon dik/ce poppo 
(Np), eon kieine poppe een (nog kleine) 
baby (Nbk, Nt), Do poppa kan alit daegon 
kommen de baby kan zeer binnenkort 
geboren worden (Dho), As ione eon poppe 
krogon baddo dan brocbt it daor eon 
aeicertion mit diklce ties on rezienen benne, 
boRe, ba/ct in do koekepanno mit eicr, of 
soep, verstarkond attn dos (Nbk), Sitar-
ba/c/ce icregon do kiender as d'r ten poppien 
geboren was (flu), Mar al wat d'r kwarn, 
eon poppe kwani d'r niet ze kregen maar 
geen kindje (J), Now moetikotpoppien ok 
nog oven do tette goven de borst geven 
(Ow), CCII schat van con poppien (Bdie), 
Eon hove poppe ligt daor in do waogen 
(Nbk, Wol), Wat toab ten lief poppien! 
(Nbk), Hij was Zion memmen poppe cLie 
lieveling van z'n moeder (bi), Et bin 
poppen van kiender het zijn erg lieve 
kinderen (Nbk), (als iiefkozende benaming 
of aanspreekvorm:) Foppe is zo hadde an 
It drinkon, ot klokt d'r over (Dhau), Zal 
heit poppa oven op o aarm nomen? (Nbk), 
Et is een bedurven poppa een verwend 
kindj e (Np),  We bebbon de poppe ot gat 
ofsiilct we hebben besehuit met suiker 
gegeten ter gelegenheid van de geboorte 
van de baby (Dfo) 2. veelal verkleinde 
nabootsing van een mens, vooral: speelpop 
Dat maegien spouit mit do poppe (Np),  1k 
broido as bond eon protto kheertios vow 
mien poppen (Nbk), As lone hie] mooi is, 
is et net con poppe (Nw) 3. lief, 
aantrekkelijk vrouwtje (Diz, 01-Ni, Wol) 
Aj' eon maegien aorig vienon, wodt d'r web 
voppe' tegen zegd (Wol), eon lokkero 

poppe (01-NI), Mien vrouw is eon lieve 
pop (Diz) 4. marionet, in verb.: Now bin 
de poppen an et daansen (Np),  Dan bej' 
(..) (Nbk, Ow) 5. modepop, etaiagepop 
e.d. (spor.) 6. pop van een insekt, larve D'r 
komt oen vEnder out do poppe (Np),  Do 
keuninginno legt eigies on dat wo i larven 
of poppen (bs: Dfo), eon poppe van eon 
roepo (Ow), Do voedsters voeren do 
lax-van, poppen [van de bijen] out de 
veurraod eten, bestaonde wit bunnig en 

stoofmael(bs), D'rzattonpoppen onder do 
scheilen van do boom (Obk) 7. vrouwelijke 
kanarie (Wol) S. grilllige, min of meer op 
een poppetje Iijkende uitwas aan een 
aardappel (Np, Sz) de poppies an do 
eorappels (Sz), Do eorpeis zatten vrij wat 
poppen an (Np)  9. aardappel met één of 
meer uitwassen die aan een poppetje doen 
denken (Op) Wat be'k bier een mooie 
poppe van een eerpel (Op) * Suse nano 
poppe/Poppe lzt in do groppe/Va on Moe 
zo veer van huusiVio kan poppe niet roppo 
d.i. de tekst van een wiegeliedje van Friese 
origine (met var.; verspr., Sz), Daorboj'do 
pop, zoo pastoorsko gezegd als jets naar 
buiten floept na veel moeite, als men een 
omhulsel tech nog om iets been weet te 
schuiven e.d. (Nbk) 
poppe-uutzet (Nt) de ['p...] 1. uitzet voor 
een baby 
poppebedde (spor.) [p ... ] - poppebed 
poppeboel (Nbk) de ['p...] 1. de 
speeipoppen e.d. bij elkaar 2. de spuHen 
die bij de baby horen 
poppeborrel (Db, Ld, Wol) de; -5; -tien 
['p...] 1. glaasje (sterke) drank als traktatie 
op een kraamvisite We icregen do 
omkezoggor on do omkezogster ow een 
poppoborrel (Ld), con poppebonri baelen 
(Wol) 
poppebri'j z. poppiesbriy 
poppedeuze ['p...] - poppedoos 
poppedoek (Db) de; -en; -ien ['p...]  1. 
luier 
poppeflim (spor.) ['p...] - poppenfilm 
poppcgezicht (spor.) ['p...] - babyface 
(van een man) 
poppehaand (spor.) - (voorai verki.) 
poppehand: hand van een speelpop of van 
een baby 
poppehcmd (spor.) et; -en; ...hempien 
['p...] 1. hemd voor een baby 2. hemd voor 
een speelpop 
poppejurk [ ' p...] - poppejurk 
poppekaaste ['p...] - poppenkast (waarin 
met name het janklaassenspel wordt 
vertoond), ook: dwaas, aansteflerig, 
geheimzinnig gedoe Wat is 't ok con 
poppokaasto! (Nbk) 
poppekaemer (spor.) ['p...] - babykamer 
poppekarre (El, Ma) de; -n; -gien ['p...] 
1. kinderwagen 
poppekieken (Db, Dfo, Dho, Diz, El, Nbk, 
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Np, Ow, bo: Bu, Nw) onbep. w. ['popa ... ] 
1. op kraamvisite gaan to was nietzo goad 
of ze mos east le poppa/cia/con (Np), We 
gaon henna to poppelcicken (El, Ow), 1k 
moat nog a/tied henna to poppa/cia/con 
(Dho) 
poppekiercu ['p...] - poppekleren (voor 
een speelpop of een baby) 
poppekop (Nbk, Nw) de; -pen; -pien 
['papa ... J 1. haofd van iemand met een 
babyface Wat bet die kere/ eon poppa/cop 
(Nw) 
poppekopperig (Dfo) bn.; -er, -st 
['papakopaxJ 1. (van aardappelen) met 
uitwassen (vgl. ook popperik,  bet. 1) Die 
easpels bin watpoppekopperij (0(a) 
poppekraom (Ow) ['p...] - poppenkraam: 
kinderspeelgoed, voaral negatief: Wat is et 
me hier can poppekraom een rammelige 
toestand met speelgoed her en der over de 
vloer, op tafel enz. (Ow) 
poppeledekaant (spar.) ['p...] - pappe-
ledikant 
poppen zw. ww.; onaverg.; popte, het popt 
['popm] 1. bevallen, een kind krijgen Die 
vrouw moat poppen gaat een kind krijgen 
(Dho, Nbk, Np, Spa), Ze moat al wear 
poppen (Dho, Nw, Ow, Sz), Ze zal gauw 
poppen, aj't zo zien (Obk) 
popperi'jc (Np)  de [papr'sja]  1. het 
plaatsvinden van een geboorte 
popperig bn.; -er, -st ['papax] 1. (van 
aardappelen) met grillige, sams aan 
pappetjes doen denkende uitwassen As d'r 
bu/ten an zitten dan bin de cape/s vaeke 
popperjg, dat komt vaeke van verkcerde 
poters (Obk), De cape/s bin poppen: mit 
kleinties d'r tegenan (Nbk, Np), Popperije 
cape/s bin rotdingcn om to sch el/en (Ma, 
Obk, Nbk, Ste, Nt) 2. met een babyface 
(Nbk, Nt, Nw) Ben maid /can can popper% 
gezicbte bebben (Nt), Wat hat die can 
popperij gczicbien (Nw) 3. (van 
vrouwspersanen) averdreven maoi gekleed 
(Obk, Ste) d'rpopperig uut zien (Ste), Dat 
maegien is a/tied zo popperig ank/icded 
(Obk) 4. (van persanen) opgezet, gezwal-
Zen (0(o) popperi' wezen (Ofa) 5. klein en 
teer (Nw) can klein, popperig dinkien (Nw) 
6. stumperig, anbeholpen, kinderlijk (01-
Ni) Doe tocb niet zo popperig (01-NI) 
poppeslokkien (Db, Nbk) et; ...slakkies 
['paposlokin] 1. glaasje (sterke) drank als 

traktatie op een kraamvisite We moe'n om 
can poppeslokkicn op kraamvisite (Nbk) 
poppcspculder (I) ['p...] - pappenspeler 
poppespul (Nbk, 1) et; -len; -legien ['p...] 
I. spullen behorend bij een baby 2. 
poppenkast, voorstelling met marionetten 
e.d. (I) 
poppestront de ['popastrontJ 1. uit-
werpselen van een baby zo wies as pop-
pestront zeer eigenwijs (Nw), zo lien as 
poppcstront en var.: Z. onder lien, bet. 5 
poppetheater (1) ['papa...] - poppentheater 
poppevanger (Bu, Dho) de; -s ['papa 
fal)(g)fJ 1. baakster, vroedvrouw 
poppevesite (Sz, Wol) de; -s ['popafasita] 
1. kraamvisite 
poppcwaegen de; -5; -tien ['papa...] 1. 
poppewagen 2. kinderwagen 
poppewinkel ['p...] - pappenwinkel 
poppicukicken (Nbk) onbep. w. 
['papikilqj] 1. kijken naar een baby 
tijdens een /craomvesite D'r komt een 
borrel aach tar etpoppienkieken an (Nit) 
poppiesbri'j (Bu, Dhau, Nbk, Np, Nt, Nw, 
Op, Ow, Spa, Sz) Oak poppehri'j (Oho, 
Diz, Ma, Nbk, bet. 2: 01-NI) de 
['popiz ... /'papa ... ] 1. pap bestaande uit 
melk met besehuit, oak: bestaande uit melk 
met meel (Nbk), maIzenapap (Bu) Doe i/c 
mien tan en trek/c-en /aoten hebbc, at ik 
poppiesbri (Nt), Jo bcginnen ecrst mar 
wear mit poppebri (Dho) 2. pap die aan 
babyvaeding daet denken (01-NI) Wat 
veurpoppebri5 bef' daor toth! (01-NI) 
poppiesfeguar (Ow) de; ...feguren; -tien 
['p...] 1. figuur, varm die aan een pappetje 
doe denken 
poppig (Bdie, Np) bn., bw.; -er, -st ['pa 
pax] 1. (van kinderen) aan een baby doen 
denkend, zich nag baby-achtig gedragend 
Wat is dat macgien nogpoppig (Np) 
popstation (spar.) ['p...] - papstatian 
popster ['papstEr] - papster 
populair (spar.) [pa:py'Ic:ar] - papulair: 
geliefd, gewaardeerd bij vel en 
populier z. pompelier 
populierehoolt z. pompe/ierenboolt 
popzangcr ['p ... ] - papzanger 
por Oak Porte (Bdie, Bu, Dho, Np, Nw, 
Obk, Pe-DbI, Ste) de; -ren; -regien [bet. 
1: par (Bdie, Db, Dfa, El, Obk, Ow, Ste, 
Sz, Wol), par (verspr.)/'para (Bdie, Bu, 
Np, Nw, Obk), 'pan (Bdie, Dho, Obk, 
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Pe-Dbl; bet. 2: pop} 1. stomp, por HI5 
gar him daor eon porro! (Np), Za'kjo eon 
por in de ribben gevon? (Bu, Db, Spa, 
Diz), MY krij eon par in do ribbon (Ow, 
Bdie), ...in do ziedo (Obk), As buff op tied 
eon por in do roggo kriogt, dan gaot or wel 
weer (Op), Jo moo'n mar eon por hebbon 
(Nw), Jo kim eon bosteporkriogen (Nt), 1k 
zalfo eon por goven (Nw, Ma), iene eon 
par tusson do ribbon go von (Spa), Hiff 
kroeg eon por van eon talc/co in 't gezicht 
(Ld), As eon koe nicE ]open wol, zodon zo 
wok 'Goof 'in es eon porro' (Ste) 2. (my.) 
puistjes e.d. (Dho, Np, Ste, bo: Bu, Nw, 
Op) porren om 't gozicbt (Nw), Hiff zit 
ondor deporron (Ste), Dat boost... (Dho), 
verder in do porren op et vol hobbon 
kippevel (bo: Bu, Nw, Op) 
poreus (I) [po(:o)'rA:s] - poreus porouze 
stion (1) 
pork de, ook wel at; porkien ['por(a)k} 1. 
(meestal verkl.) klein kind, ook wel: kleine 
persoon eon klein porkien can klein kind 
(Bu, Ma), Et bloof mar zoo 'n porkien zo'n 
klein kind (Op), Wat is oat eon kleino pork 
(Bdie, Nt), Dat is zoo'n klein pork, die 
gruft niks (Dho), N. was mar eon klein 
pork van eon mannegion (Op, Pe-Dbl) 
porken Ookpurken (Ow) ['porkp/'pAr. ..J - 
porken, porren, peuteren Hiff bet eon raoro 
gowoonto, van altied in do nouzo to porken 
(Bdie, Spa, Op), Eon kiond bert him soms 
an om in do neuzo to porken (Bu, Obk), 
tusson do tanen porken (Bu), in do oren 
porkon (flu), Hij porkte wat in die bult 
(Nbk), in ot vuurporkon (Nbk) 
porno ['porno:, ...nom] - porno 
pornoblad (spor.) ['p...] - pornoblad 
pornoboekien (spor.) ['p...] - pornoboekje 
pornoflim ['p...] - pornofllm 
purnografie (I) [..gra'fi] - pornografie 
pornografisch (I) [...'gra:fis] - porno-
grafisch 
pornowinkel (spor.) ['p...] - pornowinkel 
porre (Bu) tw. ['poro} 1. herhaald gezegd 
tar imitatie van onverstaanbaar gemompel, 
vgl. As eon notaris eon akto an It vourlozen 
is on ie vorstaon d'rniks van, dan is et mar 
porre, poiro, pono, pon'o (Bu) 2. z. poddo, 
par 
porren zw. ww.; overg., onoverg.; porde, 
het pord ['por; (verspr.), ook 'poç; (Bu, 
Nw, Spa)] 1. (onoverg.) peuteren (Dfo, bo: 

Bu, Nw) Zit niot in je nouze to porren! 
(bo: Bu, Nw) 2. een stoot, duw geven 1k 
zal Joe in do ribbon porren (Bdie), Do 
jongon zatten mokoer to patron (El), Daonlc 
d'r ommo, die koe port wel es geeft wel 
eens can stoot (Bu), Do koonen porren 
mokeor in do zied (Np) 3. met een puntig 
voorwerp in jets duwen, stoten (Bu, Dfo, 
Nbk, Spa) oven in do kachol porren (flu), 
in et vuur porron (Dfo, Nbk), War zit ie 
daorin de grond to porren (Spa) 
porrevilder z. poddovilder 
porselein z. possefoin 
porseleinen z. possoleinon 
porseleinkaste z. possobeinkaaste 
port (spor.) de [po(r)t] 1. port (op brieven 
enz.) (spor.) Zit d'r we] gonoog port op? 
(Ow) 2. strafport (spor.) do port betaolen 
moeton (Ow) 3. portwijn, glas portwijn 
(Nbk) Mem on ik lussen graog eon glassion 
port (Nbk) 
portflesse (Nbk) ['p...} - portfles 
portglas (spor.) ['p...] - portglas 
portie (Op) ['porsi], in Goof mien portio 
mar an fikkio bekijk hat maar, ik zie hat 
niet zitten (Op) 
portiek z. portiek 
poflier [po(r)'ti:or] - portier (van een hotel 
enz.) 
porto (spor.) ['porto ....toM, 'pot...] - port 
(op brieven, drukwerk enz.) 
portokosten (spor.) ['p...] - portokosten 
portsjunkula z. posjonkela 
Portugal ['portygal, 'port..., 'pot...] - 
Portugal 
Portugees I et [poçty'gi:s, 'por..., 'pot...] 1. 
Portugees, de Portugese taal 
Portugees TI de; ...gezen 1. iemand met de 
Portugese national iteit 
Portugees III bn. - Portugees: van, m.b.t. 
Portugal Fortugeso wion, ook: in de 
Portugese taal 
portuur z. portuur 
portvri'j (spor.) [port..., pot....; aks. 
wisselt] - portvrij 
pos (Diz, Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol, Np: n) 
Ook post (Op, Wol) de [pos(t)] 1. hap. 
vis: p05, in schelepos (Np: n, Ste) 
positief bn.; positiever, -st [po:ositif, aks. 
wisselt] 1. gunstig, voordelig Et klonlc 
aorii positiot, wat biff to zeggen had 
(Nbk), eon positiovo uutslag can gunstige 
uitslag (Nbk) 
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positieven [po:osi'tibm] - positieven, in 
goad b/f zien positieven wezen z'n hoofd 
er good bij hebben, goad waakzaam zijn, 
alert zijn, zo ook H/f her deposit/even wal 
good bifanaandar (Dfo), waartegenover 
H/f hat de posit/even that goad b/f ma-
kaander (Ste) en Thf is n/at goad b/f zian 
posit/even (Nbk) 
posselein (Nbk) Oak porselein (Bdie, Dmi, 
Nbk, Obk, Pe-Dbl) [poso'ljn, por ... ] 1. 
(oak verz.) bep. aardewerk: porselein 
c'hunees posseleun (Nbk) 2. z. postalam 
posseteinen (Db, Nbk, Nw) Oak porse-
leinen (Nbk) [...'1ji2:/ --- ] 1. porseleinen, 
van porselein Posse/c/nan theagoedis slim 
kwatsbar (Db), porselc/n en koppies on 
punt/es (Nbk) 
posselcinlcaaste (I) Oak porseleinkaste 
(Sz) - porseleinkast 
possien et; passies [posin] 1. haeveelheid 
eten die men neemt, krijgt, klaar heeft 
gemaakt, bep. deal van het voedsel Al 
waa-en 't dan Ic/c/care eu/ic/coo/can, d'r was 
ion possien b/f daor griT can smack/en an 
zetan her (b), Et was can mooipossicn snet 
mit can b/c/a matwostj), eon possian eten 
(Nbk), Dat possien soepenbnf is van 
gister, mar 't is net as 't nog lekkerder is as 
vassa (Sz) 2. bep. hoeveelheid (Ow, p, d) 
We babban can poss/en maugelikli eden 
mit/cragan waor as we can bait kaanten mit 
aut kwincn (Ow), Ok zoa'n possien! 
hetzelfde toegewenst, nI. als reaktie op 
Goaiel (d) 3. in can zwalcpossian iemand 
met een nagal zwakke gezandheid (Ma, 
Nbk, Np, Obk, ba: Bu): Dat is can zwa/c 
poss/en, die is ni/cs inaans (Ma, Np), can 
taer possion id. (Diz, Spa) 4. baantje, 
betrekking (b: Im, p) 
posstro (verspr. WS, Dhau, Nbk, Obk) 
Oak poistro (verspr. OS, Bu, 01-NI, 
Pe-ObI, Ste, Wal, ba: Bu, Nw, p), 
potstroop (Spa) de; vn. aand.: ze 
['p3stra:/'pot ... / ... ] 1. potstra, meelgereeht 
van a.m. do valgende samenstelling (vgl. 
oak de verb. hierna): bloom met melk en 
water of alleen melk, met een beetje zaut, 
evt. met gekaokte rijst erdoor geroerd tot 
hat stijf is; met spekvet erover en spek 
erbij, met vet in een kuiltje, met stroop er-
omheen; hat betrof niet zelden boek-
weitmeel (Rdie, Dhau, Diz, El, Np, Spa, 
Nw); her mengsel bestand oak wel uit 

water en karnernelk (Diz) Jo brengen melk 
an do kook, daor struj ia maa/ in tot or 
thkke wodt, an dan act /a at mit spekvet an 
stroop; on ie badden ook ziczen potstro 
dan baj' divine riazanbri an die macida ia 
dikica mit mad (Bu), Potstro is maal in 
waeter op at vuar on dan moaj'raren totdat 
at st/of wodt, dan in at hod, can koalagian 
d'r in on in at koalegion komt or spckvat on 
daor omhanna stroop (Nw), Potstro is 
anreurd maal; vroeger mit zuta melk on 
bockwcit, of bloom, ia konnan ok 
mclkenr/ezenbrif mit wat maci anmangan, 
dan wodt at wat stic4' en dan gaoj' at eten 
mitbrw,csukaran botter(Ste), Diapotstro 
was gloaicnd b/eta, zo was niot to daaian 
(Db), We macken posstro van 
boakweitcninaal(Bdie, Dha, Diz), Mit can 
bat/an war/c kan posstro maakt wooden: 
wat waetar an maai, on at is zoinar Ida or 
(Obk), vandaar: Posstro is luiewiavakost 
(Wa!), (gezegd door mensen die potstro 
niet lusten:) Die iocht is zo min aspotstro 
(Nw) 
post do; -en [post] 1. (g. my.) briefkost 
e.d. Was d'r nog post, vandaaga? (Nbk), 
Do post komt d'r an gaat (bij ans) bezargd 
warden (Nbk) 2. (g. my.) postdienst, de 
pasterijen can pa/ct/en staten mit de post 
(ba), mit de post varsturen (Nbk), per 
post.. (Nbk), Eticwann over do post (Nbk) 
3. postbade Eon stiafjaor laden doe brocbt 
de post eon grote k/ant (b) 4. (g. my.) 
pastbestelling, hat meenemen van past 
door aen postbade (Nbk) mit do aerste post 
de basta naor degemiontoraodnl. hier: van 
eon to versturen brief (Nbk) 5. (g. my.) 
pastkantaor Breng ia dat pa/c/c/on even 
naor do post? (Nbk) 6. kruiplank (waaraver 
men met de kruiwagen de mesthoap 
aprijdt) (Bu, Np, Ow) Dc boar /opt mit de 
strontkroje tagen do post op naor de 
dongbult (Np), can dilckc post (Bu) 7. 
hatzelfde als stafpost z. a!daar (Ma, Np) 
Die koe staot aft/ed bij dcpost daala (Np) 
8. elk der dikke planken, kleine balkan van 
zo'n 6 cm dik en 10 cm breed op een brug 
00, vgl. Dc oolde broggo over deKuunder 
was van boo/ten poston an die laggan we] 
as wat Jos; as ik dr over liatste, koj' ze 
bauran robbelen (j) 9. positie, plek van 
waaruit men kan bewaken, opereren Ic 
hobban h/or de baste post (b), op je post 
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postabonnee - pot 

hi/even (Nbk), ...staon (Nbk) 10. af-
zonderlijk benoemd bedrag op eon reko-
ning, in eon boekhouding, op eon be-
groting, in eon jaarverslag e.d. do post 
ondcrhooid, Dat is we! wat eon bogo post 
op 'a begroting(Nbk), Kuwwe die post n/ct 
sebrappen? (Nbk) 11. in Post Scri),tum 
naschrift (1) 12. z. p05 
postabonnee (spor.) ['p...] - postabonnee 
postabonnement (spot.) ['p...] - postabon-
nement 
postadres ['p...] - postadres 
postagentschop (1) ['p...] - postagentschap 
postambtencr (1) ['p...] - postambtenaar 
postauto (spot.) ['p...] - postauto 
postbode (verspr.) Ook postloper (Obk, p) 
do; -n, -s ['pozdbo:odo/ ... ] 1. postbode Do 
postloper komt bela eden et pad langes 
(Obk) 
postbodepak z. bodepak 
postbodepette z. postpcttc 
posthodetasse z. bodetasse 
postboot ['p...] - postboot 
postbusse ['p...] - postbus: briovonbus, 
ook wol postbox 
posteheque (spor.) ['p...] - postcheque 
postcheque-en-girodienst (spor.) [...'g...] 
- postcheque- en- girodienst 
postdistrikt (1) ['pozd ... ] - postdistrict 
postdoeve ['pozd ... ] - postduif 
postdoevehoolder (Ow) do; -s ['p...]  1. 
houder van postduiven 
postdoeve'verieninge (I) ['p...] - postdui-
venvereniging 
postdocvewedstried (1) ['p...] - 
postduivenwedstrijd 
postelein Ook posselein (Bu, t) 
[p3sta'ijn/poso'i ... ] - bep. plant: postelein 
posten (spot.) ['posttfl - posten (van 
brieven enz.) 
poster (1) - poster, affiohe 
posteri'jen (spot.) [post'rtjv  ... ; z. -Vie] - 
posterijen 
postgiro ['p...] - postgiro 
posthoorn (spor.) ['p...] - posthoorn (van 
een postiijon) 
posthoornsiakke (ba) de ['p...] 1. 
posthoornslak 
postkaemer (spor.) ['p...] - postkamer 
postkantoor ['p...] - postkantoor 
postkantoorhooider (verspr.) Ook post-
kantoorhouwer (Spa) do; -s; -tien ['p  ... ] 1. 
hoofd van eon postkantoor (op eon dorp) 

postkantoorhouwer z.postkantoorhooider 
postkarre (Bdie, s: Obk) ['p3stkaro] - 
postwagen, nI. met behulp waarvan men 
eon verbinding onderhieid tussen diverse 
plaatsen Do schoele begon om negen tire, 
op 'ezelde tied as depostkarre uut 't Vene 
at doij, binnenreed; 's aovens om aebt tire 
kwam die terogge wit Assen (s: Obk) 
postkode ['postko:odo] - postcode 
postkodcboek ['p...] - posteodeboek 
postkodenommer (spor.) ['p...] - post- - 
codenummor 
postkoets(e) (spor.) ['p...] - postkoets 
postkommedant ['p...] - postkomniandant 
postloper z. postbode 
postpepier (Nbk, 01-Ni) ['p...] - post- - 
papier, schrijfpapier 
postpette (Obk) Ook posthodepette (Spa) 
do; -n ['post.../...] 1. pet behorend bij hot 
uniform van eon postbode 
postuum (spor.) [po'st9rn] - postuum 1k 
breng die Drent wit vroeger tied post tim 
eon woord van lof(b) 
postuur Z. pestutir 
postvak ['p...] - postvak 
postverbiening (i) ['p...] - postverbinding 
postveurschrift (i) ['p...] - postvoorschrift 
postvliegtuug (Nbk) ['p...] - postvliegtuig 
postwissel (spor.) ['p...] - postwis-
sei(formuiier) 
postzak ['p...] - postzak 
postzegel do; -s; -tien ['posi:g] 1. 
postzegel 1k perbeerde do vremde 
postzcgel van do kaorte to wiekon, mar bij 
wol niet losiaoten (01-NI), con postzegel 
oppiakken (Ow) 2. Ieiijk gezicht (Bu) Die 
hot me toch eon postzegeli (Bu) 
postzegelalbum et; -s ['p...] 1. 
postzegolalbum 
postzegelautoinaat ['p...] - postzogeiauto- - 
maat 
postzegelboekien (spor.) - postzegelboekje 
postzegelverzaemeler (vo) ['p...] - post-
zegeiverzameiaar 
postzegelvet (Ma) et ['poscgjfet] 1. 
fopmiddei, nI. gefingeord vet voor hot 
haien waarvan kinderon of onnozeio 
personon op pad wordon gestuurd 
pot do; -ten; -tien [pot] 1. meestal rond 
vaatwerk van gobakken aarde, glas, ijzer 
e.d. een gietiezeren pot (Bu), In eon 
stienen pot koj' mooi bonen of kool in 
inmaeken (Pe-Dbi), Wiy beweerden 
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vroeger at zoolt in ten stitnen pot of 
kyake, on de brig on terappels wooden 
kookt in can gietiezeren pot ofparunc (Ld), 
ten Keulse p04 con pot bunning (Nbk), * 
Heb een pot mit cerbeien op ? aanrecbt 
staon konservenblik (Nbk), Daor ItUJ' we] 
ten pottien bij breken die persoon zal jou 
niet zo snel jets aanrekenen (Nw), 
waartegenover Hij kay glen pottien bij 
hew-  breken (Ld), Et is ten pot mit twit 
oren iemand die met de handen in zn 
zakken staat (en dus niets uitvoert) (Bu), 
ten pot mit pitren een potj e met wormen 
(om mee te vissen) (Nw), vandaar Et was 
d'r to vol as ten pottien mitpitren het was 
er overvol, er waren erg veel mensen 
(Nbk) 2. pan, kookpot (vooral in verb.) Zet 
depot mar op It vuar (Dho), Eon iezeren 
pot mit haol wodde et eten in kookt, die 
pot hong an ten baoke boven at eupen 
vuur (Dfo, Nw, Db), Vrotger mos depot 
vroeg over boven het vuur (Ma), We 
bebben grime bonen in de pot (Np), Dc 
potten on pannen kwammen vroeger on et 
potrak (Nbk), 't Is daor de dood in depot 
een dooie, saaie boel (Op), 1k moet veur 
de pot zorgen 1k moet voor het eten, het 
koken zorgen (Op), een baeze in de pot 
stoppen (b), Fan kringeslaacbter baclde 
vroeger dooM laomer, kalver en to op, 
yew-  de vellen, en soms kwam d'r ok wel 
es wat van in depot (Obk), Die vrouwkon 
can gocie pot eten koken (Obk), it eujen 
pottien koken inoeten (Nbk), We gaon op 
'e pot of we gaan naar binnen, naar huis 
om het middagmaal te nuttigen (Ow), Et 
was daor altied eeipels in depot en uut de 
p04 nooit es wat ofwisseling ze aten er 
altijd hetzelfde (Op), (met name van een 
paartje dat nog niet genoeg geld bezit cm 
zichzelf te bedruipen en van de hulp van 
familie profiteert:) Dat at mit mekere wel 
wat mit depot van lagypte, ft (bI), dFr  een 
pottien van macken, It Is ien pot nat het is 
allemaal eender, ze vormen een kliekje, 
eten wat de pot sebaft, 1k beb d'r depot 
vol van 1k heb er meet dan genoeg van 
(Ld), Wat sebaf I' de pot vandaege? wat 
eten we vandaag (Diz), de bond in depot 
vienen, zo ook Die krigt de bond hi depot, 
as bij to Jaete is mit eten (Nbk, Nw, Np), 
Kleine potten bebbtn ok oren kinderen 
luisteren vaak scherp mee (El, Op, Ow), 

..bebben (soms) grote oren id. (Diz, Ld, 
01-NI, Spa), K]tine pottias babben ok oren 
id. (Ma, Ow, Pe-DbI, Sz), Ikbeb ten kop 
as een pot jk onthoud haast alles (Ow), zo 
diebte as ccii pot zeer dicht, geheel 
gesloten: De dew-tn bin zo diebte as ten 
pot (Diz, Mun, 01-NI), Dc mist is zo 
dichte as een pot (Dho, Op, Sun-Ot); ook: 
zeer zwijgzaam, zonder dat men ook maar 
jets verraadt (Obk, Op,  Spa, Wofl: Die is 
zo dicbte as can pot (Obk), (van de lueht:) 
zo dikke as can pot geheel bewolkt, 
dichtgetrokken (Dhau, Dho, Diz, Nbk, Np, 
Nt, 01-NI, Op, Ow, Spa, Sun-0t), zo doof 
as 0017,00t(Ste) 3. pot koffie, thee eon pot 
koffic k Heb even can lekkere pot koffle 
yew-fe zet (Nbk), Ui-  ston nog eon bide 
pot thee, mar gieniene boefde meer (Nbk), 
Ft (kofije)maotitn bet twee vakkics: itna 
yew tan grote pot en lent yew- ten kleine 
(Sz) 4. pint, hoes, met name in een 
pottien bier (verspn) 5. bloempot Hier en 
daor staon grote potten mit plaan ten en 
bloemen mit kaorties d'r an (v) 6. leger 
(van een haas) (Bu) As can haeze in et 
legerzit, zitbijin depot(Bu) 7. po Uut 
nood bruken we depot nog es (Diz), Een 
Hein kiend moet staorigan an de pot 
wennen moet Iangzaam wennen aan het 
gebruik van de p0 (Op), Ft kiend moet 
even op depot (Nbk), buten dtpotpissen 
jets raars uithalen, jets geheel verkeerd 
doen, jets doen waardoor men zichzelf 
nadeel berokkent, ook: er geheel niet bij 
horen (versprj: Hiji het ok raer buten de 
pot pist! (Ste), zo ook My bet butan et 
pottien pist (Ste), Die pist niet yule buten 
depot doet niet vaak verkeerde dingen, zet 
zelden een verkeerde stap (Dho), niet 
buten dtpotpissen geen rare dingen doen, 
de dingen niet geheel verkeerd doen (Db), 
ook bij vergelijking gezegd als men bij het 
gieten onzorgvuldig te werk gaat (Dho), 
bij depot langespissen zn kans mislopen 
(Edie, El), zo ook bij at pottien daele 
pissan id. (Dhau, Pe-DbI) en Hupist bij 
pottien langas id. (Ld), et naost de pot 
doen bij de p0 langs plassen (Nt), Ze 
pisstn in lent pot ze zijn twee handen op 
één buik (Nbk, Ste), ..In dezelde pot Id. 
(Ow), ...mit Fn  beiden in iene pot id. (Bu), 
in lena pot scbieten id. (Ma), Hzkan (om) 
mij depot op hij bekijkt het maar, hij kan 

-925- 



potbrummel - potdekselcn 

me de boom in (Nbk, Nt), Hikan me op 
'epot id. (Ow), iene op 'epot zetten voor 
de gek houden, te kijk zetten (Bdie, Bu, 
Nbk, Ma), tegen de pot pissen zich met 
jets bemoeien (Bu), Hij melkt mar deur 
om de pot hij wil beslist gelijk hebben 
(Ste), Now kan 'k we] op 'epotzittengaon 
nu is het helemaal mis, hat is helemaal 
hopeloos (b) 8. hetz. als kachelpot, z. 
aldaar (Bu) 9. knikkerkuiltje e.d., vgl. Bij 
et knilekeren maekten we we] es een 
koelegien as pot, mar ok we] as een 
rontien (Op. Obk), de knikkers op de pot 
zetten d.i. in een op de grond getekende 
driehoek, cirkel, halve maan of vierkant 
(Ste, Ma), knikkers op de pot zetten an d'r 
dan uutpikkan (Dhau), even mit c/c ha/eke 
van de k]onipe ten pottien dri5en veur et 
p]ompan (Wol) 10. uitholling, opening, hol 
metalen deal waarin een spil, ten as draait, 
ook: dop op een as Dc schommelba/ke 
drift an weerskaanten in een pot nI. in de 
makc]aarvan een klokkestoel (bs), Vroeger 
mit hoo]ten assen zatten d'rpotten veur c/a 
doppa veur c/c asse van et wit] (Ld, Wol, 
Ow), zo ook Bij ccxi g]aezen waegen mos 
aerst de pot van et wic] bae]d wooden, 
veurdaj' smeren konnan (Wol), Da ]eu.ze 
(van iezer) kwarn veur die pot ]anges van 
de hooiten assen (Ste), depot van de asse 
(Ow), Drij de pot d'r mar even op (Ma) 
11. dat wat men (evt. gemeenschappelijk) 
aan gelden heeft depot verteren het geld 
opmaken (Ld), Ze konnen nog een mooi 
pottien arven ze konden nog een flinke 
hoeveelheid geld erven (Ld), Dam-  be'k 
nog ten mooi pottien of p]okt aan 
strijkgeld verdiend (Ste), Die vereniging 
het nog zovule hi depot (Dfo) 12. dat wat 
men samen als geld inzet (bij spelletjes, 
een kompetitie, een wedstrijd) Bij bepao]-
c/c spullagies c/eden ze vroager ccn ten in 
de pot (Obk), Veurdat wij bcginnan te 
speufen, zet ieder cen bapao]d badrag in de 
pot legt in, draagt bij (Db), zo oak 
Hoevu]e moe'n we in depot zetten? (Dfo, 
Pb, 01-NI, El), ailemaol inzetten in depot 
(Nt), 't Is disse weke ten dikke pot een 
inzet met veel geld (Dho), Hoevufa geld 
staot d'r in depot d.i. als inzet bij spelen 
(Wol), AJ' mit kaortan veriiezen, gooi ic 
watin c/c pot (Ste), ten pottien kaorten om 
dc pot (Ste), Wit wint knit c/a pot (Nw, 

Dhau), Zeder wol wel graeg c/c pot 
binnenijaclan bij et spe] oat ze dec/en (Ld), 
Die gaot mit depot stricken hij houdt op, 
gaat weg als hij gewonnen heeft met het 
kaarten (omdat hij winst heeft gemaakt) 
(Ste) 13. (verkl.) wedstrijdje, partijtje can 
pottien voetballen, . . .kaortspeuicn, 
...mens-erger-je-nieten (Nbk), ...negen-
stikken (Obk), Mien vrouw on ik doen 's 
aovens wel gauw as een pottien kaorten 
(Pb), Zuwwe ten pottien vrien?(Sz, Spa) 
14. z. appot*  Scbaopv!eis is con dicfin c/c 
pot slinkt nogal in (Db), Depot varwit de 
ketel oat die zwat zicht (Bdie, Dho, Diz, 
01-NI, Wol, Np), ...is (Dhau, El, Np, Nw, 
Obk, Op, Spa, Ste, Sz), ...verwiet et 
deksel.. (Ld), D 5 is gien pot zo schiava of 
d'r past een deksel op voor ieder is er wel 
een passende levenspartner (Nbk, Np, Spa, 
Ste), ...bij id. (Nw), zo ook D'risgienpot 
zo schi]iij of d'r past we] can lit op id. (b), 
D'r is gien pot zo brick of d'r past ten 
deksel op (Dfo, Dhau, 01-NI), D'r is gien 
pot zo recr of... (Ld), D'r is gien pot of.. 
(Diz, Pe-Dbl), D'r is gien pot of c/Fr  past 
can lit op (Pb), ...dc]csc] op (Ma), D'r is 
gien pot zo schieve of d'r past (we]) can 
c/the] op (Dho, Spa) en Bij ieder pottien 
past ten littien (Ow), (aftelrijmpje:) 
Onnnemae]en wit at wodt/Ik of gif of 
Pieter Fot/Fietcr Pot zat in c/a s]oot/En nog 
was Fitter Pot met dood (Ste), soms 
gevolgd door ...Ot, bot, vot (Ste) 
pothrummel (Ma, Ow, f',) de; -s 
['p3dbr... 1. dikke zwarte braambes 
potdckael (Bu, Op) et; -5; -tien ['pod€ksj] 
1. potdeksel, deksel van een pot (veelal: 
bol, met een knop aan de bovenkant (Bu)) 
potdekseld (Obk, Nw) Ook gepotdekseid 
(bs) bn. ['p3deksjtJg'p ... ] 1. gekonstrueerd 
door te potdekselen Et veurftont van c/c 
scbw-e lean van potdehelc/ boolt wazen tot 
an c/c boverkaant van c/c baanc/er, mit 
on der stien (Nw), Dc hooltan p]aanken van 
c/a klokkestoe]en van Oosterwoo]da en 
Donkcrbroek ]iggen d'r gepota'ckse]c/ op; 
c/c borizontale plaank-en liggen omc/ebi5 
dfic centimeter over mekeer henna, op c/fe 
meniare kan c/'r nooit waeter naor binnen 
slaon (bs), Zokkc plaanken wo'n pota'ek-
said (over mekeer henna) timmerci (Obk) 
potdekselcn (Nw) ['p3deks1i] - potdek-
selen Et veurkont van c/c bocrc/eria 
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kuwwe potdckscfen (Nw) 
potdicht z. potdicbte 
potdicbte Oolc potdicht (DIa, Nbk) bn. 
[podtxt(a); aks. wisselt] 1. geheel dicht, zo 
dicht als een pot, ook: zodat niemand er 
doorheen kan kijken Do gedienen zitten 
potdichte (Np), Do ramen zitten potdicht 
mit die bloomer, op 'e ruten (Dia), We 
macken do boel potdichte nI. zodat or 
niemand in, doorheen kan kijken (Nbk, 
Np), Et is slim bewolkt, do locbt zit 
potdichtc (Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw), Wat 
eon mist, et zit potdicbte je kunt haast 
niets zien, zo mistig is het (Np, Nw, Ste), 
zo ook Et zitpotdichte van do mist (Dhau, 
Obk, Ow, Spa, Wol), Et is zo mistig, c/c 
wcreldzitpotdicbte(Obk), 't Wodtmistig, 
et is potdicbte (Ow, Ste), ...zit potdichte 
(Ste), (bij vergelijking) Hi)' is potdicbte 
vertelt nooit jets verder Ms dat niet kan 
(Nbk) 
potdikkemie (Dfo) tw. [p'dtkomi] 1. 
potverdrie 
potdomme (Db, Nbk, Ste, Wol) tw. 
[po'domQ] 1. potverdrie, verdorie 
potdonker (Dfo, Dho, Ld, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Op, Ow) [podoijkç; aks. wisselt] - 
potdonker Et is potdonker erg donker 
(Nbk) 
potdoof (Dhau, El, Op) [podo:f; aks. 
wisselt] - potdoof 1k bin potdooli (El) 
potdoric (Sz, Wol) [po'do:ori] - potdorie 
potduuster (Dhau, El, Obk) [podystr;  aks. 
wisselt] - potdonker Neem eon zaklanteem 
mit, et is potduuster (Dhau) 
pote Ook poet (Diz, Sz, bet. 4: 01-NI, Op, 
Ste, bet. 5: Op; verspr. in bep. vaste verb.) 
de; -n; potien ['po:ota/po:ot] 1. poot (van 
een dier) Do hand bet eon zero pate (Dho), 
Die katte zat mit do pate tussen do douse 
(Ow), Die toe had eon ditto pote d.i. 
gezwollen, door een ontsteking verdikt 
(Nt), Aj' die bond wat veurholen, giet th 
eerst moot zitten on geft hi)' ccii pate; on 
dan put hiy otpas an (Ld), (gezegd tegen 
een bond om hem een pootje to laten 
geven:) Foot! (Nbk), Gion baeze die daor 
ooit eon pate zet die daar ooit komt (ba), 
eon sebaop mit vuuf poten (Db), op 'e 
aacbterste poten staon opstuiven, driftig 
worden (verspr., Wol), (schertsend:) eon 
wost op poten een tekkel (Nbk), eon 
brie/len dat op zion poten staot dat in 

pittige, stevige bewoordingen gesteld is, 
dat aan duidelijkheid niets to wensen 
overlaat (Nbk), zo ook eon brief op poten 
schsieven (Nbk, Np), Alles twain weer op 
zien patios terecbto weer in orde, weer 
zoals het zou moeten (Dhau, Spa, Ow), 
...ap zion poten terecbte Id. (Op), zo ook 
Dat is nag good op zion patios tcrethte-
konimon (Np), mit hangonde patios 
weeromunokonirnen (Dhau, b), wat op pa-
ten zettoir iets organiseren, striiktuur 
geven (Dhau, Nbk), zo ook Et is eon bide 
toor am dat oppaten tokriegen (Wol), Dat 
staot good op 'e poten is good opgezet, 
good georganiseerd (Dhau, 01-NI), (als 
sehertsende benaming:) Zo nwnon ze hem: 
'eon keutol appoten'(Sz), Hi)' ]opt net as 
eon haene die mit smerige poten van de 
mesthulto komt trots, eigenwijs (Bu), zo 
ook HI)' staot net as con baene mit veren 
an do poten (Wol) 2. (ruw) been of voet 
van ccii mens Die staot at brick op 'e 
poten raar, scheef (Np), Gao eon botion 
ammo, ie staan me baost op 'e poten 
(Nbk), Loop me niot zo your do poten 
(Nw), lone eon pate licbton iemand laten 
struikelen, iemand een beentje Iichten 
(Nbk, 01-NI), zo ook icne eon potion 
liebten (Dho, Ma) en Mit voetballen 
hebben ze him eon pot/en licbt (Db), 
(schertsend, gezegd door jongens tegen 
elkaar:) Zak Jo eon pate ofiniegen! (Ld, 
Np, Dfo), Hi)' bet do pate breuken (Nbk), 
Hool je pate,, hi)' je steek ze niet zo ver 
voomit e.d. (Nbk), (dreigend:) 'Ic Z&jith 
c/c poten broken! (b), Hier on daar eon 
poot on wog is hiy hij beent met grote 
stappen weg (Diz), mit do verkeerde pate 
uut bedde stappon (Nw), ieno eon pate 
uuttroklcen benadelen in financieel opzieht, 
veel te veel laten betalen (verspr., Ste), Die 
bebbon ze hi)' do pate had bedrogen (in 
funancieel opzicht) (Bu, Diz, Np, Sz, Wol), 
zo ook Hi)' her me good lii)' de poot bad, 
dat ikbeb 'moon praces andaan (Sz), lone 
bi)' do poot nemen iemand bedriegen, te 
grazen nemen, vooral in financieel opzieht 
(verspr., Nbk), iene do pate dwaszetton 
iemand in de uitvoering van z'n plannen 
hinderen (Ma, Nw, Wol), Die twain d'r op 
hage poten an zeer boos: om de ander de 
waarheid te zeggen, uitleg te eisen enz. 
(Obk), zo ook d'r op bage poten bonne 
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gaon (Nbk) en Hij leup op boge patti, 
kwaad (Nbk), op 'e pate speulen funk 
opspelen, zijn ongenoe- gen uiten (Bdie, 
Obk, Wol, Nbk), Die bet de paten onder 
't gat het gaat hem erg good, het gaat hem 
voor de wind (Nw, Ste), ook in lichamelijk 
of psychisch opzicht: het gaat flu veel beter 
met hem (Ste), Die hebben ze de pote 
onder 't gat wegscbopt ze hebben hem zn 
zekerheden weggenomen, ze hebben hem 
het gras voor de voeten weggemaaid (Nw), 
zo ook lene do poten onder de kant 
wegtrappen (Np), Hij het glen poot meer 
am op to staon hij kan nergens meer steun 
aan ontlenen, heeft geen wezenlijke 
argumenten (verspr. Ow), ook: is bijna 
failliet (Np), glen pote an degrondkriegen 
op geen enkele manier begrip, 
medewerking, toezeggingen krijgen 
(verspr., Ow), Wat is dat eon kakmedazn, 
ze bet veren an de poten ze speelt de 
madam (Wol), de pote stief helen filet 
toegeven, zo ook . ..strak helen id. (Dho, 
Np), .rc moe'n je poten wat antrekken 
harder gaan lopen (Bu, Bdie), do aacbterste 
pate antrekken harder gaan lopen (Nt, 
Wol), Hij nag te lam am zien lena pate 
vent do acre to zetten hij is vreseiijk iui 
(Op), Die is ok aonk  dranken, hij tan glen 
poot meer maeken kan niet meer stevig 
staan, kan geen stap meer verzetten (Mun, 
Nt, 01-NI, Spa, Sz, Ste), ...gien poet meer 
zetten id. (Dfo, Ste), .. verzetten (Wol), Et 
is zo vol, iekungien poot maekenje kunt 
geen stap verzetten (Sz), Hij ]opt op 'a 
lestepoten is bijna dood (Nw), zo ook mit 
lena pote in 'tgrafstaan (Op), Je kim bier 
glen pote verzetten ni. zo vol is het hier, 
zoveel rommel ligt er hier (Obk), Jo kim 
d'r glen pate dent trekken, zoe'n troep is at 
daore (Spa, Ste) 3. (ruw) hand Bliefd'rmit 
jepoten oJ7(Nbk), Jekun d'r mit depoten 
olblleven!je hebt niet het recht er aan to 
komen, blijf eraf (Dfo), glen pate uut-
stlkken: Hij wol glen poet uutstikken 
(Ow), Toe, stik ok es een pate uut pak 
even mee aan, doe ook eens jets (Nbk), de 
poten tbuusholen van iets/iemand athuijven 
(Op, Wol) 4. handdruk (Dhau, 01-Ni, Op, 
Ste) Goof me de poet! (01-Ni, Op), 
mekaer een pact geven (Ste), eon stevige 
pate geven (Dhau) 5. schrijfliand (Op) Hij 
had een goele poet van scbricvcn (Op) 6. 

steunsei waarop een stoel, tafei enz. rust 
De iene pate van de steel is kepot (Nbk), 
D'r mist een hoolten pate van de kaaste 
(Nt), eon Jedikant mit iezeren poten 
(01-NI) 7. stijl van een kiokkestoei (Nw) 
8. stiji waar een hek om draait (El, Op) 
Dent de scboevc naor onder In de pate to 
drokken, kan de bet/ce vaastezet wodden 
(Op) 9. elk der vertikale paien van een hek 
(Bu) Et belie bet drie poten, daor staot et 
bet/ce op (Bu) 10. (my.) jong, veelai: 
geplant boompje, vooral van eiken gezegd 
(Np, s, v), maar ook in birkenpoten (s), do 
boel besnuuien, stobberocien on niepoten 
zetten (v), Die bas is mit ieken paten zct 
(Np), Ze hebben daor een bos anpoot mit 
jonge poten (Np)  11. tak, onderdeei van 
een bedrijf, organisatie (spor.) De Schrle-
versrante is begonnen mit verscbillende 
poten (Nbk) * Een katte Just graeg vis, mar 
hiy wil d'r glen pate om nat hebben hij wil 
alies wel hebben, maar wil er niets voor 
doen (Bu) 
potebehemmeldcr (Nbk, Np, Ow) Ook 
potebehemmeler (Db, Nw, Obk), koepoot-
behemnieler (Ste), z. ook koepootbebem-
melder de; -s ['po:otobohemjd1l.Jç/'ku 
po:odb ... ] 1. degene die een voetbehande-
ling geeft bij het vee (en vaak ook de 
hoorns verzorgt) We hebben de pote-
behemmeler, hi glet alle koepoten be-
hemmolen (Db), Depotebebemm elder snidt 
trek in It ]even (Ow) 2. (schertsend) 
pedicure (Np) 
potebehemmeler z. potebehemmelder 
potebekappen (Bu, Ma, Obk, 01-Ni, Sz) 
zw. ww.; onoverg.; onbep. w. en het 
potebekapt ['po:atobokapip] 1. door to 
besnij den een voetbehandeling geven bij 
het vee (z. ook bekappen; vaak inkiusief 
het bewerken van de hoorns) Ze bin an It 
potebekappen (01-Ni), Vein-dat de koenen 
op 'e sW kommen, komt d'r a/tied lent to 
potebekappen (Obk) 
potebekapper (Ld, Nw, Sz) de; -s 
['po:otbakapr} 1. iemand die de hoeven 
van paarden, koeien, geiten en schapen 
bewerkt, hetz. ais potebehemmeler 
poteberedder (Ste) de; -s ['po:otobredr} 
1. hetz. ais potebehemmeler, z. aidaar 
potebos (Nbk) de ['po:obbos] 1. jonge 
boompjes die men poot Ze zetten d'r 
allegeerpotebos in (Nbk) 
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poteerde (Diz, Obk, Op) de [p3t...}  1. 
aarde voor pianten in een bloempot 
potemacken (Mun) onbep. w. ['po:oto ... ] 1. 
gaan staan Th) kon niot moor patoznaekon 
(Mun) 
poten ['po:ot] - poten, pianten (van 
bomen, bonen enz.) bonen poten (Nbk, 
Spa), atopoolon... (Nw, Db), ooipols... 
(Nbk, Nw), eon pitto... (Sz), vergunning 
am eon stak bas topoton (01-Ni); uitzetten 
van vis (Sz) Jo kun botor glasaalpaton as 
paotaol (Sz); voet voor voet in eikaars 
richting iopen, waarna degene die de 
iaatste voet in de lengte of breedte kan 
piaatsen, mag kiezen (Woi), vgl. We 
mosson poten am nut to nikon wio 
boginnen mocht am eon pordy to kiezon 
(Woi) * Wiopoat zal aogston wie zaait zai 
oogsten (Nw) 
potentaat z. potentaot 
potentaot (Dho, Obk, 01-Ni, Op) Ook 
potentaat (Bu, Db, Dhau, El, Ld, Ma, Ow) 
[po:atito:otJ ... ta:t} - 	potentaat (fig.): 
iemand die zich zeer iaat geiden, 
geweidige opsehepper, windbuii 
poter I de; -s; -tien [po:otç] 1. iemand die 
pool, plant lone maokto do gatton, do 
sander was do poter (Pe-Dbi), Do 
gattomaokor sloug do gatton on do pator 
goaido do oozpols in de gatton (Ow) 2. 
iemand die hard werkt (z. ook patord) 
(Wol) Dat is oon poter! (Woi) 3. 
pootaardappel Nuwn ic dat eon eerpel? 1k 
vion or nag niot ions eon poter (Op), do 
pators in do grand kriogon (Ow) 
poter H bn.; pred. ['p0:011]  1. weg, zoek 
Mit do vorbuzoriyo is in do voraltoraosio 
mien brill ok nag pator (Op), Et hole ding 
was poter (Ow, 01-Ni), lIij is zekorpotor, 
1k kan him nargons vionon (Nbk), Congo 
katto is al wokonlango poter (Obk) 
poterbouw (ye) de ['p...] 1. de verbouw 
van peters, poortaardappeien 
poterbouwer (vo) de; -s ['po:ot1bowç] 1. 
iemand. die doet aan patorbauw (vo) Boor 
Fraans leek do rissonaosio van die 
paterbouwor niot zo gok too, hi5 baddo d'r 
we] vortrouwon in (vo) 
poterd (Dfo, Op, Ow) de; -s ['po:ot1t] 1. 
flinke, harde worker (z. ook poter I, bet. 2) 
In hour wark was N eon poterd; go kan d'r 
web dour kammon, ot wark wal wol your 
hour rumon (Op) 

poteren (Bdie) zw. ww.; onoverg.; 
poterde, het poterd ['po:otp] 1. zich flunk 
inspannen, in d'r togonpotoroir Hipotort 
d'r togon am daon to kriogon spant zich in 
om het kiaar to krijgen (Bdie) 
potersmaande (Ste) de; -n ['p ... ] 1. mand 
waarin de pootaardappeien komen, vgi. 
oorpobs schifton in do patorsmaando, do 
kriolmaando on do thicken at otors (Ste) 
poterstok z. paotstak 
poteten (OS, verspr. WS) et ['p...] 1. 
stamppot Bij do baast atton wopatoton van 
knalbon on korappon on varkonpatios d'r in 
(Dfo), or patoton van goic knot/on op-
waarmon (Ow), We vorbau won al jaaron 
moos vourpototon in do wintor, as do yost 
d'r over west hot (Ld) 2. zonderiing mens 
(verspr. OS) Dat nuvoro patoten hot a/tied 
wat appats (Obk), 't Is eon vromd stak 
patoton (Nbk), ...een roor stak patoton 
(Dhau), ...con wonder stakkion patoten 
(Db) 
poteter (El, Ld, Op) de; -s ['potctç] 1. 
zonderiing mens Dat is eon nuvoro patotor 
(El, Op), Dio kan d'r nuvor bij kammon, et 
is eon vromdopatotor (Ld) 
potgeld (Np) ['p...] - potgeld (bij een 
opzetkontrakt) 
potgerei z. patgaod 
potgoed (verspr.) Ook potgerei (Obk) et 
['p...] 1. grof aardewerk (potten, pannen, 
kopj es, schoteis e.d.) (enigzins negatief:) 
Da's albogoro van dat patgao4 do biobo 
diflo kappios on zo (Ste) 2. z. poatgood 
potgrond - potgrond 
pothokke z. pottohakko 
pothommel (Nt) Ookpothummel (Spa) de; 
-5; -lien ['pot.../...] I. klein kind Kambior, 
patbammol! (Nt) 
pothummel z. pathammol 
potien ['po:otin] - pootje: kieine pate, z. 
aidaar, o.m. in verb. ais Tao bond, goefos 
eon pat/on (Nbk); voetje, beentje van een 
kind: Zo zat mit do bboto patios in et 
waotor to spoubon (Nbk); verder in opzitton 
on patios govon (spor.) 
potienbaaien ['po:otTm ... ] - pootjebaden 
potiendri'jen (Bu, Dfo, El, Nbk, Obk, 
Ow) onbep. w.; overg. ['po:otin ... ] 1. 
iemand vastpakken en daarbij het been 
achter hem langs tussen z'n benen steken 
en hem vervolgens doen vaiien door to 
duwen 
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potiengeven (Dfo) onbep. w. ['p...] 1. 
pootjes geven opzittcn en potiengeven 
opzitten en pootj es geven (Dfo) 
potienhaoken (Wol) zw. ww.; overg.; 
onbep. w. en bet potienhaokt ['po:tin ... ] 1. 
beentje zetten, lichten icne poticnbaoken 
(Wol) 
potienlieb ten (Bu, Nbk, Np, Obk, Ste) zw. 
ww.; overg.; onbep. w. en bet potienlicht 
['po:att...] 1. beentje lichten 
potienzetten (Bu, Nw) zw. ww.; overg. en 
het potienzet ['po:ottssti] 1. beentje zetten, 
lichten 
potig ['po:othx] - potig ccxi potige kerel 
(Bu, Nbk), ...knaop (Ow), een poti 
vrommes (Bu) 
potjandomcnec (Sz) tw. [potjan'dô:manu] 
1. potverdrie 
potjandorie tw. [potjan'do:oriJ 1. 
potverdrie Fojandori; now brckt mij de 
klompe belendal (Mun) 
potjandozie z. jandozic 
potjanstauscn (El) tw. [potjä'stoMsi] 1. 
potverdrie 
potkachel ['pot...] - potkachel Et was d'r 
lekicer waarm, mit ctpotkacbcltien an 
MY de potkachel zat d'r con hekkien veu.r 
en dat kon eupen, dan was et waarmer, et 
wodde meerstal de bckkicslcachel nuumd 
(Ste) 
potkieker z. pottekieker 
potknikkeren (Bu, El, Spa, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; onbep. w. en bet potknikkerd 
['pot...] 1. hetz. als potpikkcn, z. aldaar We 
potknikkerden vrocger wel mit nuunders 
d'r NJ (El) 
potkoken (Dfo, El) zw. ww.; onoverg.; 
onbep. w. en het potkookt ['pot...] i. het 
eten klaarmaken, bereiden Th3f  moot zels 
potkoken wil biJ op 'e tied eten bebben, 
want et wief is vaeke op 'e loop (Dfo), As 
mien vrouw van haus is, moet ikpotkoken 
(El) 
potkoker (Obk) ['p ..j - vrijgezel 
potlaand (Dfo, Nbk, Np) Oak potland 
(Nbk) de ['potla:nt/ ... lant] 1. portland-
cement Vrocger badden we potlaand in 
pepieren Madden (Dfo), We moe'ri de 
potlaand mit et schaip zaand venningen on 
dan leng ie et an mit waeter (Np), Payne-
stricken deden ze vroeg mit kalk [d.i. 
kalkmortel], lacter mit potland, or ding 
daor aj' dat mit doen hiet de pannestriekcr 

(Nbk) 
potlam (Diz) et; -men; -megien ['potlam] 
t. lam dat door het schaap is verstoten (en 
dat daardoor geen moedennelk krijgt) 
Oons scbaop bet een potlarn (Diz) 
potland z. potlaand 
potlepel z. pollepel 
potlood et; potloden; ...lotien ['potlo:ot] 1. 
potlood (om mee te schrijven of te 
tekenen) mit een potlood scbricven, ccxi 
had of con zaachtpotlood (Nbk), pepier en 
potlood, Hi3i bet et potlood aacbtcr 't oor 
(Ow), mit een dubbeld potlood sebrieven 
jets twee keer in rekening brengen, ook: 
teveel in rekening brengen (Nw), HiJ is zo 
dood as Pierle Potlood (b: In) 2. (stoft.) 
potloodpoeder De hekkieska chef was 
bielendal van gietiezer, et butcrste was 
glad, de vuwpotkoj'daorzo uutbaelen, de 
binnepot wodde mit potlood poetst (Bu), 
Potlood was poeierspul dat in blokkies-
vorm in cen pepiertien in ccxi deusien zat, 
d'rmos terpentien bi'j laeter baj' et ok in 
tubegies (Nbk), potlood anmengen mit 
terpentien (Ow), de kachel in or potlood 
zetten (Edie) 3. penis (van een man, ook 
wel van bep. mannelijke dieren) (Nw, Sz) 
Die lop altied mit etpotlood uut de broek 
(Sz), Die vent mit 't potlood loopt naakt 
(Nw) 
potloodnetisie (I) ['p...] - potloodnotitie 
potloodsliepsel (spar.) ['p...] - potlood-
slijpsel 
potloodstrepe (spar.) ['p...] - potlood-
streep (lett.) 
potloodtekening ['p...] - potloodtekening 
potloodventer (Nw, Pe-Dbl) ['p...] - pot-
loodventer, exhibitionist 
potperie ['potpri] - potpourri Dc meziek 
speulde een mooie potperie (Nbk) 
potpikkcn (Db, Dho, Nw, Wol) onbep. w. 
en bet potpikt ['potptlq]] 1. bep. knikker-
spel spelen waarbij men moet richten op de 
knikkers in een pot(nI. een kuiltje of een 
op de grond getekende figuur van een 
cirkel e.d.; de knikkers die buiten de pot 
kwamen waren voor de tegenpartij (Db, 
Wol)) Potpikken wodde vroeger ok wel 
daon, ze badden een koelcgicn in de grond 
waor ic de knikkers in gooien mossen, die 
d'r buten kwarnmen weren veur de 
tcgcnpertiy (Db), Zovule stappen van de 
pot of maekten je mit dc baand of de 
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potpisser - potseniacker 

kionipe ten streep in at zaand; dan inossen 
ft reobtop staon blieven on dan eon aantal 
kjiik/cers inzetten en daothij mossezi je on 
depot rnikken; wat cit buten vul dat waf' 
kwiat (Wa!); oak zodanig gespeeld dat 
men een hoapje van vier knikkers am 
moest werpen (Dho), vgl. Potpikken was 
eon bultiezi macken van vier knikkers on 
dan p1k/con, aj't oxnrnepikten moth ía do 
knikkers bebben (Dho) 
potpisser z. padpisser 
potplaante ['p...] - potplant 
potrak (OS, Bu, Dho, Nw, b: tin, ho: Bu, 
Np, Nw) Oak potterak (verspr. WS, Dia, 
El, Ld, Nw, Obk, 01-NI, Ow), poeterak 
(Nw), potterek (Bdie, Bu, Fe- Dbl, Sz, 
Wa!), potrek (Bu) et; -ken; - kien 
['pot(o)rakI'puto ... /.. 4 1. rek voor potten, 
pannen, enuners enz. (corder oak in do 
vorm van cen aud wagenwiet (01-NI, Ste)) 
et potterak biy at buunstap (Nw), Do 
potten on pannen kwatnmcn vroeger op et 
potrak (Nbk), Do buunder J,t on ?potrak 
(Nbk), Dc me/kbussan 1xgcn ... (bo: Bu, 
Np, Nw), waarnaast Et potrak is your do 
potten, at busserak year de bussen (Bu), El 
potterak was eon pad, daor kwam can 
waegen wiel op, on dan konnen daor do 
potion on pannen op (01-Ni, Ste) 
potrek z. potra.k 
potret z. pc/ret 
pots (DL,, Diz, Nbk, Nw, Obk, 01-NI, Op, 
Spa) Oak poise (bet. 1: Dhau, Ma, Nbk, 
Ow, bi; bet. 2: Sz, bet. 3: Dho, Ld, Ma, 
Np, Obk, Ste, Sz) de; -en; -ien ['pats(o)] 
1. poets, grap, grol (verspr.) N inag op 
zion tied graeg over eon pots en een srap 
(Op), lena ten potse rieden ieznand con 
poets bakken (Nbk, Ow), zo oak Jkzaljow 
ok wel as eon potse rieden (Ow), El is wel 
aco reer ku/con, Mj bet van die poison 
(Nbk), K dat was zoe'n mannegien vol 
potsen en vol s/taken (N), Buwinan zit vol 
potsen (Db), Alien bait mocht gracg can 
potse uuthaelen (Dhau), Hi5 hot miy daor 
can potse uuthacld (Ma), Hi zit volpotsen 
on stroke,, (Nbk, Obk) 2. deftige of 
feestelijke kieding (Di; Nw, 01-Ni, Sz) 
Ze hebberi do pats aorig an (Nw, 01-Ni, 
Diz), Hiy is aorig in de potse heeft z'n 
beste kleren aan (Sz) 3. dikke vrouw (Dho, 
Ld, Ma, Np, Obk, Op, 5; Ste), vaarat in 
ccii dikfcepotse 

potsebarve (Nbk, Obk) ['pot...] - potscherf 
(!ctt.) 
potsehieten (Otto, Ma, 01-Nl, Ow, 
Fe- Dbl) Oak pottienscbieten (Dhau) 
anbep. w. ['patski:ti/'pottski:ti] 1. (z. oak 
popikken) knikkeren waarbij men op do 
potinikt, d.i. veelal: op,  de knikkers in eon 
kniklcerkuiltje, vgl. Mit pottienscbieten 
mossen we knikkers nut depot schieton of 
mit can boner d'r wit pikken (Dhau), 
potschieten mit can hester (Ow), Wit wil 
mitpotscbieten! (Otto); oak in do valgende 
zin: Biypotsohieten haj' eon ba//ion, zoe'n 
5 cm dikkc, daor kwamznen muntstokkan 
van dEe speular no to liggen en mit een 
ofgeronde st/en gooiden ze dat ba/klan 
onisno on dan ging at cm kruus of ununt 
(01-Ni) 
potsehieter I (Db) do; -s ['potski:t] 1. 
lemon knikker 
potsebieter H (Bu, Nbk) do; -s; -lien 
['potskitç] 1. scheldwoord Acbje, smerige 
potscbicter (Ru), Viezepotscbietcr! (Nbk) 
potschip (Obk, Ow) ['potshp] - patton-
schip Ut kwaznmen ok koopluden mit et 
potscbio, die badden pollen en pannen en 
alderbaande sandere ga/anteriespul bjy 
hear (Ow) 
potsehipper (Db, Ma, Nt, Obk, 01-NI, Sz) 

potsktpç] - patschipper Buy cons kwam 
wel de potschijty.'er, zoas wi dan zeden; 
die hadde van a/las: potten on pannen an 
huushoudelike dingon; hi)' kwam mit do 
punter, en dat was can paar keer in 'tjaor 
(Sz) 
potselarabber (Obk) do; -s; -tien 
['pztskraby] 1. werktuig waarmee men do 
pat uitschraapt (Obk) Vrocger baf' can 
potscbrabbcr vow at uutkrabben van de 
patina, as at elan wat anbraand was (Obk) 
2. z. pottcschrabbcr 
potsebriever (Np) do; - s ['potskri:wç, ...vT] 
I. elk van degenen die inschrijft op eon 
stuk work van eon timmerman, nL bij eon 
aanbesteding (wie do opdracht kreeg, 
betaaide aan do anderen) 
potse Z. pots 
potsebakkcr (El, Nt) de; -s; -tien 
['potsbakr] 1. grappenmaker Dat is con 
rare potsebakker (El) 
potsebroek (Bu, El, b: im, p) do; -en; -len 
['patsabruk] 1. lolbroek, grappenmaker 
potsemaeker (verspr.) Oak potsensaker 
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potsemaekcri'je - potstoker 

(WI!) de; -s; -tien ['potsame:kç/ ... J 1. 
grappenmaker, ook wel moppentapper Die 
kerel was eon raerepotsomaekor (Np), ten 
aorige patsemaeker eon vreemde snuiter 
(Np) 
potsemaekcri'jc (Obk) de [potsm€:k'ij] 
I. grappenmakerij D'r was eon hoe] 
potsomaekerie op die brulloft, at was we! 
gezeiig (Obk) 
potscmaker z. potsemaeker 
potsen (OS, Bu) zw. ww.; overg., 
onoverg.; potste, het potst ['pots'?] 1. 
gravende bewegingen maken (in of met 
jets), vooral in do grond: van honden, 
runderen, konijnen enz., vgl. Mooj' die 
hand es potsen zien (Dfo, Ld, Nbk), Do 
koonenpatsen etbiele laandkepot(E1), AJ' 
de baBe an 't thur ha.ddon dan potste bij 
gatten in degrond (Ow), Do koenen stotton 
mit do barons tegen do sta!hokkon, do ruun 
potste mit de veurpote op 'a dong on op 'a 
kiepehilde wadde 't ok al roer (b), Oonze 
hond het ten h/el gat in de 11mm potst 
(Nbk), Et peerd dot n/ks as poison (Ow), 
Eon kiowiet potst ok, dan maekt et 
baentien eon dobbegien (Bu), Ze weren an 
It potsen in at waoter, mar zwommen 
konnon ze niet (Obk), Vroeger mossen wij 
et koemael zels mengen, we poiston maci 
mit waoter d'r dour, zolange dat at diicke 
briy wodde met gravende bewegingen 
mengen (Obk) 2. paffen, knallen (met een 
geweer) (Bu) Hej'm bourd potsen met 
name gezegd van een jager die men in de 
verte hoort sehieten (Bu) 
potserig (01-NI) bn.; -er, -st ['potsçox] 1. 
(van personen) dik, vet, viezig 
potseverkoper (Np)  do; -s ['potsofQko:pT] 
1. grappenmaker 
potsierlik [pot's...] - potsierlijk Wat stan 
zo d'r potsieriik op (01-Ni), Die ziot d'r 
potsieriik wit (Ste) 
potsig (01-NI) In.; -er, -st ['potsx] 1. 
(van personen) dik, vet, viezig 
potsjammie (Sz) tw. [po'tsjami] I. 
potverdrie Patsjannnie, dat is ok wat! (Sz) 
potslikker (Ste) de ['potsitkç] i. 
ringvinger, nI. in * (kinderrijmpje, gezegd 
per vinger:) Pink/en/Gao/den rinkien/Lange 
lieroboom/De pots/ikker/De iuzeknikker 
(Ste) 
potsineer (Bu, Db, Dho) de ['pot...] 1. 
reuzel (Dho) 2. wagensmeer (Db) 3. zalf 

(Bu) 
potstal ['potstal] - potstal Eenkoemitzero 
poton kwasn wel es in de potstal, do 
plaggen woron wat zaacbtor an do zero 
poto as de st/en on in do gowone stal (Nw), 
De potstal was om dong to kriegon (Obk), 
de potstal uutmosten (Ste), zo oak Bij et 
vourjaor mos do mos wit do potstal; die 
stakkon we mit schoppen an plakken an die 
wodden op et bouwlaand roden, veural 
vow de eorpels was dat siimme goad (Ste), 
In do potstal kwarn haost nooit moikveo, 
dat woddo daor to vies am to 	(Bu), 
Dreuge koenen stonnen vaeko op 'e potstal 
(Nw), Vroeger baj' de kiepematto 
[nachthok voor kippen] haven de potstal 
(Obk), Do potstal is dew do grupstal 
vervongen (Op) 
potstalhaander (Ld) Ook potstalbaanzer 
(Obk) do; -s 	['potstalbã:ndr/ ... ] I. 
bansdeur van een potstal Potstailen baddon 
ok potstaibaanders (Ld), 'k Ho' vaoke de 
dong laeded, dan gongon we zo onder do 
pot- staibaander dour (Ld) 
potstalbaanzer z. potstalbaander 
potstalhokke U) et; -n ['p3tsta1hok] 1. 
hok met een potstal Do potstaibokken 
wooden drougobullon mithoidoplaggen U) 
potstamper (Sz) de; -s ['pot...] 1. 
zonderling iemand Dat is ok een aorije 
potstampor! (Sz) 
potstanzen z. potstauzond 
potstauzend (verspr.) Ookpots:auzen (El) 
tw. ['potstoMz9(t), pots't ... } 1. potverdrie 
Wel potstauzend, wat zillIon we now 
bebbon? (Ma, Spa), 1k badde hour 
potstauzond nag zo waorschouwd (Dho), 
Potstauzend wat sniodo ik mi5 in do vinger 
(B die), ...wat was die man dronken 
(Pe-Dbl), ...daor vraog /0 me nogal wat 
(Ste), Potstauzend nag (an) too, daor gaot 
mien leste trein (Bu, Sz, Obk) 
potstoel (Ste) de; -en; -tien ['pot...] I. 
stool met ingebouwde po (voor zieken, 
bejaarden; in een hoekje van de 
woonkamer geplaatst) 
potstoken (Dfo, vo) onbep. w. ['potsto:kjj] 
1. stoken met een stookpo4 z. aldaar Eon 
aander warkien vow do ondorlcnocht was et 
potstakon (vo) 
potstoker (vo) de; -s ['pot...] 1. degene die 
het potstoken tot taak heeft (...) 
prakkesaosies van eon potstoker (vo) 
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potstolp - potten 

potstoip Z. potstulpe 
potstöipc z. potstulpe 
potstro z. posstro 
potstrobbe (Bu) de; -a; -gien ['potstrobo] 
1. kicuter met verbeelding, eigenwijze 
Mentor Acb wat wif took, potatrobbe (flu) 
potstronkc (OS, flu) Ookpotstronkel (flu) 
de; - a; ..stronkien ['potstraqkW ... strol)kj] 
1. klein kerelije, ook: eigenwijze Mentor 
(flu) Wit con potstronke klein mannetje 
(Nbk, Ow), zo ook (Jao we; je, pot- 
stronke! (flu), Wat nzj' mij vertellen, 
Heine potstronke (Ow), Ac/i, wat wij' 
toch, potstronkelkleuter die zich nogal wat 
verbeeldt (flu) 
potstronkcl z. potstronke 
putstroop z. posstro 
potstulp Z. potstulpe 
potstulpe (Np, Op, Pe-t)bl, Sz) Oak 
potstulp (Nbk, Ow), potstolpe (Dhau), 
potssolp (Ow) de; -n; .. .stulpien ['pot 
sttl(a)p()/ ... stirl()po/ ... stol(o)p] 1. bep. 
rend station dekset op ten pan (met eon 
knop crap), vgl. De potstulp is ten rond, 
stienen, gegla2vurd lit mit eon knoppe die 
on 'e panne twain; omgekeerd op 'e tao/cl 
ton depanne d'r op, of et eten dr hi (Nbk) 
potte-en-pauncrak (Ste) at; - ken 
[ptem'panrak] 1. hetz. als potra!ç z. 
aldaar 
pottebakker (verspr.) Oak poddebakker 
(bet. 1: flu, Db, Diz, El, Ma, Nbk, Ow, 
We!) [potQb. ... ... a... (Nbk)/'pod...] 1. 
pattenbakker: bep. kleine knikker (a.m. nit 
potklei) ten knikker on ten pottebakker 
(flu), Eon poddcbakker maekte ij zelf we] 
as van hem en/of stop varve (Ow) 2. 
ieinand die het pottenbakkersbedrijf uit-
aefent 
pottebakkcri'jc (Db) [poiMako'rijo] - 
pottenbakkerij 
pottcfenillc z. potteibhie 
pottefoclie z. pottefulie 
pottefuje Z. pottefu/ie 
pottefule Z. pottefuhie 
pottefulic (ZW, Db, Dfo, Diz, Ma, Nbk, 
01-NI, Ow, Wol) Oak potiefule ( Dhau, 
Obk, Wol), pottefuje (flu), pottefeuille 
(verspr.), pottefoelie (Bu) [p3'fyli/...'fy1a 
I...'fyj/ ... I...'fuli] - portefeuille (am bij 
zich te dragen: voor papiergeld, identiteits-
bewijs enz.); oak: bevoegdheid, gezag op 
een bep. deelterrein, ni. van ten minister, 

eon wethouder enz. (spar.) Woke wethool-
dot bet daor onderwies in zion pottefewYle? 
(Nbk) 
pottehokke (Obk) Oak posh cAke (Db, Dfo, 
Sz) et; -n ['pDt(o) ... ] 1. hok waarin men 
boent enz., hetz. als buunbokke 
pottekaaste Oak pottekaste (WIT) - 
pottenkast Dc pottekaaste was vat/ce wit 
flmmen on zonder deure, in et gaankien 
van de dele (Bu) 
pottekarre (flu, Diz, El, Np, Obk, 01-Ni, 
j, be: flu, Np, Nw) de; -n; -gien ['path...] 
1. kar met behuip waarvan ecu pottenboer 
vent Die meensken reisden mit de 
pottekaire en badden ok eon potscbio 
(Obk), N leup mit de pottekarre, mit ten 
peerd d'r veur; hij vet/co c/it potten, 
pannon, bodden, diggelgoed (Np), Ow de 
peer maonden kwam de pottekawe langes 
(bo: flu, Np, Nw) 
pottekastc z. pottekaaste 
pottekcrel (Spa) de; -s; -tien ['path...] 1. 
man die met potten en pannen vent (met de 
pottekarre) 
pottekicker (Dfo, Dhau, Mun, Nbk, Nw, 
Op, Sz, Wol) Oak pothieker (Dfo, Obk) 
de; -5; -tien ['pato  ... /pot ... l  1. keukenpiet 
(Dfo, Mutt, Nbk, Nw, Sz) Thy mag graeg 
even in do panne kieken, et is eon 
pottekielcer! (Die, Nw) 2. iemand die alias 
wil zien terwiji de ander dat niet wenst 
(Dhau, Obk, Op, Wol) Bij c/it wart bebbon 
we hiefst gien pottelciekers (Op) 
pottckrabber (Pe-Dbl) ['p...] - potten-
krabber 
pottekraom (verspr.) ['path...] - patton-
kraani 
pottelikker (Nw) de; -5; -tien ['path..., 
pat!...] 1. vteier 
pottelit (Obk) ci; -ten; -tien ['path..., 
'pat] ... ] 1. deksel van eon pot 
pottemcnec (verspr.) Oak pottemonnee 
(Nbk) de; -s [patpma'ni:/...mo'nt:] 1. par-
temonnee (lett.) Depottemenee kan we] an 
de hiende, want d'r zit ni/cs meet in (Nw), 
1k bebbe piene in do pottemenec gebrek 
aan geld (Wol), Dat gaot mit de dicbte 
pottomenee met gesloten beurzen, zonder 
dat men do ander jets hoeft (bij) to betalen 
(Spa) 
pottcmonnec z. pottemence 
potten zw. ww.; overg., onoverg.; potte, 
het pot ['pot)] I. opsparen, geld oppotten 
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pottepisser - potverjandrie 

Ze doen niks as potten (Ow), Vroeger 
woddo d'r nicer pot as togonwoordi 
(01-Ni), Die begint al wat to potten vow 
do uutzct (Dho), Die geldwofipot dies bij 
mekoer (Dhau) 2. (onoverg.) aftellen (met 
een aftelrijmpje of - liedje) (Nbk, Obk, 
Spa) We gongon potten wio him wezen 
mos (Spa, Obk), We gaon d'r onimepotton 
(Nbk) 
pottepisser z. padpisser 
potter (verspr.) Ookpotterd (Ste) ['p34(t)] 
- potter, iemand die maar steeds geld 
opspaart en weinig of niets uitgeeft Dat 
was een ochto potter, te zunli  am wat vot 
to geven (Dfo), eon giorige potter (Ow), 
Die ouwo boor is wel zoc'n potter (Spa), 
eon ooide potter (Np, Nw, 01-NI, Ow, Sz, 
Wol) 
potterak z. potraic 
potterd z. potter 
potterek z. potrak 
pottesehieter (Db) de; -s; ['potoski:tr] 1. 
bep. soort knikker, vgl. Wij knikicerden 
vroeger mit pottescbieters; giaezon on 
stionen mit eon mooi blauw raantien (Db) 
pottesclirabber (Nw) Ook potschrabher 
(Nw) do; -s ['p3t(a)sbabr] 1. (bij een bep. 
spel met scheipen:) degene die de schelpen 
die buiten do pot vielen, pakte (Nw) Do 
pottescbrabbor die stan bij do pot om do 
nuundors die baton depot vuion topaicken 
en do winner van et spel gal an de 
potteschrabber wel as iene kodo (Nw), ook 
in de voigende toepassing: Dopotschrabber 
was do porsoon die bi et strookgooien do 
centen biy mekeor zocbt die baton do buio 
of do pot kwani; die weron dan vow do 
winner on die gal dan we! es eon cent an 
do potscbrabber (Nw) 
pottevilder z. poddevilder 
potteviller z. poddovilder 
pottewinkel (Nt) ['poto ... ] - pottenwinkel 
pottiek z. portiok 
pottien et; potties ['potin] 1. kleine pot in 
diverse bet., z. aidaar 2. gewrichtskom Jo 
kim do aann of schooldor uut et pottion 
bebbon (alg., Obk), Mit 't va!on had do 
jongo do knije uut 'tpottion (Pe-Dbl), do 
aarm uut et pottion kriegen bi5 It 
voetba!!on (Op), do vingor uut ot pottion 
hobben (01-NI) 3. isolator aan elektrici-
teitsdraad, schrikdraad Doe dFr  nog gion 
oioktriscb was, baddon do booren toch al 

stroom mit stionon patties om ot iaand; dan 
baddon zo van dio grate battorton argens 
in eon bokkien staon on daor de stroom-
draod am et !aand mit verbannon (Ow), 
We baddon eon paer patties van ot scbnk-
draod stokkon (Wol), Do patties bin 
tegenwoordig baost aiiemaoio van piestiek 
(Spa), Jomoo'n even pottios an depao!on 
siaon (Ste) 
pottienknikkeren z. koe!ogienknikkeron 
pottienrulen z. koolegienruien 
pottiensehieten z. potscbioten 
potties (Dfo) g.  lidw. ['potis] 1. eerste fase 
bij hot tiopeion, nI. waarbij men do korte 
stok die over eon gat en/of twee stenen 
gelegen lag, wegwierp met do lange stok 
die men eronder zotte 
potvcrdamme (Sz) tw. [potfç'd ... ] 1. pot-
verdrie 
potverdarrie (Np)  tw.  [potfr'dari] 1. pot-
verdrie 
potvcrdikke [potf(dtko] - potverdikke 
potverdikkeme z. potverdikkomiy 
potverdikkemi'j (Db, El) Ook pot verdik-
keme (Nbk) [pot4'dtkomij/...'dtkam} - 
potverdrie 
potverdikkie (Bdie, Nbk) [pot4'dtki] - 
potverdrie 
potverdomme [potf'domo] - potver-
domme 
potverdonimegien (Wol) et; ...gies 
[potfr'domxin] 1. klein baardje, kleine sik 
potverdommcstriklden (Ste) et; ...strikkies 
[potfr'donistnkin] 1. vlinderdasje 
potverdore z. potvordorio 
potverdorie Ook polverdore (Bdie) tw. 
[potfç'do:oriJ...'do:ar] 1. potverdorie Now 
hobbon zo potvordorio in dat buys silo 
ruton ingooid (Obk), Fotvordorie nag an 
toe! (Nbk) 
potverdrie [potfç'dri] - potverdrie 
potverdricdubbelties (Nbk) [potfrdri 
'd.&bjtis] - potverdriedubbeltj os Potverdrio-
dubboitios nog '5 too! (Nbk) 
potverduvel (Np) tw. [p3t4'dy:w, ...vi] 1. 
potverdrie 
potvergemie (Db) [potfç'gi:mij - potver-
drie 
potverhiercnginder (Op) [potfçhi:oreij 
'guidç] - potverdrie 
potverjandorie (Np) tw. [potfçjan'do:ori] 
1. potverdorie 
potverjandrie (Dfo, Dho, Ld, Np) tw. 
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[potfdan'dri] 1. potverdrie 
potverjankoekien(0l-NI) [potfcjai3kukinl 
- potverdrie 
potvcrjoppic (Dbau) [patf'jopiJ - 
potverdrie 
potverkoper (Np) de; -s; -den ['pot..] I. 
grappenmaker 
potvertcrcn ['pot...] - potverteren 
potvcrtcrcn op can f'csicn (Nbk) 
potvet (Bu, Dho, Nbk, Np, Obk, 01-NI, 
Op, Ste) et ['potfsfl 1. goedkoop vet, 
reuzel van mindere kwaliteit (Bu, Dho, Np, 
01-NI, Op. Ste), hetz. als plokvct, dat nI. 
in con potje kwam (Ste), vgl. Flokvet 
kwazn van do daarm, et kwaw in can appat 
pottien, dathietto don potvet (Ste), (gezegd 
am iernand uit te schelden:) S.znerig stok 
patvct! (Nbk), We krlcgen patvet hebben 
het niet breed (Dho) 2. wagensmcer (Obk) 
pohis (Obk) ['pot...] - potvis 
potvogcl (Die) 1e; -s; -tien ['potfa:gj] 1. 
varkentje dat naderhand nog wordt geslacht 
(na de eerdere, grate slacht) 
potvreten (Nbk, Wol) et ['potirt:t] Z. 
vervelend, eigenaardig iemand, in can stok 
potvreten'. Dat is ok ccii nuver stok 
potvrcton (Nbk, Wol) 
poze Oak poos (Nbk, Ow) de; -n; posien 
['po:za/'po:os] 1. tijdje, poos Icmoc'n eon 
poze waach ten (Np), We gaon can pea/en 
vot (Ow), N. began a/ hid vrocg to mi5cn 
in do morgan, can bide pozë year do 
zwwo al voordat de zon opkwam d), al 
can wool posien loden (Nbk), eon posien 
your Oosterwooidemor moat (b), Hij is 
hew- eon posion naokomznen is wat later 
gekamen dan zij (Nbk), oak: is eon paosje 
later geboren (dan zij) (Nbk) 
pozen (Sz) zw. ww.; onoverg.; poosde, het 
poasd ['pa:oz] 1. pozen, verpozen We 
hobbon a! 20 kin foist, dat now gaon we 
mar as even pozen ow wat to drinken (Sz) 
Pr. - aticorting van Priostar, Protostaans 
praai z. praol 
praam.z. praom 
pracht I de [praxt} 1. schitterend 
exemplaar, in verb. als Wat can pracbt van 
een boom staot door (Nbk) 2. iets 
prachtigs, schoons, in pracht on prao!, z. 
onder pro a! (Bu, Dho, Ma, Obk, Op,  Ste), 
20 oak pronk on pracht één en al pracht 
(Nbk) 3. schoanheid (ba) Eon uutbundige 
pracht strao!t aut do k!oarcn on sprokies- 

gcbourcn (ba) 
pracht II (Nbk, j) bn.; attr. [praxt} 1. zeer 
fraai, geweldig good, mcci Ze hebben eon 
pracbtbuus (Nbk), Eon pracht poord dat ze 
bobben (Nbk), Ft was eon pracht stok wark 
U) 
pracht- - pracht-, eerste dccl van sanien-
stellingen als prachtfilm, prachtfoto; ze 
zijn in dit woordenboek niet alle opgesomd 
prachttilsn ['p...] - prachtfilm 
prachtfoto de; -'s ['p...) 1. schitterende 
foto 
prachtig bn., bw.; -er; -st ['praxthx] I. erg 
mcci Ft Is prachtig wool (Nbk, Np), eon 
prachtig plakkien U) Ha, dat is prachtig! 
Zo Y,6y in c/a vroegto! (ba), Wat kionk dat 
prachtig, on I on S. vu.nnon ze aiomao!o 
haost !ieke nnooi(j), eon prachtige stounnie 
Q) 2. doeltreffend Dat komtpraobtig uut! 
(Nbk), As ze es an die schoohi staon kon! 
Bat was can prachtig p!akkicn Your hear! 
(Nbk), Prachtig! dat is heel good gezegd, 
dat kant heel good uit enz. (Nbk) 
prachtrit de; -ten; -tien ['praxtrtt} 1. 
schitterende nt 
prachtstok et; -ken; -kien ['praxtstok} 1. 
prachtig toneelstuk e.d. 
praem (verspr. WS, Db, Dfo, Dhau, El, 
bet. 1: Obk, Ow) Oak prawn (Dfo, Dho, 
Ld, Ma, Nw, Obk, Ow, Pc-Db1, Sz),prao-
me (bet. 1: Nw), praam (WH) de, oak wel 
et (bet. 2); -en; -pien [pr:m/pr5:m()/ 
prã:m] 1. praain, ni. klein, van achteren en 
van voren rend vaartuig dat geboomd 
wordt (soms met een soort vooronder 
waarin men in voarko- mende gevallen 
overnachtte, soms oak met een roer (Spa)) 
D'r lag con praom vent do wal (Ma), Dc 
vrouwluden mosson vroogcr do turf op do 
praem !oogen (Obk), Do praom woddo 
vectral bruukt in Haulorwiek on Appe/sche, 
in do wieken; omdat ze d'r mit poerd on 
woogon niet kommen konnon wodde hiy 
year alias bruu.kt: your tw1, buj vee 
yerweidon (Ow), Koenen, huj on stront 
gong in do praem (Wol), eon praom vow' 
roe of turf (Ow) 2. praam op de neus van 
een paard, neusknijper, vooral in de 
volgende toepassingen: Ft prooni kricgon 
ze op 'c neuzc aj' ze nict moor baos 
kunnon, eon booltien mit eon touwgion dat 
an beide kaanten vaaste an dot booltien 
zat, at woddo ow do smite van et peerd 
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daon on andri)'d (Dfo), Eon peerd dat n/ct 
om 't iicke wol, Aroeg do praem op (Obk, 
El), et peerd do praom opzetton (Ow, Sz, 
Ma), As do men/c naor do bingst moe4 
dan kuj'him boter in bodwang bolen as hi)' 
eon praom op 'e neuze hot; &o wodt ok 
we] bruvict bi)' et poordobcsiaon (Bu) 3. 
yang (van een molen) (Ma) Do movie bet 
eon praom, waor hi)' mit vaastozet wodt 
(Ma) 4. pen in een gotwost (waaraan die 
wordt opgehangen, om te roken) (Nw) 
praemjacger (Bu, El, Nt, Obk) de; -s 
[p ... ] 1. persoon die op her jaagpad het 
paard mende, scheepsjager 
prairie de; -s ['prc:ri] 1. prairie, ook bij 
vergelijking, in verb. als (aathter) in do 
prairie wonen zeer afgeiegen wonen (Bdie, 
Dfo, Pt- Dbi), zo ook Jo zitton dam-  ok 
aong in do prairie (Spa) 
prak (Nbk, 01-NI) de [prak] 1. in in do 
prak geheel kapot: 1k bobbo eon ongelok 
bad mit do Bets, hi)' is helemaol in deprak 
(01-Ni) 
prakke de; -n; prakkien ['prako] 1. kiiekje, 
rest eten, hoeveelheid gemengd eten (vaak 
aardappelen met enige groente erdoor) D'r 
isnog con praldcien overbleven (Bdie, Np), 
een opgowaanndprakkicn (Nt), otprakkien 
cerst opmakon (Spa), 1k bebbe van gister 
flog eon prakkion eorpeis ovorbullen (Op), 
Za 'kjo can prakkion klaonnackon? restje, 
kieine hoeveelheid gemengd eten, ook: iets 
dat viug klaargemaakt wordt (Dho), 1k zal 
even et prakkien opwaarmen (Wol), BliP 
d'r weer zoe'n prakkicn over, iedor wat! 
(Ste), We moo'n do katton nog eon 
praidden kiaonnaeken (Np), 1k had con 
lefler prakkien opgebakkon ees'pels, die 
dee 1k op con plakkien roggebrood, dat 
smackte me best (Pe-DbI) 2. ongeordende 
hoop, de totale hoeveelheid (Wol, Op) Hier 
heJ' do hole prakkc weer bijv.: alle 
papieren (Wol), Hi)' laieep d'r tussonuut en 
lout oons mit de prakkc zitten (Op) 3. 
flinke hoeveelheid (Bdie) Wat eon mooic 
prakkehuJ(Bdie) 4. mannetje (01-NI) War 
is dat eon kloino prakke (01-NI) 
prakkedaenken Ookprakkedenken (WH) 
onbep. w. [prako?d ... ] 1. (vaak als 
schertsend aiternatief voor prakkescren) 
nadenken, peinzen, piekeren Moonskon 
prakkodaonkcn vuson to wile (v), Now 
mock oven prakkedaenkon, hour (Nbk), 

Hi)' zit mar your him uut te prakkedaenkon 
(Ow) 
prakkcdenken z. prakkodaonlcon - 
prakken ['prak] - prakken (van eten) 
eorpels prakken (Nbk, Wol), 't eten 
prakken (Ma, Spa, Wol), Vow klcinc 
kiondor wodt in de regel et eten dew 
mokeer pratt (El), We gaon dat even 
loklcer prakken (01-Ni), Zak et oven 
prakken? (Dho) 
prakkesaosie (verspr.) de; -s [prako'so:si] 
I. het prakkezeren, het piekeren, de 
overpeinzing Ze lacbten es en Maatien zoo 
dat et ok gion goheim was, mar eon 
prakkesaosie (vo), Toeje, zeg es wat, bej' 
somsprakkesaosiesl (Obk), Daor he X- niks 
gien pralckesaosics over, hew daar zit ik 
met over de piekeren, hoor (bI), Hi)' zit 
aorig in do prakkesaosies (Ow, Nt) 
prakkcsecrdcr (Dho, Nbk) de; -s 
['praksLofdf] 1. iemand die steeds piekert, 
tobt 
prakkescren zw. ww.; overg., onoverg.; 
prakkeseerde, het prakkeseerd [prako 
'st:oç] 1. flink nadenken, peinzen, pieke-
ren Hi)' prakkescert d'r licbt over tilt er 
niet zo aan (Spa), Waor zit ie toch over to 
prakkosercn (Ow, Nbk), Hi)'piakkcsoert te 
yule (Nbk), Jo prakkesercn d'r onder et 
melken ok vacko over hoe aJ' et hebben 
mocten in et bodriof (Nbk), Ikprakfceseer 
d'r over om lid to wodden overweeg (Dfo), 
Ikmos do hole tied prakkeseren wie as et 
was (Wol), As N vot was, mos (Ic aided 
mar prakkeseron as hi)' wel good tbuus-
kwarn (El), Aj'moeilikheden in defemilio 
hebben, htj' met slaopen van ? prakfcc-
seren (Pe-Dbl), le kun Jo ziekprakkoseron 
(Ste), Daorbc'k wat over ]open teprakke-
seren (Spa), Die zit zo to praickeseren, die 
beurt of zicbt nib (Obk) 2. (overg.) 
bedenken, bij zichzeif nagaan 1k moot even 
prakkeseron waor a'k dat laoten bob, 
...wa'k doon zal (Bu), 1k kan It nog mar 
niotprakkescron waor 1k ot heb (Nw), d'r 
bi)' prakkoseron bedenken dat iemand/iets 
bij een club e.d. kan, aan iets mee kan 
doen, en dat vervolgens regelen (verspr.) 
Ze hebben him bi)' et twiede van do 
vootbalclub prakkescerd (Dhau), Ze zullen 
me bi)' do buurtvereniging prakkeseren 
(Dfo), Ze hebben lack zo lange praot, tot 
ze him d'r bij prakkoscerd hebben hem 
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erbij hebben gehaald (Ma, Nbk, Np), Ze 
hebben hear bij It daansen prakkesecrd 
(flu, El) 
prakkicn at; prakkies ['prakin] 1. kleine 
prakko (vooral in bet. 1), z. aldaar 
prakkiesdag (Diz) ['prakizdax] - 
kiiekjesdag Vandaege is 't pra.kkiesdag 
(Diz) 
prakiel (fidie, Sz) at; -s; -den ['praksi] 1. 
(negatiever dan prakkien (54) kliekje, 
rostj e eten Dat is con raer praksel raar, 
geprakt eten (fidie), Etpraicsel van kiender 
wodde an de bond geven (Bdio) 
prakttckOokpraktIjk (Sz: bet. 3) do; -en; 
-ien [prak'tiklprak'tejk] 1. (g, my., g, 
verki.) daadwerkelijke uitvoering do 
praktick van et Jesgeven (1), eon man van 
de pratt/dc, In do praictiek is et aandors as 
daj' daenken in werkeiijkheid (Spa, Nbk), 
20 oak Dat komt in depra.ktiek baost nooit 
yew-  (Woi), Do praictiek wiest vat/ce we] 
aitaders uut (Op), Do pratt/c/c zaf 't we] 
autwiezen (Diz) 2. beroepspraktijk Die 
dokter hat ten grote praktiek (Nt, Nbk), 
..bctzienpraktiek verkocht(Db) 3. manier 
van dean (Nbk. Sz) Die man hoSt d'r 
soms can appatte praktijk op nao (Sz), 
vremde pra.ktieken (Nbk) 
praktiekdicl (I) [it...] - pxaktijkgedeeite 
(van een examen, studie) 
praktiekdiplome (1) [...'t ..j - praktijk-
diploma 
praktiekervaring [it...] - praktijkerva-. 
ring 
praktiekjaor (spor.) [...'t...] - praktjjkjaar 
praktiekiekaot (1) [...'t ... l - praktijklokaai 
praktiekonderzuuk (spar.) [...'t...] - prak-
tijkonderzaek 
praktickruumte (spor.) [prak't...] - prak-
tijkruimte 
praktijk z. prattle/c 
praktikum (1) ['praktikm] - praktikum 
praktikumlekaol [p ... ] - praktikumlakaai 
praktisch bn., bw.; -er ['praktis] 1. (bn.) 
betrekking hebbende op do praktijk 
praktische kennis 2. met aug veer de 
praktijk, handig, doelmatig Et is eon good 
ding aj' watpraktisch anlegd binnen (Obk), 
Zone kan praktisch wezen, n/ct mit 
ow wagon on zo (Dfo), Dat is we] 
praktiseh, zoaj' dat Joan (01-Ni), Die 
werkplaas is praktisch inricbt (Spa), can 
praktisch kedo (Ow), Dat is a/c praktisch 

uatdocht (Nbk) 3. (bw.) bijna geheei, zo 
good als Et is praktisch druge (Nbk), Et is 
praktisch onmogelik (Woi), D'r zit prak-
tisch glen verscbil in (Ow), It kim prak-
tisch glen baante opsiaon of d'r is weer 
eon overval gebeurd (Obk), Et is praktisch 
zes are (No), Dat is toch praktisch wit-
kommen zo ongeveer (Nw), Dat be% 
praktisch daon bijna voltooid (Nw) 
pral (Op, Ow) bw. [prai] 1. in d'.rpraf op 
staon voet bij sulk honden (Op), d'rpral o 
gaon id. (Ow) 
praol (verspr.) Oak praal (verspr.) 
(pro:al/pra:1], in pracht en praol één en al 
praeht, pronk (verspr., Ste), ook Et is 
alicmaol prank on prasi (Np) en Et is 
aI]egcer pracbt on praol (Dfo, Nw) 
praoien (Nbk, ba) ['pro:I41 - praien, 
pronken (van bijv. ten fraaie plant:) Now 
staot MY in do Wan tepraolen (ha) 
praolwaegen (spot) I'p.-.} - praaiwagen 
praom(e) z. praem 
praot de, at; ...ien [pr3:at] 1. hot praten Zo 
kwieslcwaans brocht ze dat even in do 
praot to passe Q),  In do praot to passe 
kommen (verspr., Wal), Lb In et praot 
began D. es to dacnicen an wat cit oo]dc 
veldwaaeb tar hear al es vertold hadde 
tij dens bet praten (j), 1k moat es mit him in 
do praot kommon, dan zal bi nag wat 
hearon daorje de oren van toeten (Obk), 
D'r Icon wel praot wezen in Y aachterhuus 
hot hjkt wel aisof or mensen praten (Ow, 
Dhau), Mr is praot op 'a dc]c or wardt 
gepraat (Ste, Wal), zo ook D2- ispno4 d'r 
is zaker vol/c bly de dew-c (Np, Ste, 
Pt- Dbi) en 1k hew-do  ok praot (Nbk), An 
'tpraot to houron komt die wit ten aander 
oord(Ld), an do praot rae/can, ...komjncn: 
Doe kwarnmcn ze over do zaeken an do 
praot 6), 1kb/n even an de praot kommen 
mit N (Dhau), (na onenigheid:) Ze bin 
wear mit mekeer an de praot kominen 
(Nw), 1k bin daor met an de praot kommen 
(El), Mit die vrouw kuj' a/tied mar min an 
de praot konunen lain je maeilijk een 
praatje beginnen (01*), Ze krcgen et over 
koenon to praot kwamen over koeien aan 
de praat (Nbk), We kwa.znznon in do praot 
we raakten aan hat praten (Np,  Ste. Ma), 
We raekten in de praot raakten aan do 
praat (Ste), Ziy bin song van praot ze zijn 
gezeilig am mee am to gaan (Nbk), Die is 
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moei]ik an do praot to kriegen hat is 
moeilijk om een praatje met hem te 
beginnen, met hem aan de praat te komen 
(01-NI), Len stofzooger die kepot is kuj' 
vaeke we] wear an de praot ki-legen weer 
in werking krijgen (Nw), Et was a]Jegeer 
praot aacbterofpraten over jets dat toch al 
gebeurd was (v), jane an de praot bo]on 
d.i. met heimelijke bedoelingen (bijv. am 
iemand at te leiden enz.): Hool hem even 
an do praot (Wok), oak onopzettelijk en 
veelal zodanig dat de ander het tijdverlies 
betreurt: N bet rni5 an do praot bu]Jen 
(Ste), zo oak Ze kunje mooi an do praot 
ho]en (Nbk), Ze kunje we] as goad an de 
praot holen (Bu), 1k kan 't moci]ik mit 'm 
an de praot bolen hat kost me moeite hat 
gesprek met hem gaande houden (Diz), zo 
oak In at begin konnen ta at praot baost 
niet gaonde holen (vo), waartegenover N 
kan or we] aorig an de praot bo]en kan het 
gesprek gaande houden (Nt), Len goeie 
raker kan eon piepe an do praot ho]en 
gaande houden (Db), 1k kan bi)' him gien 
praot vienen ik weet niet waar 1k het met 
hem over moet hebben (Nbk), Die hebben 
we] praot (an mekeer) ze hebben (elkaar) 
heel wat te vertellen (Nbk), D'r is gien 
praot an hij/zij is erg saai, je kunt er geen 
gezellig gesprek mae voeren (Nw), It Is me 
de praot niet weerd het stelt niets voor 
(Ma), zo ook Et is me gien praot weerdhet 
stelt niets voor (verspr.), vooral: het is 
maar een kleinigheid om te doen (Nbk, 
Ste), Et is me gien praot weerd waj' daor 
zeggen 1k zie hat niet zitten (Pe-Dbl), zo 
ook 1k wi] d'r gien woord over zeggen, at 
is hi)' ml)' glen praot weerd(Op), 1k wi]d'r 
glen praot over beuren begin me er niet 
over, 1k wil er niets over horen (Np), Daor 
komt (vast) praot van daar zullen allerlei 
mensen verder over praten, er zal een 
geruchtenstroom over op gang komen 
(verspr., Ma), zo oak Daenk d'r mar 
omine, d'r komt praot van (01-Ni), 1k za] 
stifle wezen, want d'r kan we] as praot van 
kommen (Bu), D'r is praot van dat (.) 
men zegt dat ( ... ) (verspr.), 1k badde d'r 
nooitpraot van bawd 1k had er nooit iets 
over horen zeggen (v), 1k bebbe d!rpraot 
van beurd 1k heb er geruchten over 
gehoord (Np), zo ook D'r gong al gauw 
praot dat de Neder]aanse so]daoten 

weeromme mossen (..) (vo), Daor moej' 
gien praot van macken, mar at is we] zo 
hou het voor je (Ste, Nw), D'ris watpraot 
van, of at waor is weer ik niet er wordt 
over gesproken (Nbk), Do pr.aot gaot, dat 
die meensken bier weggaon er wordt 
gezegd dat ( ... ) (Obk), An 'tpraot kuj' wel 
weten datzenietgoedhie]isdat ze niet al 
te snugger is (Ow), d'r zit gien praot an 
gezegd van iemand die moeilijk een praatje 
maakt, een gesprek gaande kan houden 
(Nbk, Np), zo ook d'rzitniet vu]cpraotan 
(Nbk), soms met de bijgedachte: maar het 
is een stiekemerd (Nw), Die kere] is roeg 
in dcpraot(Np), Hej'm wel stof van praot? 
heb je wel jets am over te konverseren? 
(Nbk), As at to praot komt, moat at N 
wel even verte]Jen (Db) 2. dat wat men 
zegt Jo moe'n niet zo IJauw in de praot 
wezen (Obk), ]omp in de praot ruw in zn 
manier van uitdrukken (Ste), Eon onbe-
schoftepraot bet hi)' a]tied (Sz), Die kere]s 
badden eon flauwe praot (Np), ]omp(e) 
praot (Nbk), ha!fwieze praot flauwe kul, 
onzinnige praatjes (Nbk, Obk), oak 
halfwies praot (Nbk, Ow), onwieze praot 
(Ste), praot van nib onzin, kletskoek, 
ofivijde praot id., Luustor mar niot naor 
die ver]euren praot praatjes van niks, 
lariekoek (Dho, Nbk, Nw, Obk, Op, Wa!), 
zo oak Vcrleuren(e)praot die is d'rgenoeg 
(Bu, Np, Ste), praot vein- dna hebben veal 
praatjes hebben (Bdie), Th3 bet praot vow 
tiene Id. (Nbk), Hi)' is bot in de praot 
(Dhau, Diz, Ow, Spa), ...wat wonder van 
praot (Nbk), Ze g]imkte on veraanderde 
van praot (v), Ze raekte de praot biester 
raakte de draad van haar verhaal kwijt (s: 
oost.), Zien praot en een dubbeftien is flog 
glen tien canton zijn praatjes stellen niets 
voor (Np), praot as eon aentien metwost 
waor at vet wit ]open is saai praat (Op) 3. 
iemand die komt am de ander te spreken, 
om met hem te praten, die op bezoek komt 
D'r is praot veurjow (01-Ni), We hebben 
praot kregen (Diz), Hi)' kan zeker gion 
praot vienen, want hi)' komt d'r a] wear an 
(Nbk) * Jowpraotisgienpraot/Aj'praoten 
van praot'Mar mien praot/Vat is praot/Aj' 
praoten van praot (Dho), Van praot komt 
praot het ene praatje roept het andere op 
(Bdie, Dhau, Nbk, Np, Nw, Ste) 
praotaovcnd (spor.) ['p...] - praatavond 
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praotbcssem - praoten 

Jell keer in de waand bewwe cen 
praotaovend (Np) 
praothcssem (Ste) do; -s; -pien 
['pro:odb ... } 1. iemand die aan één stuk 
door praat; met name gezegd van kicine 
kindoren: Et bin van die praotbessempies 
(Ste) 
praotborrel (Dfo, Nbk, Np, Ste) de 
['pro:dboyl] 1. één of moor borrels die 
men heeft genornon on waardoor men 
spraakzamer is geworden eon praotborrel 
op liSbon (Nbk, Np, Ste) 
praotbuul (Op. Pe-Dbl) de; ...bulen; -lien 
{'pro:odbyl] 1. voelpiater 
praotdcuze (Obk, Op, Pe-Dbl) do; -n; 
...deusion ['pro:odAzJ 1. vrouw die veel 
praat 
praoten zw. ww.; overg., onoverg.; 
praotte, her praot ['pro:atr] 1. (oxovorg.) 
sproken 1k kan Jo niet goed verstaon, kuj' 
war hadderpraoten?(Nbk), Lao'we d'rmar 
niet meet over praoten laten we hot maar 
als afgohandeld zion en or niot meet op 
temg komen, N. praottc in bimze/s (b), 
Doe kon oonze veurman zo mooi niet 
praoten dat hij weer zoe'n goed tarief 
kreeg hij kon door praten niet beroikon dat 
(...) (vo), Nao wit praoten deed A. zion 
vraoge ow ccnteraosie vat do docken (j), 
low kim iekker lu//en, mar fow praoten d'r 
miy nict hi, zoo 1k tegen die man die mit 
dekens an do deuce kwam Jo krijgt me niet 
zover door zo to praten (Op),  Fraot d'i-  mar 
niet ommetoc, zeg mar rechtuut waor flop 
staot (Ld), 'Flat praoten' is in Steggerse 
ogen niet negatieC mar 'kroem praotcn' 
we], da's aenlik scbe]len (Ste), Hij bet de 
hide aovend praot, en hij bet niks zegd! 
(Ste), L. praot mar wit kletst maar oen 
boetje (b), le bebben niaidce]ik praoten 
vanuitjouw situatie kunje dat geinakkolijk 
zeggon, zo ook Th)  her mooipraoten, hij 
boo/i or zels niet to doen (Db), Hi kazi 
viatop praoten (Ow), Jo moe'n lange 
praoten am mij ammo to praoten voor Jo 
mij om krijgt (Po-DbI), We bebben 'm 
praotende weer op zion gemak steid door 
tegen hem to praten (Diz), D'r was gien 
praoten an or viol niet tegen to praten, 
praten hiolp niet (Np), zo ook ITt was gien 
praoten tegen (Nbk), 1k trios d'r aong tegen 
praoten art, 'iv over to haclen (Ste), Ze 
]open praatende et pad op-en-dace (..) 

met elkaar pratend (p), ienc naor de wand 
praoten, zo ook iene naor de bckpraoten 
(Nbk), year do voest wegpraoten (Nw), Ze 
praoten zo maoi, ze thicken Jo baost of ze 
praten enorm vloiend (Np), dr ommebenne 
praoten: 1k beb d'r mar een betien 
onimehonne praot tic wol hear n/ct racken 
(Ld), Hiy praot honderd vat zeer veol 
(Wofl, Die praot oversi ammehenno, mar 
et recite woj' net gewaer (Pc- Dbl), Om 
bi5 do boor to gaon daor moeJ' hielondal 
niet van praoten, da 's vanze]s vusen to mm 
(b), We konnen praoten en doon wat we 
wa/len, mar MY doe etpeflinent niet (Op), 
heideroppraaten zo praten dat do anderon 
jo good kunnon verstaan (Nbk), (onpors.) 't 
Fraot me in de back hot roinmelt in rn'n 
buik (01-NI), zo ook Zepraaten M mi5 in 
do back id. (Ma), Et duw-de ak niet lange 
an thy began over de tonge to praaten en 
wodde ofgrieselik slsapeni  lodderig to 
praten (j),  Hiy zal b/rn d'r ok nag vat 
praoten zn figuur proboren to redden (Np), 
Hijpraatgaed, mar hij vret beterhij hoeft 
eon hoop praatj es maar or komt niots van 
torecht (Db), ook: Jo heb weinig aan z'n 
praatjos (Sz), hij kan beter eton dan praten 
(El) on hij voort eon groot woord, doet 
weinig on eot voel (Obk), Hxpraot d'r zo 
overhonne praat gowoon door zonder bij do 
eigonlijke kwestie stil to staan (Nt), Praot 
mi5 d'r niet van ik moot or niks van 
hebben (Nbk, b), Th3i praot d'r mar war 
henne hij kletst maar raak (Diz), -van 't 
lone in ? aandere id. (Diz), MY praot naar 
datbiy verstaand hot nogal dom (Diz), JIij 
kan beterpraaten as warken (Ld), 1k beb 
liever dat ze over me praoten as van me 
ekn (Dbo), praoten as eon kiepe zonder 
kap, praoten (kunnen) as ilnigman, Hij 
kan praoten as eon advekaot, praoten as 
ecn metwast saai, droog (Edie), Hzpraot 
krek as eon aentien metwast waar et vet 
vat lapen is id. (Op), ook: als eon kip 
zonder kop (Ste), ...dat et vet ant/open is 
U (Ste), ...as eon entien wost (d) 2. eon 
gesprok voeren, konversoren i9I/ofnog mar 
even, praat mar con piepvol (Nw), Praat 
nag mar even Jo, ie hebben do tied nog wel 
(Bu, Dhau), Wehebben gezellig even praot 
(Np), D'r is glen wies woord mit 'iv to 
praoten or waIt niet met hem to praten 
(Bdie), Mit hem is in good fatsoen niet to 
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praotendcweg - praoterig 

praoten (01-Ni), met weer mit mekeer 
praoten ni. door onenigheid (Ste, Ow), zo 
ook Die praoten nooit weer (Spa), bijhuus 
staon tepraoten (ba), uutpraoten op visite 
gaan: We moe'n vot jong, we moc'n 
vanaovend uut praoten (Spa), We zullen 
vanaovend flog uutpraoten (Np), We gaon 
een aovend uutpraoten (Bu), tepraoten id. 
(Db, Nbk): Wij gongen die dag naor 
Henderk-om te praoten (Nbk) 3. (on-
overg.) zoggen, zich uitdrukken (Mun, 
Obk, Op, Spa, Sz, ho: Nw) Wi5 praoten 
van: 'Etisnw daor een drokte'drukken ons 
als volgt nit (Spa, Obk), Zo men praot, hot 
hij 'in zefs vergeven naar men zegt (Mun), 
Vroeger praotten ze hier van een maotien 
on ok we! van een dikkop (Sz), Bij boolt 
praoten we filet van lassen (Op), (in een 
gesprok:) praot le van dingen (..) om 
verder to gaan ( ... ) (ho: Nw) 4. (overg.) zo 
praten dat de ander in eon andore toestand 
geraakt lena wat uut or beufdpraoten, lane 
van de stool praoten door welbespraakt-
hoid, argumenteren of vleien geheel ondor 
do indruk doon zijn (Dho, Np), zo ook Hi 
praotje van de stool on gaot d'r zels op 
zitten (Bu, Dfo, El, Nbk, Np, Nw, Wol), zo 
ook Hi kan zo !ekker kietsen, hi praot 
een ander van de stoel on gaot d'r zeif 
!ekker op zitten (Sz), iene de gatten in de 
hozen praoten zo praten, dat do ander or 
goon woord tussen kan krijgen, al zijn 
overredingskracht aanwenden, zeer veel 
vertollen, praten (Dhau, Mun, Nw, Op, 
Wol, b): 1k hoeve jow glen gatten in de 
bozen tepraoten (b), ook ...in de kousen 
praoten (Nw, Op), ...in de sokken praoten 
id. (01-NI, Nw), lena van de sokken 
praoten door druk of overtuigend praten 
geheel onder de indruk doen zijn (El, Spa), 
Hiy praot je de gatten in de sokken hij 
praat zeer druk (Op,  Pe-DbL, Wol), ...de 
oren van dekop(Bdie, Wol) * Jow praot 
Is glen praot/Aj' praoten van praot/mar 
mien pra of/Dat is praot/Aj' praoten van 
praot (Dho), 1k had 'n motto mit zeuven 
bigen/De oofde dood in 't hofle 
!iggen/Och man, och man/Fraot d'r mi5 
met van (Diz), Die kerel die prat, al het 
bly glen bemd om 'tgat wat hij zegt stolt 
niet veel voor, heoft niets om het lijf (Bu) 
praotendeweg (Nbk, Obk, vo) bw. 
[pro:otidowcx; aks. wisselt] 1. at pratend 

Op 'e boeke van de straote of bif con 
brogge staon vaeke, a! praotendeweg, can 
koppe!tien manluden to krinlciensplyen 
(Obk), Zo praotendeweg kwarnmen zlj op 
'a Fochte! (vo) 
praotcndcwieze (vo) bw. [pro:otvdowsx; 
aks. wisselt] 1. al pratend Zo 
praotendewIeze kwa,nmen ze In de scbw-e 
(vo) 
praoter do; -s; -tion ['pr3:atç] 1. iemand 
die praat 't Is eon lompe praoter, MY Is 
roeg in do mond (Diz, Ste), Dat was 
een praoter, daor kuj' glen woord tussen 
krlegcn (Dfo), Et Is eon goele praoter, hly 
kan zIon woorden we! vienen (Ste), Et Is 
een praoter van stront, hij kfetst d'r mar 
wat henna, can echte andlkker (Nw), Da 's 
ok eon aorlge praoter iemand die 
eigonaardig praat (Nbk, 01-NI, Ste), ook: 
iemand die veel, eigenaardig, druk of 
gezellig praat (Nbk, 01-NI, Ste), (van 
kleine kinderon:) Dat bin aorigepraotertles 
(Nbk), Et is eon drokke praoter (Nbk), N 
Is can geze!!ige praoter, die bly iederlene 
wefkom is (Np, Op), een minne praoter 
iemand die slecht spreekt (Ow) 2. iemand 
die op visite komt (oorder vaak voor een 
hole zondag, met name inzake eon echtpaar 
en evt. hun kinderen) We zufien morgen 
praoters hebben, en now moor de boal wat 
your mekeer (Dfo), Vroeger, as d'rpraoters 
kwajnmen, nainmen 20 nog wel es con 
poede mit aepeneuten mit (Obk), Now de 
praoters vot binnen, gaon we mit mekeer 
even toepakken om alias op te rum en (Db), 
Dc praotors hebben ofzegd (Nbk), We 
krlegen vanaovendpraoters (El, Np, Ste) 
praoteri'je do [pro:otç'tj, ...eja; z. -i'je] 1. 
hot (veel) praten Daor is allied praoterie 
mit die maeglcs in huus (Dfo), MIt al dlsse 
praoterlye sebieten we niks op (Op), D'r is 
praoteri7fe in buus ik hoor praten (Spa), 
Hour, d'r is nogpraoterie op 'a wag (Bu, 
El) 2 visite Die pta otene be'k mar ofjcltst 
visite (El) 3. goroddel, goklets D'r is 
praoterjje van kommen (Nbk), ...van west 
(Nw), Praoteri3ie bej' alticd(Diz), D'r komt 
(vast) praoterie van (Ste, Dho), Dat Is 
niks as praoterie, daor moej' ja niks van 
antrekken (Np), In eon ddzp Is d'r vaeke 
eon bie!eboe!praoteriyc (Obk) 
praoterig ['pro:tpx] - praterig (bijv. van 
eon kind dat op het punt staat ziok te 
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praothile - praotschieter 

worden:) Hiy was toch zo praoterig; dan is 
et met in odder, dan is d'r wat (Nbk, Ste), 
Die kerci is niet shnimc praoterig (Nbk, 
Nw, Op, Np), ook met de bijgedachte: hij 
heeft ze achter de ellebogen (Nw), ta 
weren niet zo praoterig (El), N is aorig 
praotcrig(Bu), Wat was hij tocbpraotcrig, 
MY bet misscbien con praotslokkicn op 
(01-NI), Pas mar op, hij is nogal wat 
praoterig iemand die door veel te praten 
zaken doorvertelt die je liever voor je had 
willen houden (Nbk) 
praothille (Dho) de; -n ['pro:thtl] 1. 
iemand die veel praat Dat is tocb zoe'n 
praotbillc! (Dho) 
praotien et; praoties ['pr3:otinl 1. praatje, 
klein, onbelangrijk gesprekje een praotien 
macken, om eon praotien verfegen wezen, 

- .zitten, Die man kuf'  nog we] as ccxi 
gezeiigpraotien mitbebben (Sz), Dan had 
bij a!tied can praotien tegen mi5 (J) 2. wat 
iemand zegt, het gesprokene Thy bet a/tied 
zien praotien (we!) k!aor weet wel wat te 
zeggen in wat voor situatie dan ook (Bu, 
Nbk, Spa, Ste, Ow), Hi)' kan zien praoties 
goed kwietwodden hij is goed van de 
tongriem gesneden (Dho, Ste), Dc zieke 
knapt op, bi)' krigt weer aonj praoties 
praat al weer opgewekt, reageert snedig, 
maakt grapjes enz. (Db, Nbk), A!tieten 
mooiepraoties en je dan zo bcscbieten en 
je dan zo belazeren (b), Mooie praoties 
be'k niks an (Ow), 't Bin a/Jemaol 
ver/euren praoties het zijn praatjes van 
niks (El), zo ook Die verleuren praoties 
kopen we niks veur(0l-Nl), Foj watbeb 
ie drekt weer rere praoties (b), praoties 
bebben zich met woorden verzetten, zich 
betweterig opstellen (Db, Nbk): Hej' nog 
praoties? Aanders kuj' wel opboep cien 
(Nbk), Dat past je niet om praoties te 
bebben tegen je meerdere (Db), praoties 
van komso blufferige praatjes (v), Vew-
zienpraotics kuj' weinig kopenje kunt niet 
bouwen op wat hij zegt (Op), Zion praoties 
en vieftebaive cent is nag gien shiver 
mittenneer zn praatjes stellen echt niks 
voor (b), zo ook Jaw bin een lu/meier, jaw 
praoties en vier duiten bin krek (geJiek) 
can halve stuver(Op) 3. verzinsel, gerucht 
Etpraoticn doe de ronde (01-NI), D'rgong 
al can praotien over (Nbk), D'r gongen ok 
al praoties, dat ze bier in Appeiscbe (..)  

(b), Die rere praoties die dews dörp gaon, 
mock nag zicn as 't waor is (Db), Dc 
praoties gaon d'r (Dho), D'x gongen 
vremde praoties van him (b), Fraaties bin 
d'r gauw genoeg in de wereid (p), Douk 
be'k de praoties nag aacbtcr et gat an 
straks wordt er nog over mij geroddeld 
(Nbk), Jim moc'n we! weten wie die 
praoties in de wereid brengt (Op), Ft bin 
praoties in de wiend het is helemaal niet 
waar (Np), praoties veur de yak (Op) 4. 
causerie (spor.) een praotien boien yew de 
p!atte!aansvrouwen (Nbk) 
praotiesmaeker ['p ... j - praatjesmaker 
praotiesmaekeri'je (Np) de [pro:otisme: 
kf'Ejo] 1. het maken van praatjes: gebluf, 
ook: het doen ontstaan van geruchten Dat 
is ailcmao! praotiesmaekcrie (Np) 
praotiesinejoor z. praotmejoor 
praotiesvcrkoper (verspr.) ['p...] - 
praatjesmaker (ook wel van een kind) 
praotmajoor z. praotmejoor 
praotmejoor (Wol) Ook praotmajoor 
(Db), praotiesmejoor (Wol) de; ...mej oren; 
-tien ['p...] 1. (vooral van een kind) 
iemand die veel praat 
praotmesicne (b: lm, p) de; -n, -s; -gien 
['p...] 1. iemand die erg veel praat 
praotmiddag (spor.) ['p...] - praatmiddag 
Dc Scbrieversronte hal in et begin ok wel 
es ccxi praotmiddag (Nbk) 
praotmussc de; -n; ...mussien ['pro:ot 
m.&so] I. iemand die veel praat, babbel-
muts; van kinderen: Ft bin van die praot-
mussies (Nbk), Ft is varentig Jouk S., die 
praotmusse (b), een aorige praotmusse 
iemand die veel praat mast op wie je niet 
erg kunt bouwen (Nbk) 
praotpaol (1) ['p...] - praatpaal 
praotpergrammc (spor.) ['p...] - praat-
prograrnma 
praots I (Op, vo) [pr3:ats], in praots 
hebben praats hebben (Op): Hi)' badde 
soms wel weinig praots, mar as hi)' wat 
zee, dan !uusterde iedcriene wel naor him 
(Op), en in praots kriegen weer praats 
hebben (v): Ze kreeg wear praots on 
be!angsteiing yew de dingen (..) (v) 
praots II In.; pred. 1. geneigd tot praten 
Th7 is aorig praots, vanaovend (Db, Nbk, 
Spa, Sz), Hi)' was goed praots (Ow), Die 
kerel is niet slimme praots (vo, Np) 
praotsckieter (01-NI) de; -s; -tien 
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praotslokkien - preek 

['pro: atskitç} 1. praatziek iemand 
praotslokkien (Nbk, Obk, 01-NI, j) et 
['pro:otslokin] I. bep. hoeveelheid drank 
die men heeft gebruikt en die maakt dat 
men spraakzamer is geworden Eon gezollig 
praotslolckien is goad, marie moo 'n niet to 
vale van dat sp1ri bruken (Obk), Wat was 
hij toch praoterig, biy bet misscbien een 
praotslokkien op (01-NI), Zo in eon 
praotslokkien lout bij wel es eon 
geheimpien Jos an do veldwaacbter, die bi 
s/mime vertrouwde U) 
praotstoel ['p ... ] - praatstoel op 'a praot-
stool zitteiz As mien man op 'e praotstoel 
zit, dan kuf' him mar at baste an do koffle 
en do koeke zotten, dan bekomt hi) in do 
regal wel wear (Ow, vo), ff15 zit aorig op 
'a praotstoel vanaovend (Nbk, Pe- Dbl, 
Spa), As die ienkeer op 'a praotstoel alt 
(..)(Ste), demanluden op 'opraotstoelbi5 
do barbier (ba) 
praotstok (spot.) ['p...] - praatstuk, dis-
kussiestuk 
praotvolk (Pe-Dbl, Ste) et ['p...] 1. 
mensen die op visite komen, zijn We 
bebben praol-volk (Ste), We kriegen 
vanaovendpraotvolk, et zal wel weer laete 
wodden (Pe-Dbl) 
praotzak (Dhau, Dho, El, Ld, Np, Obk, 
Pe-Dbl) de; -ken ['p...] 1. (vooral van een 
man) iemand die veel praat 
praofziek (Dfo, Nw, Obk, Pe-Dbl, Sz) 
['pr...] - praatziek eon praotziek meenske 
(Dfo) 
prat [prat], in d'rprat op gaon er trots op 
zijn (verspr.): We gongon toch welprat op 
zak/ce dingen (Obk), zo ook d'rprat op 
wezon (Dhau, Obk), ook in H.z5 is prat op 
zion nije auto trots (Bdie) en 2i7 is zoprat 
mit hour nije kieren an (Obk); verder in 
Die ston d'r marprat op gaf niet toe, hield 
voet bij stuk (Op, Ow), zo ook Zo weron 
d'r nogal prat op, dus hebben ze at zo 
regeld (Dho) 
pratten (Ste, Op en oost.) Ook protten 
(Bu, Db, Dfo, Ld, Ma, Nbk, Nt, Obk, Ow) 
['prat'prot] - pratten, pruilen, mokken, 
ook: ineen gedoken zitten Hij zat in eon 
boekien to pratten (Bu), Th5 zit thuus to 
pratten moot thuis blijven zitten (veelal: en 
kan dat niet goad zetten) (Ld, Nbk), Wat 
zit hi) door toch to pratten! Zol hij niet to 
lekker wezon? (Ste), As eon kiepo of ore 

voegel zit to pratten, dan bin zo niet good 
(Ste, Bu), Th3 zit d'rmar henna teprotten 
(Obk, Ow), Aspattiebeurzinnietlaiegen, 
dan gaon ze zitten teprotten (Ste, Obk), Et 
winterkowjinlcjen zat wat in do bede to 
protton (Nbk, Ld) 
pratter z. pratterd 
pratterd (Bu, Dhau, Nbk, Nw, Obk, Op) 
Ook pratter (Np) de; -s; prattertien 
['pratr(t)] 1. iemand die veel zit to pruilen, 
in zichzelf gekeerd is Wat can pratterd, die 
zit allied in can hoe/den tepratten (Bu), Et 
is eon stille pratterd (Obk), eon oolde 
pratterd pruiler (Nbk), Die vent is eon 
nuvere pratter (Np) 
pread'vics (1) ['pruatfis] - preadvies 
preberen z. perberen 
prebleem z. perblecm 
precent z. percent 
preces z. perces 
precies z. percios 
Pred. - afkorting van Prediker, bijbelboek 
predikaant (Dfo) Ook predikant (Dhau) 
de; -en [prt:di'kã:nt/ ... ] 1. predikant, 
dominee eon aandere predikant bevestigen 
(Dhau) 
predikant z. prcdikaant 
predikaosie z. prekaosie 
Prediker ['prt:dolq] - Prediker (bijbel-
boek) 
prednison (spot.) - prednison 
predukt z. perdukt 
preduktie z. perduktie 
pree (Nbk, Obk) [prc], in eon pree een 
voordeel, jets bijzonders Dat is eon proc aj' 
wat biezunders bebben bi5 et eten, wat 
bk/corder as gewoon (Nbk), Vrooger was 
eon broggien mit sjeip eon proc, on dat is 
now biel gewoon (Obk) 
preek de; preken; prekien ['prt:k] 1. preek 
(door een dominee) Dominee badde zundag 
eon mooiepreek (El, Wol), Hif her zundag 
eon mooie preck bouwen (Spa), Et was eon 
goeie prock vanmorgen (Nw), Et gaot d'r 
in as eon preek in eon oolderling er wordt 
good geluisterd, men neemt het maar al to 
graag in zich op (Obk, Wol, Nw), vow do 
preek de karke uutgaon voor het zingen de 
kerk uitgaan (Op) 2. kerkdienst met de 
preek (bet. 1) als voornaamste onderdeel 
Morgan vroeg is etpreek (b), LVegaon naor 
do preek van den ui-a (Wol), Ut was 
weinig volkin depreek(Ma) 3. uitvoerige 
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preekbesscm - prekaosie 

vermaning, lang verhaal dat iemand 
afsteekt, vooral: ter waarschuwing, ter 
voorbereiding enz. (veelal: en dat als 
overdreven ofvervelend wordt beschouwd) 
Die kleine jonge het a/ eon biale preek 
anhearan moaten van zion mam ear hi] at 
las opging (Db), Th3 bid con bide pica/c 
(Bu, Ow, Ma), ...tegan ml] (Nw), Ikhcbbo 
tech can preek had van de macstar (Wol), 
Now bebban we wel wear eon bale pica/c 
had hi] a/tied mit zian gezwets! (Nbk, 
01-NI), Hi] kreeg me daor can proc/c hem 
werd flunk de waarheid gezegd (Bu), zo 
ook Hij bat 'm depreok mar good oplczen 
Jaotcn hij heeft zich fink de waarheid 
laten zeggen (Ste), Aj' dat prekicn a/Ic 
dagen arthoren moetcn, daor zoj' c/c 
missa./ilc van wodden (S z), I/c was to lacte 
thuus, i/c bcb can hale preek to hew-en 
kregan (Diz), Hiy bet eon hale preek 
ofsteukan, marl/c kon 'm niat volgen (Diz, 
Sz), N gaf can biclaprack wag (Ste), liz) 
hat nogal op 'a proc/c west heeft nogal een 
verhaal afgestoken (Dho) * Regent at veur 
de preek, dan regent at do bide week (Db), 
As at 's morgcns regent year de preek dan 
regent at de bide week (El) 
preekhcsscm (Ste) de; -s; -pien ['pr...] 1. 
ratelkous, iemand die voortdurend aan het 
woord is zonder dat hij inhoudelijk veal te 
maIden heeft; ook gezegd tegen eon klein 
jongetje dat graag, veel praat (Ste) Wat eon 
proa/cbassam (Ste) 
preekmajoor (Bdie, Diz, Ma, Nbk, Op, 
Pe-Dbl) ['pruk ... ] - kletsmajoor ía bin ml] 
ok eon mooio preekmajoor (Nbk), Die 
proc/cm ajoor kan 't we] roer helen (Diz) 
preekstoel ['prt:kstu:l] - preekstoel, kansel 
Hi]zataorigop 'eprockstoelpraatte maar 
door, praatte heel veel (Np, Nw, Ow, Ste), 
04 aj' die on 'cprca/cstool /criegen (..) als 
hij eenmaal aan het praten is (dan houdt 
hij nooi wear op), Et lie/ct wel of zit ia op 
'a pree/cstoal di.: zo druk ben je aan hot 
kietsen (Nw) 
preekvolk (Nt) et ['pn:k ... ] 1. kerkgangers 
die naar een preek gaan 
preens Ook puns (spor.) de; preenzen; 
- len [pri:s/prtns] 1. landsheer, heerser, in 
verb.: van de preens gien /cwaod weten 
(Bu, Nbk, Nw), lii] de oolde man had za 
eon lavan as aan preens d) 2. heerser van 
een prinsdom de Preens van Oranje (1) 3. 

echtgenoot van een koningin die zelf niet 
de titel van koning draagt 4. koningszoon 
preensdom (I) ['p...] - prinsdom et 
preensdom Monaco (I) 
preensepaol (Obk) Ook principaal (Bu) 
de; -en [pri:s'pa:oll ... ] 1. opdrachtgever, 
vooral: bouwbeer Do preensepaol bet 
baslauten dat at zo gobeuran moat (Obk) 
preenscs(se) (Np, 1) Ook prinses (alg., 1) 
do; preensessen; preensessien [pri: 'scs(o)/. 
pri(n)'ses] - prinses: vrouw van een prins, 
vrouwelijk lid van een vorstenhuis dat 
regeert prinses Margriet 
p reensessebone (Np, 1) Ookprinsessehone 
(alg., I) [...'ses ... ] - prinsessenboon 
prcensgezind (1) [...'stnt] - prinsgezind 
preensheerlik (Nw, vo) Ook prins/teerlik 
(Nbk, Nw) [pri:sht:orlok; aks. wisselt] - 
prinsheerlijk D'r /cwam een lodi/caant in 
van at Grime Kruus en de eredaegs /cwain 
Maatian dam-  praensh ear/i/c in te liggen 
(vo), We babben prinshoerhk etan (Nw) 
Preenzebaank (Obk) de ['pri:nza ... ] 1. 
herenbank in de kerk speciaal voor loden 
van do familie Willinge Prins 
prefeet z. protect 
prefekt z. porte/ct 
prefesser z. perfestar 
prefester z. perfostor 
p relict z. parfiat 
prefietlik z. par/Jet/i/c 
prefljtelik z. per!lath/c 
prefoost (Bdie) bn. [pro'fo:ost] 1. steeds 
net gekleed, ordentelijk MY is aenprefoost 
man (Bdie) 
pregrainme z. pergramme 
prehistoric (I) ['prt:histori] - prehistorie 
prehistorisch (I) [aks. wisselt] - pre-
historisch: uit de prehistorie prohistoriscbo 
voonsten bi] Oosterwooldc (I); ouderwets 
(1) 
prel de ['prej] 1. bep. groente: prei Frciis 
la/c/car en datbebbon we in do tuwi (Nbk) 
preibedde (1) ['p...] - preibed 
prciplaante (Nbk) [p ... ] - preiplant 
prejekt z. proja/ct 
prekaosie (Bu, Dho, Nbk, Obk, 01-NI, 
Op) Ook predikaosie (Ste) de; -s 
[pro'ko:osi,- ook wel prt:..iprt:di'k ... } I. 
preek Do dominao huh can bide pre/caosie 
wit do begraffenis (Obk), echter vooral 
fig.: lang, uitvoerig, saai verhaal Hz) her 
nogal eon bide prekaosie hal/en (Nbk), 
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prekario - premiespeerplan 

Th3 but can hale prekaosie (Dho, Ste, 
01-NI), Je kim wel con mooie prekaosie 
ho/en, mar do daoden, daor koint et op an 
(op) 
prekario (Ld, Ow) de [pra'ka:rijo4i&, pr..... 
1. precariobelasting, voor on. het tijdelijk 
opslaan van bouwafval e.d. in bermen enz., 
z. ook prakariorech ten 
prekariorecbtcn (Obk) [...'k...] - precario-
rechten, in de volgende toepassing: Bij at 
tiedelik opslaon van ofval van opscbonen 
van sloten of van bouwmateriaol in de 
baarm, kim ze jow van gem eantawege 
prekariorachtan betaelan laoten (Obk) 
preken zw. ww.; overg., onoverg.; preekte, 
het preekt ['prt:lqj] 1. (onoverg.) prediken 
Oonze dominec mos in De Blasse preken 
(Wol), De donjinee is wit preken (Bdie), 
Do lena donjinee preekt hater as de 
aandera (Ld) 2. lange verhalen afsteken ía 
preken mar wat onder 't ate,,, mar 1k zol 
mien hod mares leegmaeken (Pb), Die hal 
niet op le praken, hi) praotte mar dear 
(Nw), 1115 praekt a/las b15 makaar kletst, 
verteit aan één stuk door (Ste), HJ5 
preekte, mar bij zoo ok wel es wat hij had 
ook echt wel tens jets to zeggen (Ste), Al 
dat proton van bàn is al/ienthi mar omdat 
b/j d'r zels veardeel van bebben tan (Op), 
(gezegd wanneer de anderen niet luiste-
ren:) ff15 praekt yew-  stoelen en baanken 
(Nw), Hij preekte an twe are toe aan één 
stuk door (s), 1k preek len keer vow-  mien 
geld ik zeg het niet nag eens (Nw), ff15 
preekte year at ooldegat wag hij hield niet 
weer op, bleef maar praten (Dfo), zo ook 

year et vaderlaand weg (Plo) en ... van or 
ion in et aander id. (Dfo), Hear him now 
espreken opscheppen zwetsen (Ow), Now 
moej' opbolen van preken, zo tan It wel 
toe (01-NI) 
preker z. prekerd 
prekerd (Bu, Nbk, Ste) Ookpreker (Dhau, 
Nw, Pe-DbI, Sz) de; -s ['prt:k(t)] I. 
enigszins betweterige praatjesmaker, zwet-
ser, iemand die nooit weer ophoudt met het 
afsteken van een verhaal Zoe'n preker 
maggen de meensen niet graeg hew-en 
(Pc-Pb!), Dat As een oolde praker, die 
boolt nook weer op (Nw), Dat is ok eon 
rare preter, bz7 zegt mar wat (Sz), eon 
moo/c preker man die grappig praat (Dhau) 
2. doininee die predikt (Dhau) Eon goele  

preker is die dom/nee (Dhau) 
prckeri'je (Obk, Ow, Ste) de; -n; 
...rijgien [pri:ka'rtj] 1. het afsteken van 
lange verhalen, veelal: van waarschuwende 
of vermanende said Wat eon prekeri5e 
(Ow, Ste), Die prakarie moat niet al to 
lange duren (Obk) 
premie de; -s [pri:mi] 1. geldelijke 
beloning ter aansporing Vroagar zat d'r 
premic op greidescbauran (Ow), D'r wodt 
nog premie op gevan (Ow), ean premie 
vat/oven met name op het pakken van ten 
dader of op doorslaggevende inlichtingen 
over diens verblijt,1aats enz. zodat de 
dader gepakt kan worden (Op, Bu), eon 
hays bouwen mit premie (Ld), vandaar 
premie A -woningen premiewoningen met 
subsidie uit de kategorie A (Bu) L korting 
op de aanschaf van artikelen; ook wel: jets 
dat men gratis extra krijgt bij ten koop Do 
smid gal nogal wat prom/c op 'c fiets 
(01-Ni, El), Thy gaf miY nog eon bet/en 
premie nogal ulink wat korting (Ow), Hiy 
bet d'r nogal wat premia op kregen (Nbk, 
Dho), D'r ispremie op, d'r komt wat gratis 
bij(Nw) 3. (bij schaatswedstrijden) tweede 
prijs (soms de derde (Bu)) MY bet mit 
badrieden do premie wunnen (Db, Dhau, 
El), Doe et om pr/es en promie gong b/jet 
badriedan, wodde at s//mine spann end 
(Obk), As ze mit etbadriaden tamp weren, 
dus as do kew-meesters glen verscbil Zion 
konnen wic et eerste over de streep 
kommen was, dan mossen ze om pries on 
premie /otten (Nbk, 01-NI, Ow) t vaste 
bijdrage die men betaait voor een 
verzekering of voor de belasting Wen,oe'n 
de premie van do verzeker/ng nog betaelen 
(01-NI), premie betaelen year do belasting 
(Nbk) 
premiebedrag (1) [p...] - prerniebedrag 
premieheffing ['p..} - premieheffing 
premielinunvoning (spor.) ['p...} - 
premiehuurwoning 
premiekoopwoning (spor.) ['p ...J - 
premiekoopwoning 
premier (spor.) - premier, eerste minister 
premiere (spor) - premiere, eerste 
opvoering 
premieregeling (spor.) ['p...] - premie-
reg cling 
premiespeerplan (1) ['p .j - premie-
spaarpian 

snI 



prentiestelsel - pret 

premiestelsel (I) [p ... ] - premiestelsel 
premieverboging ['p...] - premieverhoging 
premieverleging ['p...) - premieveriaging 
presniewoning (Nw) ['p...] - premie-
waning 
premissic z. perwissie 
promoter z. pennoter 
prent z. pronto 
prentbriefkaorte ['p...] - prentbriefkaart 
prente Ook prent (bet. 2: Obk, bet. 3: Ma, 
Nbk, Nt) do; -n; prentien ['pr€nt($l 1. 
afdruksel van eon afbeeiding, piaat, foto, 
schiiderijtje e.d. eon snook pronto(Nbk, 
Ste), prentles kieken, eon bookniitprcnten, 
Jan Prention gezegd van eon kieine 
persoon (Nbk) 2. afdruksel van eon voet of 
poot op do grond, vaak: van wild (verspr.) 
In de snI5 kuj' wool do prenten van litton 
zion (Spa), D'rstonnen allemaolprcnton in 
do vasse snij (Wol), Vossen laoton prenten 
nao in do sni (01-Ni), Jo konvon 'vi wool 
voigen, want zion pren ten stonnen zo wool 
In et zaand (01-Ni), Is do bond d'r In 
west? D'r staon allegere prenten op et 
zwilk (Obk, Nbk), Daor bcj' ok eon aorie 
pronto op 't zoil macid (Np), Et bin 
aliesnaoleprenton op 't flied (Nw), (verz.) 
D'r was nogal war prent op 'e srjiy van 't 
winter, ok nog van con vos (Obk) 3. 
vreemde, eigenaardige, ook wel grappige 
persoon, iemand met vroemde praatjes Ic 
bin me ok eon mooie pronto (Np, Nt, Nw, 
Nbk) Now, da 's niij ok eon pronto! (flu), 
Thor lop wo toch con pronto op 'a straote 
eon vreemd opgetakeld iemand (Ste) 4. 
beiceuring (ho: Op) Teen had biy al weer 
con pronto to pakkon (ho: Op) 5. in: eon 
ge/c pronto bankbiljet van vijfentwuntig 
gulden (be: Nw) 6. kaart van hot kaartspcl 
(Ste) Now, now, 1k bob me we) weer eon 
pronto gezegd om de andere kaartspeiers to 
laten vermoeden dat men eon goeie kaart 
heeft (Ste) 7. poop in eon poepluier (Nw) 
Die bet d'r ok eon pronto in (Nw) 
prenteboek et; -en; -ion ['prcntQbuk] 1. 
book met prenten 1k bob con wool 
prenteboek kocht (Nbk) 2. eigenaardige 
persoon (Np, v) Grotor prenteboek as S. 
moot ik nog tegcnicomsnen (v), War con 
nuver prentoboek (Np) 
prenten (Nbk, Ow, Sz) zw. ww.; overg.; 
prenttc, hot prent ['prsntz] 1. hot spoor 
volgen (van eon persoon, dier) (lctt.) (Ow, 

Sz) Hier bet lone west, 1k kay w we) 
prenten (Ow), D'r bet vannacbt con rnaddc 
op et los west, 1k kan 'in be)omaolepronten 
(Sz) 2. inprenten (fig.) (Nbk) Dat moe/fe 
mar good Info gobeugen prenten (Nbk) 
prepeller [pn'pdç] -. propeller 
pres. - atkorting van president 
prescensieliest (I) [...'s ...J - presentielijst 
present z. porsent I, II 
presenteerbiad z. prissontoorbiad 
presenteren z. prissonteren 
presentexemplaor (spor.) - presentexem-
plaar 
presentien z. porsontion 
president (spor.) [pn:si'dent, oak wet 
pruzi ... ] - president (van ecu republiek) 
president-karkvoogd (verspr.) Ook pros!-
dent-kerkvoogd (Spa) - president- kerk-
voogd 
president-kerkvoogd z. prosident-kark-
voogd 
president-koinsnesaores (1) - president-
kommissaris 
presidentsverkiezing (1) [...'d...J - presi-
dentsverkiezing 
pressen (Nbk, b) ['prss] - pressen, 
iemand tot jets dwingen Die bar mit zion 
wi/do baorcn zion zin deurdrovon on zion 
bolt prost ow him al bi zion bcitcn leven 
zion kiondspat to gevon (h), Jo moe'n him 
d'r niet toe presson (Nbk) 
pressiegroep (spor.) [presi...] - pressie-
groep 
prestaosie (O,, verspr. WS) Ookprestasie 
(WH, 01-Nt, Wol) de; -s [pn'sto:asi, 
prc's ... /...'sta:si] I. verrichting, inspanning 
waardaor jets tot stand komt Dat was oen 
gewoldige prcstaosic, ondor ot oge van do 
Duutsors (vo), fit was con bit/c presta oslo, 
zoo'n hoog dolor op seboclo (Nbk) 
prestasie Z. prostaoslo 
presteren zw. ww.; overg.; presteerde, hot 
presteerd [pra'stLfl7, prs'st ... ] 1. presteren, 
door inspannung verrichten MY hot bid 
watprostocrd (Nbk), Hiy presteert nict zo 
verscbrildceliic vale doet niet zoveel, voert 
niet zoveel uit (Nbk) 
pret (Nbk, Nw, Obk, Ste) do [pret] 1. 
p!ezier, genoegen in jets, voornamelijk in 
verb.: Schaotsorieden gaot dopret ok of; as 
d'r ies is moej' d'r biy wezon (Ste), Et is 
uut wit do pret hot plezier is flu voorbij, 
hot is afgeiopen (Nbk), Dat snag do pret 
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preteensie - prienie 

niet drokken dat doet er niet toe, is geen 
bezwaar (Nbk, Nw) 
preteensie (1) de; -s [pro'ti:si] 1. pretentie, 
eigenwaan ff17 hoe/I glen proteensies to 
bobben (1) 
prettien (b: lm, p) et; pretties ['prstin] 1. 
feestje 
preufien z. prufien 
preuts (verspr.) bn.; -er [prA:ts] I. trots, 
verwaand (Nbk, Ow) iffy was noga] wat 
preuts trots, verwaand (Nbk, Ow) 2. preuts, 
kuis, ingetogen Die is nogal preuts, die is 
niet zo vrij (Nw) 
preuven z. pruven 
preuver z. prayer 
preveensie z. pervcensio 
preveensiehuus z. perveensiebuus 
prevel (Nw) de ['pn:w, ...vfl 1. hetz. als 
provelement, bet. 2, z. aldaar Thy her d'r 
heave west, mar biy het con hide provel 
had ze hebben hem flunk de waarheid 
gezegd (Nw) 
prevelement et [pn.wjo'ment, ook 
pruv'mcnt] 1. praatje, verhaal dat iemand 
afsteekt 1115 hot zien prevolemention weer 
daon zn zegj e weer gedaan (Obk, Spa), 
Hi5 dee Zion prevelement on daor was 't 
mit of (Bdie, Pe- Dbl), iffy tan aorig zien 
preveleinention doon (Wol), iffy bet een 
b/el prevelement hullen hij heeft tot 
vervelens toe een lang verhaal gehouden 
(Dhau, Ow, Sz, Nbk), if15 mos et hole 
prevelement anheuren (Dho), Do advekaot 
hal nog eon lang prevelement (q,), my 
bet zien prevelement daon z'n lesje 
opgezegd (Bu) 2. lea die men iemand leest, 
flinke, uitvoerige berisping iffy bet can 
hid prove/orient had standj e (Nt, Ow, 
Pe-Dbl, Nbk), fedora keer kreeg it eon 
prevelement van him as it mien Bets tegen 
et raem zotte (Dho, Op), ... waorom a 
nooit es antwazn (Ste), Th3i  kreeg eon 
pro volem antion omdat M to laetc was 
(Wol), Et is good dat die now en dan eon 
prevelement krigt (Spa) 
prevelen ['prt:wji, ...vji] - prevelen, 
mompelen, onduidelijk spreken Hfyprovelt 
d'rmar wat heave (Ow), ifi7 prevelt mar 
wat your him bonne praat voortdurend in 
zichzelf (Op, Np), Pro vel niet zo, it 
verstao d'r nib van (Nw), ifool toch op 
van prove/en (Nt), Hiy zit wat in him zels 
to prove/en (Obk, Ma), Dat oolde wiefien 

zit do hole dag bij do taofel teprovelen in 
zichzelf te praten (Wol) 
preveizak (Ow) de; -ken; -kien ['p...] 1. 
iemand die steeds onduidelijk spreekt 
previneic z. perveensie 
prevoost (Nbk) de; -en [pro'fo:ost] 1. 
oppasser in een gevangenis 
prevoostig (Dho) bn.; -or, -st 
[pro'fo:astox] 1. kranig, flunk Wat een 
prevoostig keroltien (Dho) 
pried [pri'jt:l] - prieel In do wandelbos 
bier aachteruut ston vroeger eon prioeltien 
(Nbk), Eon pricel staot los van 't huus 
(Nw) 
priegel I (Bdie, Dhau, Dho, Ow, Sz), z. 
ookprugelde; -5; -tien ['prigj] 1. (meestal 
verki.) klein kereltje, klein kind Wat can 
klein priegoltien! (Ow) 
priegel II (Ld) bn.; attr. 1. (van personen) 
klein van stuk Wat eon klein, priegel 
kereltien (Ld) 
priegelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
priegelde, het priegeld ['prigji] 1. met fijn 
peuterwerk bezig zijn, vaak met als gevolg 
dat het werk niet erg opsehiet Hij zit mar 
wat to priegolen, mar et is ok dreog wart 
maar het is ook work dat niet erg opsehiet 
(Dho) 
priegelig (verspr.) bn.; -er, -at ['prig jax] 
1. priegelig Dar wark is mij te Ben en te 
priegelig (Nbk), ft snap niet daj' dat 
priegelige wart doen kunnen (Nw), le 
moe'n niet zo priegelig sebrieven (Sz), eon 
priegelig baandscbrift (Nw), eon priege/i 
ding (Op) 2. geprikkeld, geirriteerd (Bu) 
Daor wok zo priegelig van (Bu) 
priegelkont (Wol) de; -en; -ien ['p...] 1. 
knutselaar, prutser 
priegeisteek (Nbk) do; ...steken; ...stekien 
['pr...] 1. erg kleine brei- of naaisteek 
priegelwaark z. priego!wart 
priegeiwark (verspr.) Ook priegelwaark 
(Dho. Pc- Dbl), priegeiwerk (WIT), 
priggeiwark (Sun-0t) [ ... /'prixj ... ] - 
priegelwerk Da's wel zoo'n prioge!werk! 
(Spa) 
priegeiwerk z. priagelwart 
priem z. priome 
prieme (WS, El, Ld, Obk) Ookpriem (Db, 
Dhau, Ld, Ma, Nw, Op,  Ow) - priem (om 
gaten mee te steken) Mit can priome 
macken ze gattios in et leer (Ld, Pe-Dbl), 
Jo maeken eerst mlt eon priem of elzo eon 
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gatticn on dan doej' d'r ten schrocvc in 
(Nw), As etje dew tie baud prikt, zef we) 
Cs; 'Och wat doe me dat zeer, a) stakkcn ze 
mit can priemc'(Bu); breinaald (Db) Vew-
't brélen van sokken bej' vier priemen 
neudi' (Db) 
priemela de; -'s [primja, ...mola] 1. 
primula moole priemela 's (Nbk), Van cen 
priemela kuj' soms vats/ag kriegcn (Op) 
priemelig (Obk) bn.; -er, -st ['primlox] 1. 
priegeligprieme/ig wzrkpriegelwerk (Obk) 
priemetwaark z. pricunelwar/c 
priemetwark (Db) Oak priemeiweark 
(Obk) et ['primj ... ] 1. priegelwerk Dat is 
bial wat priarneiwark, dat berdaurwarkien 
(Db) 
priemen (Db, Ma, Nw, Obk, 01-NI, Op, 
Sz, Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; 
pricmde, bet priemd ['prim:] 1. met een 
priem bewerken (ni. een gat maken) BiJ 
rippera oslo an leerwark moe'n ze cent 
priemen veurdat ac depluggen d'r in doen 
(Obk), Ikzal even ccii gattien in mien riem 
priemen (Db, Op,  Wol), Hi7 pricmt daor 
wat in (Nw) 2. (onoverg.: van honden) de 
geslachtsdaad verrichten (Nw)  
pries de; priezen; -len ['pus] 1. dat wat 
men voor jets moot betalen Wat is de 
piles? wat kost het (Bu), Do mo//eve//en 
/costcn mar eon knappe piles zijn niet bep. 
goedkoop (Ow), Dat is bij de piles 
inbcgz-epen Nbk), Be pries is aorlg zakt 
(Spa), Bat is goedkoop, dat is glen piles, 
dat moef' kopen (Op), It heb eon goele 
pries bctaclen moeten eta Wake prijs 
(Ste), zo oak We nioestcn ten baste piles 
betaekn (Nw), Hi7 Icon ten goeie piles 
kriegen, mar bi5 hot et met daon (Sic), ten 
dikice piles vraogen veel geld voor jets 
vragen (Sz), wat van de pries ofdocn jets 
van de prijs laten vallen (Nbk), Die is 
sehaip an dcprics die persoon is goedkoop 
(met zijn waar, z'n diensten), en kan dus 
good konkurreren (Nbk), Die win/co) is 
bebcurlik an dc pries id. (Op), 't Is noga] 
an de pries nogal duur (Nbk, Ste), Hiy is 
we/ an de piles id., ook: hij vraagt hoge 
prij Zen, De piles is an de hoge kaante 
(Ow), onder & pries beneden de prijs, zo 
ook Et is beneden de piles (Nw), wat op 
pries stellen jets op prijs stellen, zo ook d'r 
pries op ste//en (Nbk, Np), Dat peerd had 
zoveu/e man/cement, dat et was hie/emao/e 

van depries was nog weinig waard (Obk), 
Depries isd'raorig of gezegd van iemand 
die heeft gestolen of anderszins jets 
verkeerds heeft gedaan (Ste) 2. prijskaartje 
Mit oonze vet/coop moe 'ii we overal pile- 
sics opdoen/(Sz), Deprieszatd'n nog an, 
doe ze dejurk antrok (Nbk) 3. elk der 
beloningen in ten rangorde bij wedstrijden, 
spelletjes c.d. de cerstc piles, de twiedc 
piles enz., Ik/ieb do pries wwincn/ d.i. de 
eerste of evt. enige prijs (Nbk), Ze wan 
nog wel gauw es ten priesien (j), MY was 
de jongste in cit baene, mar hij gong mit 
de piles stricken d.i. hier: verwierf de 
eerste prijs (Obk), Ankern ja1r zit le 
bi5glieks we! wear in de priezen win je 
misschicn weer een prijs (v), D'r weren 
moole priezen te winnen in do verlotting 
(Nbk), Dat is alticdpries dat is steevast het 
geval, dat Iukt altijd (spor.), As ze mit et 
hadrieden katnp wcren, dus as dc keux- 
mecsters glen verscbil zicn konnen wie et 
cerste over de streep kommen was, dan 
mossen ze om piles on premie /otten d.i. 
om de eerste en tweede prijs (Nbk, 01-NI, 
Ow), z. ook onder premie 4. beloning die 
men uitlooft (b), in argens ten piles op 
zetten een prijs op lets stellen (b): Hiy 
zette eon pries op bear beuld en be/oo/'dc 
me vieventwuntlg gulden as 't mij /okte (b) 
priesbewust (spor.) [prizbawMt; aks. wis-
selt] - prijsbewust 
priesdaansen (0hz) onbep. w. ['priz...3 1. 
stijidansea am prijzen 
prieskaortieu ['p...] - prijskaartje (lett.) 
Depricskaorties hangen d's nag an d.i. met 
name aan pas gekochte kieding (Nbk), 0 
is we! ecu, mooi ding, mar d'r bangt wel 
eenprieskaortien an (Nbk) 
priesidasse (spot.) ['p...) - prijsklasse In 
wat veurpries)dasse zit die auto? (Nbk) 
prieskompesansie (1) ['p...) - prijskorn-
pens atie 
prieslieste (spot.) ['p...] - prijslijst 
priesofspraokc (1) ['p ...J - prijsafspraak 
priespaol Z. prinspao/ 
priesschatten (Ow) onbep. w. ['priskatJ 
1. sehatten van één of meet prijzen mit 
priessobatten d'r v/a/c W5 wezen (Ow) 
priessehieten ['p...  I - prijsschieten 
printer de; -s; -tien ['pristç} 1. priester 
(in godsdienstige, d.i. voornamelijk: in r.k. 
un) Thy bert year priester (Wol), Hd 
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priesterig - prik 

stapt as eon priester enigszins eigenwijs 
(Ow) 2. z. priostig 
priesterig bn., bw.; -or, -st ['pristrox]  1. 
kwiek, bijdehand, pittig, veelal: en een 
beetJe eigenwijs, parmantig 0c4 war ten 
priesterig ding gezegd met name van eon 
kleutertje dat mooi loopt en fraaie kleren 
draagt (Bu), Die meld is mar eon priesterig 
ding, daor zoj' wel wit uut wi/len (Ow), 
Die jonge kan zo priesterig out do book 
kommon (Sz) 
priesterkoor Ste) ['p...] - priesterkoor Ft 
priesterkoor mochten vrocger al/lend do 
postoor en do misdienaar hi kommen (Ste) 
priesterlik (Dho) bn.; -er, -st ['pristç1k] 
1. wijsneuzig, parmantig Die bet zoc'n 
priosterhkepraothij/zij praat zo wijsneuzig 
(Dho) 
priestertlen (El) et; ...ties ['pristrtin]  1. 
wijsneus eon wiespriestortian (El) 
priesterwijding (spar.) [p...] - 
priesterwij ding 
priestig Oak printer (Ld) bn., bw.; -er, 
-st ['pristox/'pristç] 1. kwiek, bijdehand en 
tegelijk een beetje trots, eigenwijs, 
parmantig N stapt d'r zo priestor bernie 
(Np, Spa, Ld), priestij Jopon (01-NI), Ze 
zatten daor mar war priostig (s: Op), eon 
priostig mannegion (Nbk, Nt, Obk, Sz, 
Wa 1), Die k/dna N is mar con priostig 
vontien; a/tied con good zin, en hi7 kan at 
okpriostig vertolian (Ma, Op), eon priostij 
dinkien eon parmantig meisje (El, Obk), 
Dat is eon priestig man! (Ow) 
priesuutdieling (Ma, Nbk) ['p...] - prijs-
uitdeling 
priesvergelieklng (spar.) ['p...] - prijs-
vergeliJking 
priesverhoging ['p...] - prijsverhoging 
priesverleging (spar.) ['p...] - prijs-
verlaging 
pricsverschil ['p...] - priJsverschil 
priesvraog Z. priesvraogo 
priesvraoge (verspr.) Oak priesvraog 
(Nbk) ['p...] - priJsvraag an eon prios-
vraoge mitdoen (Nbk), con pricsvraoge 
winnen (Nbk) 
priesweerdig (Nt) bn.; -or, -st [pris 
'wt:oçdox] 1. voor een prijs in aanmerking 
kamend Do keunnoester kourt do knionen, 
of zo prieswocrdig binnen (Nt) 
prieswinner ['p...] - prijswinnaar 
prietpraot (spar.) ['prit ... ] - prietpraat 

prieuwker z. pjiouwker 
prieze-oorlog (1) ['pri:zaa:arlox] - prijzen-
aarlog 
priezegeld (spar.) ['pri:zagslt] - prijzen-
geld 
priezekaaste (spar.) ['pri:zoka:sta] - priJ-
zenkast 
priezen st. ww., in bet. 2 vaak zwak; 
averg.; prees/priesde (bet. 2), hot prezen! 
priesd (bet. 2) ['pri:zi] I. laven, haag 
apgeven 1k priezo jow, omdaj' 20 I/ink 
binnen (4w),  As biy et wark good daon 
bet, woof' 'in ospriezon! (01-NI), Hi5 wag 
d'r wel over as zo bum watpriozcn (Dho), 
Hi)' bet 20 goad op zion ouwo moedor past, 
daor kuf' hwy ommo priezen (Spa), Zo 
priezen 'in van al/c kaanten (Diz), Aj' war 
verkopon zulion, woof' ]oven en priezen 
(Sz), Jo moo'n him mar niot to vile 
priozon, want dan wodt hi)' ok nog 
eigonwios (Np), (enigszins schertsend:) 1k 
priosjo naomo in stiltc ik ben Jo dankbaar 
(Nw), Ft staot hour to priezen dat zo die 
ooide meensken zo bulpon bet (El, Nbk, 
Obk) 2. vaarzien van eon priJskaartje e.d. 
Do artikols moe'n priesd woddon (Wal), 
Al/es moot opniprezon wooden (Nbk) 3. 
eren (van Gad) (b) Wi)' daankon on 
priezen Jow God, dat Jo aided mar dour in 
oonze batten dourdringen wiDen mit Jow 
troost on Jow bulpe (b) * Fries do dag nict 
your or aovond is (Bu, Np), Eon bond wil 
we! as prozon wodden, /aot staon van eon 
moonske en eon mens al helemaal (Nbk) 
priezig ['pri:zox] - prijzig Do bool was 
daor nogal priezig (Ma), Ft is priozij 
gonoog, we zu//on mar niot vane//on wat et 
kost het (Ste), Now do tier van 'tjaorniot 
botto priezig binnon, komt at juust op 'o 
mennigto an (b) 
priggelwark z. priago/wark 
prijken (Nbk, Sz) ['prcJkp] - prijken: zich 
in z'n fraaiheid vaardaen (Sz): Do 
korstboom prijkt in voile giorio (Sz); zich 
bevinden en daarbij apvallen (Nbk): Enja 
bow; do bloomen dfr do kiondar hi)' do 
huron plokt hadden, prijkton op 'e tao/li 
(Nbk) 
prik do; -ken; -kien ['prik] 1. Iichte steek 
met eon naald, angel enz. ieno eon prik 
goven mit eon stopnaaldo of eon ponno 
(Nbk), 1k kreeg eon prik van eon wapso 
(Wal), con prik in jo bion kriogen mit eon 
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prikaktie - prikkehakken 

hoofvorke (Spa), Aj' n/ct opholen to 
zeuren, za Pt je ten prik lzzssen de ribben 
geven een por, stoot (01-NI), 'k Bin naor 
de dotter west year een prik voor eon 
injektie (Diz), zo ook ten prik van de 
dotter kriegen (Bu, No), een prik ha cien 
bij de dotter (Nbk), In eeji ziekenbaus 
wodt nogal gauw es eon prik geven yew-
b/oedonderzuuk en zo wordt eon bloedprik 
gegeven (waarbij men blood afneemt t.b.v. 
medisch onderzoek) (Op), Dat lie/ct wel 
Pr/k en St/k eon eigonaardig tweetal, 
gezegd met name van eon paar waarvan do 
man lang is en do vrouw nogal klein (Nw) 
2. in uut de pnic op do prik, zeer good, 
nauwkeurig (Sz), in Dat peerd kent de baos 
uut de pr/k, as die It laand in komp beg/nt 
bijal tebinniken (Sz) 3. (vaalc york!.) ge-
ring bedrag, vooral in rear een prik(kien,k 
Thy kocbt die peer stoelen rear eon pr/k 
(Ld), Dat be'k rear een prik daar kom ik 
voor weinig geld aan (Nbk), Dat be'k yew-  
can pr/k/c/en kocht (b, Nbk), 't year eon 
pr//ct/en kr/egen voor erg weinig geld 
(verspr.), Daor bz7' goed/coop ankommen, 
et is mar ecn pr/tic/en (Ste), El kostte mar 
con pr/k/c/en (Ste), Die pr/es is spot-
goedkoop, dat is mar eon prik year zoen 
mooi ding (Op) 4. in ho yen deprik to duur 
(s: Obk): Dat gaotme boven deprikis me 
to duur (s: Obk) 5. priklimonade can 
glass/en prik  6. prikkelend effekt in 
prik!imonade on bop. andere frisdranken, 
nI. door de aanwezigheid van koolzuur Zit 
d'r okpr/k in? (Ste), I/c ]us gien fr/s waor 
prik in zit (Sz) 7. in vaasteprikvasto prik, 
regelmatig terugkerend iets S. prikstok 
(Op, Ow) eon prik om oold pep/er nao 
c/loop van eon feest op to pr/lien (Op, 
Ow) 
prikaktie (I) I'p.} - prikaktie 
prikbod ['p. .] - prikbord (waarop men 
mededelingen enz. prikt) 'I Hong op cc,, 
prikbod (v) 
prilchacge z. stiekelbede 
prikhake z. prikhaoke 
prikhaoke (vorspr. WS, Db, El, Ld) Ook 
prikhake (Spa) do; -n; haokion ['prik 
ho:ko/..ha:ko] 1. prikstok, pikhaak e4. Mit 
dc prikhaoke maekten we vroeger de 
scho ciera em en eupen en dichte (Diz), 
• .kieken ze tegen woordig hoe dJkke et ies 
is (Bdie, Nt, Spa, Sz, Pe-Dbl), eon pr/k- 

baa/ce year een pr/ks/ce (Ld), Dc scbipper 
van dat jach/en verleur zien pnkhaoke 
(01-NI), B/j de brogge is in et redd/ng-
hokkien ok ten pr/Jthaoke (Db) 
prikke (Bu, Dhau, Nbk, Nw, Obk, b, bo: 
Np, Nw) Ook sprikke (bet. 1: Bdie, Dhau, 
Nbk, Nw, Obk, Ow, Ste, ho: Np, Nw) do; 
-n; prikkion [priko/'sprtko} 1. (vaak my. 
van bet verkl.) gekapto of afgebroken 
twijg, dood takje (geschikt voor brandstof), 
sprokkel Dc sprikken kwammen in ta/c/ce-
bossen; die wodden wel an de batter 
verkocbt, of ze kwammen thuas in de bali 
(Ste), pr/lien uut de bos, rear om de 
kachel an to macken (Bu), Even bran/ge 
/itha cien (Izzriç hook, pr/kk/es), dat was 
aovendwark (Nbk), vandaar Zak gauw 
even wat pr/kkics year je kappen tot 
stukjes hakken (Nbk), Een dreuge sprikke 
onder de bzi)pot, dat was de bri5 zo an de 
kook (Ste), even (s)pr/kk/es bat/en rear de 
kachel (Nw, Ste), Die woont in deprikicen 
erg afgelegen (Bu) 
prikkebien (Np) do; -en; -tien ['prtkobi:nl 
1. dun meisje of dunne jongen Et is mar 
eon pr/kkebien (Np) 
prikkcblok z. boo/tb/ok 
prikiceboci (Nbk, v) do ['prtkabulJ 1. eon 
geheel aan dode takken, twijgen M/sscb/en 
dat d'r nog wel wat prikkeboel in de 
schost/en zat (v) 2. huis dat erg slecht is 
gebouwd, niet stevig in elkaar zit (Nbk) El 
is ten pr/kkeboei daore (Nbk) 
prikkcbult (Nbk, Np) do; -en; -ien 
[prtkabAltJ 1. berg takken (vooral: bij het 
hubs, ni. van waaruit do takken tot kloinero 
stukjes worden gehakt om ais brandhout to 
gebruiken) 
prikkedille (Nbk, Obk, Ow, hi, j) Ook 
pikkedril (Dhau) de; -n; -gien [prtb 
'dtlo/ptk'drt1} I. kieinigbeid, klein, nietig 
jets Ze vertikten or om et zwa ore war/c 
year een prikkedille to doen rear die rieke 
vecnbaos (j), Wat hij miy geren bet, is 
mar can prikkedille (Obk), (voornamelijk 
gezegd van eon stool gemaakt in Noord-
woolde, van rotan of riot:) Moe'k op dat 
priickcdiliegien zitten? (Ow) 
prikkchakken (Bdie, Ma, Np, Nw) Ook 
sprikkelsakken (Ste, Nw) onbep. w. ['priko 
hak/'sprtka ... ] 1. in stukjes hakken van 
droge takken, sprokkeis (ni. als brandstof) 
Ze was an 't prikkebakken mit et snuines 

-949- 



prilckehuus - prikker 

(Np) 
prikkeliuus (Nbk) at; ...huzen; ...husicn 
['prtkhys] 1. slecht getimmerd huis 
prikkel (Nbk) ['prtk] - prikkel: 
prikkeling, tinteling; ook: prikiimonade 
prikkelbaar z. prikkefber 
prikkclbaor z. prllckolbor 
prikkclber (Bu, Nbk, Ste) Ook prikkel-
baor (Bu, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, Obk, 
01-NI, Spa), prikkelbaar (Bdie, Diz, Sz) 
[prikbç/ ... bo:r/ ... ba:r] - prikkelbaar, snel 
geirriteerd Oonge N het glen good gin 
vandaege 115 Is zo prikkelbaor as wat, 
torn bàn mar met verkeerd an (Op) 
prikkeldraod (Bu, Ld, Nbk, Nw, Obk, 
01-NI, Op, Pe-DbI, Spa, Sz) ['prtkj ... ] - 
prikkeldraad (stiokeJdraod is doorgaans de 
gewone aanduiding) Eon bos prikkeldraod 
zit soms wol vuutl'ig meter an (Obk) 
prikkelen zw. ww.; overg., onoverg.; 
prikkelde, her prikkeld ['pnkjij 1. een 
prikkelend gevoel veroorzaken Die trui 
prikkolt(Nbk) 2. (onoverg.) ecu prikkelend 
gevoel ervaren Dc ban en on de vingers tan 
je we] Cs wat prildcolen, dan bin ze wat 
doof(Bu), AJ' an de braandnettels torn-
men, pritkelen je de haven (Nw), Do 
vingers tan jeprik/celen van de koolde (El, 
Ste), Aj'koolde haven bebben, kieperon go 
je; koj' dan in waarzn waoter, dan gaon go 
prikkelen (Nbk), De bienen tan Jo soms go 
prlidcelen (Nbk), It stootte mien armtalcke, 
dat de vingers prikkeldon d'r van (Sz), 
Wollen kieren zo op je blote vel ton toch 
zo prikkelen (Spa) 3. (overg.) zich 
gehinderd, geIrriteerd voelen, dwars zitten 
(bij iemand) (Ow) Dat prikicelt him we! 
(Ow) 4. (overg.) aansporen (Op) N is eon 
wat stieve man, die moej' eorst wel good 
prikkefen om bàn los to Icriegen (Op) 
prikkclhoest (verspr.) ['p ... ] - prikkel- 
hoest, kricbelhoest It rote met ineor, want 
it badde a/tied last van prikkelboest (Op), 
MY bet een vervelendeprikkelboest (Dho) 
prikkelig (Ld, Nbk, Ste) bn., bw.; -er, -at 
['prtkjx] 1. prikkelbaar, snel geirriteerd 
Dat maegien tan nib autstaon, ze is zo 
priktelig (Ste, Ld) 
prikkellimenade (Ld, Ma, Nbk, Obk, Ow) 
Ook prilckeliinzonade (Op), prikilmenade 
(Db, Dhau, Dho, Diz, El, Ld, Pe-Dbl, Sz) 
['prtkjimana:do/ ... ..prtkl ... ] - priklimonade 
prikkellimonadc z. prilckelliznenade 

prikkclopcn (Bu) onbep. w. ['prtko ... ] 1. 
het spel spelen waarbij éón van de 
kinderen tikker is, waarbij in hat speelveld 
vier vakken zijn getekend en can hock van 
hat veld can vijfde is; de kinderen mogen 
alleen om de vakken been on tussen de 
getekende vakken door lopen; kinderen die 
getikt zijn moeten in her vijfde yak blijven. 
Ook wie door een yak loopt is af; degene 
die als cerste af was, wordt tikker zodra 
alle kinderen in het vijfde yak zijn 
prikken zw. ww.; overg., onoverg.; prikte, 
het prikt ['prtkj)] I. (overg.) can prik, een 
puntige steak in, op, tegen iets of iemand 
geven Ze pritte me mit de naaldo (Nbk, 
Ste), iene mit de hujvörko prikicen (Bu), 
mit de olze een gat In een riemo prikkon 
(Spa), D'r twain in do oorlog een torel bij 
de boeren langos om de eozpels to prikken 
om ze year konsumptie ongescbikt to 
macton, om year veovoor to dionen; zo 
zoden dan: 'Daor komt de prikker ok weer 
an' (Obk), Jo tan je letter pritten an die 
stiotels (Pa- Dbl), N is con kutoprit/cer, 
115 mag as 115 do taans lalgt graeg es con 
maogion in do bionen prikken (Op) 2. 
(overg.) een injektie toedienen, ook: blood 
afhcmen m.b.v. een injcktienaald (Sz, Wol) 
It moet naor de dotter om me to laoten 
put/con (Wol) 3. (overg.) vastprikken, 
vastmakcn door to prikken (bet. 1) een 
peer foto 's op et prikbod prikken (Nbk), 
con 1 outon prikker om oen borrelbappien 
an to pr/k/con (Spa) 4. (onoverg.) con 
prikkend, prikkelend gevoel veroorzaken 
In meort tan de gunne soms al aori 
prikken (Op), Die trW prikt (Nbk) 5. 
(onoverg.) breien, breiwerk uitvoeren (Db, 
Nbk) Ze zit mar to prikken (Nbk), Die lone 
tan betor prikken as eon aandor (Db) 6. in 
Con daotimi prikken * Pieter pr/k vot, de 
buren waacbten niot gezegd van breien met 
dik garen, waarbij men liners funk op-
schiet (Nw) 
prikkcnust (Bu, Nbk, Nw, bo: Dho) Ook 
sprikkenust (Bu) at; -en; ...nussien 
['prtkonAst/'sprtb ... ] 	1. 	oud, 	slecht 
getimmerd huis 2. cirkel van in de grond 
gestoken stokjes benodigd bij her spel 
prittestelon, z. aldaar (Bu) 
prikker de; -5; -tien ['prtkçj 1. iemand die 
prikt D'r twain in de oorlog con kerol bij 
do booren langes om de oexpels to pritton 
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prikkerig - printen 

on ze your konswnptie ongeschikt to 
macken, om vow-  veevoor to dion on; ze 
zoden dan: 'Daor komt do prikker ok weer 
an' (01*) 2. dun houtje waaraan men 
versnaperingen prikt zoals stukjes worst en 
kaas eon prikker vein-  in gostoofde witlof 
mit ham d'r onimehenno (Bu) 3. voorwerp 
anderszins waarmoe men prikt, één of meer 
prikken toedient, vgl. Eon prikneusien bet 
paorso bloempios, mit prilckors d'r middon 
in (Dhau), In 't ziokonbuus kommen zo 
langes mit eon prikker on blood teprikken 
(Pa- Dbl), con olektriscbe prikker vein- de 
koenon die niot in do auto stappon willen 
(Dfo), Zo jaegen do varkens op 'a waogen 
mit con elektriscboprikiccr(Np) 4. prikstok 
(om papier onz. mae op to prikken) (Np) 
Zo bobben depepieroboel opet feestterrcin 
opzocht mit con prikker (Np) 
prikkerig (Obk) bn; -er, -st ['prtkçox] 1. 
prikkend, tintelend eon prikkerig gevuul 
(Obk) 
prikkestclen (Bu) onbep. w. ['p.] 1. 
spelen van het spa1 waarbij twee partijen 
van bijv. tien kinderen elkaars in de grond 
gestoken stokjes probeerden to roven (die 
stonden in de vorm van eon cirkel, het 
prikkenus4 aan elk der zijkanten van met 
name een plein; wie getikt word was af en 
moest blijven staan tot men werd verlost; 
in hat midden van het plain was een Iijn; 
stond men op die lijn, dan kon men niet 
worden getikt) 
prikkien et; prikkies ['prikin] 1. kleine 
prik, kleine prikkç z. aldaar 2. lucifers-
houtje (verspr.) 3. dunne, tengere vrouw of 
meisj e (Nbk) Dat rnaogion is eon prikkien 
(Nbk) 
prlkklokke (sporj ['p.] - prikklok 
prlklimenadc z. prikkellimonade 
pi-ikneusicn (Dhau, El, h) et; ..neusios 
['pnknA:sin] 1. bep. plant: bernagia 
prikslec (Op) ['p..] - prikslee 
priktolle (Pe-Dbl) ['p...] - priktol 
pril (Nbk) bn.; -ler, -st [pril] 1. (van 
zaken nit de natuur) nog erg jong Et is nog 
zo pril, morgons vroeg of in ot n-ooze 
veurjaor (Nbk), con pril blattien een pas 
ontloken blaadje (Nbk) 
prilken (Ow) onbep. w. [prtlk} I. 
zodanig staan dat hot lastig is, onhandig is 
Dat ding staot mar toprilkon in 'tpad staat 
in do weg (Ow), Hej' die vaas wit 

uutgebluuide bloeinon d'r nog staon to 
prilkon (Ow), eon vaas argens op zetten to 
prilkon d.i. met name: op eon plaats waar 
hij gemakkelijk omvalt, naar beneden kan 
vallen (Ow) 
prilker (Ow) do; -s ['prtlkç] 1. grote 
vrouw, in eon grote prilkor (Ow) 
prima bn., bw. ['prima] 1. prima, zeer 
good 't Gong prima on do domince was 
bliodo, dat (..) Q) We baddon in die tied 
prima bin-on (Nbk), eon prima auto (Nbk), 
Now, dat Jiob me prima dat lijkt me heal 
good (Nbk), Zo badden d'r do boolprizna 
in odder (Nbk), .. vow- mekoer (Nbk) 
primeur - primour: golegenheid om als 
eerste iets in hot nieuws to brengen, iets to 
kunnen of to mogen Die hot do primour 
(Nw) 
primitief - primitief: eenvoudig in 
ontwikkeling 1k zie in mien droom weer 
oonzo ooldon, boo primitiefzo ]even, on 1k 
bow-  in do morgan do voogols weer zingen 
in do grote koran ); gebrekkig, stuntolig 
Et gong d'r mar primitiof too op die 
bi5ienkomst (Nbk) 
principaal z. proonsopaol 
principe [pri'sipa] - principe: beginsel, 
eigen opvatting, uitgangspunt War io over 
Duutslaand zogd bobbon, gaot recbt togon 
jowprincoes in (vo), Uutprincijoe zog ik 
zofle dingon nooit (Nbk), In principe zol 
bij bier kommon, bet hij zogd (Nbk) 
p rincipicel (spor) [prisi'pj t: 1] - principieol 
Mar aj'  mi vraogen: is jow holing 
princ4nieel juust, dan nook zoggon: noel 
(vo) 
prins z. preens 
prinses z. proonsos(so) 
prinsessebone z. proonsossobono 
prinsheerlik z. preonshoerlik 
prinsjesdag ['pj - prinsjesdag (de dag 
waarop de zitting van de Staten- Generaal 
wordt geopend) 
prinspaol (k: Ste, b: Im, p) Ookpriespaol 
(Bu) bw. [prtns'po:al/pris ... ] L bopaald, 
zoker, beslistlokwime van ailes vortellen, 
mar ik zogjopriespaol: zo is at! (Bu), 1k 
daenJ-o da 'k ot doe prinspaol kregon bebbo 
(p), Th3 hot otprinspaol daon hij was de 
hoofdschuldige (k: Ste) 
print (1) [print) - print, komputomitdraai 
printen (verspr) ['pruiti] - printen WI! io 
dit oven vow- mi3i printen ? (Ow) 
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printer (verspr.) de; -5; -tien ['prtntr]  1. 
printer (bij een komputer) 
prior (1) de; -s ['prijDfl 1. prior 
prip (Np) de; -pen; -pien [prtp] 1. prik, 
prikkende steek Die bet eon pri, had (Np) 
pripneuze (verspr.) de; -n; ...neusien 
['prtpnA:zo] 1. (meestal verki.) prikneus, 
bep. sierplant We hebben prij,neusies in do 
Ivan (Nbk, Np) * (kinderrijmpje) Kinno-
glen/rn ondinnegien/pripneusion/traon - 
ogien/veurheuflen/toel toeI toef(Np) 
prippen (Nbk, Np, Ow) zw. ww.; overg., 
onoverg.; pripte, het pript ['prtpip] 1. 
prikken (aan, op, in iets) (Np, Ow) Die 
piesappels priten wiy dan we] op een 
stokkien wit ten punt d'r op (Ow), Dat 
wit!' he'k even priot ik heb gemeenschap 
met haar gehad (Np)  2. breien (Nbk) Macf' 
bout as zitten Zion to pnopen an die trill 
(Nbk) 
pripperaot (bs) [pnpç'a:ot] - preparaat, 
bep. stof door prepareren verkregen or 
pr4aperaot Woodtreat (bs) 
prisma (spor.) et; -s ['prtsma] 1. 
prismatische figuur of voorwerp 
prissentaosie [prtsifto:osi] - presentatie: 
van een voorstelling, van een radio- of 
t.v.-programma, ook: her zich presenteren, 
het zich (weten) voor (te) doen, ook in cit 
prissentaosie van ni fesmateriaoi (Nbk) 
prissentaotcr (spor.) [pnsli'ta:otr] - 
presentator 
prissenteerbiad Ook presei'ueerblad (bet. 
2: Nbk) et; ...blaeden; ...blattien [prtsi 
'tt:arblatJprt:si't ... ] 1. presenteerbiad eon 
prissenteerbiad year do koppies on do 
paanties (Nbk), even mit or prissen-
teerbiattien rondgaon (Nw), 't Wodt 'in op 
ten prissenteerbiattien angeven hij kan het 
heel gemakkelijk verkrijgen (Dho), 
...anbeuden id. (Bdie), Et is him op ten 
prissenteerbiattien geven hij kwam er heel 
gemakkelijk aan (Nbk) 2. klep, flappe van 
een fiapbroek (Bu, Dfo, Diz, El, Ma, Nbk, 
Np, Nw, Op, Ste, Sz, Wol), z. aldaar 
Vroeger hadden do mannen ten broek mit 
can flappe, can arissenteerbJad as ze dan 
hoge nood hadden, masse,, ze de knopen 
losdoen (Dfo), Die bet at prissenteerbiad 
eupen (Nw) 3. hetz. als flapbroek (Dfo, 
Ma, Ste), z. aldaar 
prissenteren (verspr.) Ook presenteren 
(Nw, 01-NI, Ow, Sz) [prtsi'tt:orçI 

prt:si't ... ] - presenteren: aanbieden ter 
versnapering: Jo rnoe'n born wat 
prissenteren (k: Ste), 1k zal ft ten sogare 
prissenteren (Np),  eon koekien prissenteren 
(Nw), Prissenteer dan mar es d.i. vaak 
vooral: koekjes e.d. bij de koffie of thee 
(Bu, Ma, 01-Ni, b), Wi] it even 
prissenteren (Nbk); zich (weten te) 
vertonen, laten zien hoe men is, bijv. bij of 
n.a.v. een sollicitatie It moe'nfo we] even 
prissenteren, af' baankdirekteur wodden 
willen (Ste), Die kan 'm goad prissonteren, 
dat her hi)' al year! (Dho), 1k was mij a] 
gauwprissenteren doe 'k sollicitoerd hadde 
(Nbk, Nw, Op),  zo ook MY moot korninon 
te prissenteren (Bu); vertonen, aan het 
publiek laten zien Ze kon dat mar nettles 
presenteren, donktmi)' (01-Ni); verder in 
at gewoor prissenteren: Ze prissenteren de 
geweron (Nbk) 
privé (spor.) bn.; pred. [pri'ft:l 1. privé 
Thor wo'k or bier mar met over hebben, 
dat is privé (Ow) 
prive-adres (spor.) [pri'fuadrcs] - 
privé- aches 
prive-angelegenhied (spor.) [pri'fcal] ... ] - 
privé- aangelegenheid 
privé-bezit (spor.) [...'f...] - privé-bezit 
privé-detective (1) [pri'f...] - privé-
detective 
privé-gesprek (spor.) [pri'f...] - privé-
gesprek 
prive-les (spor.) [...'f...] - privé-les 
privé-leven (spor.) [...'f...] - privé-leven 
pro dco (Nw) [pro:a'dt:jo ....'dijow] - pro 
deo, gratis Hi)' doe dat pro So (Nw) 
proberen z. perboren 
proces z. percos 
prodeceren (vo) zw. ww.; overg., 
onoverg.; prodeceerde, het prodeceerd 
[pro:oda'st: op] 1. produceren, produkten 
voortbrengen Boeren prodeceorden zo 
hadde as ze konncn (vo) 
producen (1) [proo)'dju:Ms1i] - producer 
producer (spor.) [pro(:o)'dju:msr] - pro-
ducer 
produkt z. porduict 
prod de; proeven; -ion [pruf] 1. toetsing, 
test (om proefondervindelijk achter de 
working te komen) Vourdawwo at ding 
briton gaon, moe'n we d'r oerst ten proof 
mit nernon (Np, Wol), proeven now en 
(Nbk), As d'r war anders in de verkoop 
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komt, moot d'r cent can proof op daon 
wooden (Sz), proeven mit atooinbommcn 
(1) 2. het proberen Jo fain ok wat op proof 
hebben, kicken of et Jo good bcvaa/t (Ste, 
Nbk), Ze was cerst op proof (Np, Ma) 3. 
proeve van bekwaamheid of onderdeel 
daarvan (vooral: inzake het rijexamen) do 
proof goad ofleggen (Ow), AJ' autorieden 
wi/Jon, mocj' eerst con proof van 
bckwa oath]ad oileggen (Obk) 4. in do 
proof op do som ncmen: Aj' ct zeker woten 
wi/Jon, moeJ' do proof op do som namen 
(Op) S. drukproef (spor.) .fIaj' do proeven 
al? (Ow) 
proefabonnement (1) ['p...] - proefabon-
nement 
proeThelon (spor.) ['p...] - (fig.) proef-
bal!on, vooral verki. en in verb.: con 
procibefoanegien opfaotcn (spor.) 
proelboerderi'je (vo) ['p...] - proef-
boerderij Doe vunnen ze op ion of aandero 
proeiboerderio uut (...) (vo) 
procfborcn (Diz) ['pruvbo:çi] - proef-
boren Ze waercn an 'tprociborcn, dat gal 
me tocb can pJof (Diz) 
proefdri'jcn (Nbk) ['p ... J  - proefdraaien, 
uittesten (vooral: met machines) 
procfdrok (spor.) ['p...] - proefdruk 
proefexamen (Diz) et; -s; -then [' pruf 
cksà:zp:] I. rijexamen (voor automo-
bilisten) 1k bob proefexarnen daon (Diz) 
proetliuwlik (1) ['p...] - proefhuwe!ijk 
proefkenien z. proetknien 
procticnicn (Nt) Ook proeJkenien (Nbk) 
['p ... / ... knin] - proeflconijn (fig.) 
proefles (spor.) ['p...] - proefles (om zn 
bekwaamheid als onderwijzer enz. to 
demonstreren) eon proc/los gaven (Nbk) 
procfmedel (1) ['p...] - proefmode! 
proefmoonstcr (Nbk, Nt) ['p...] - proef-
monster We ni/len eon pro efmoonstar 
namen (Nt) 
proefnommcr (spor., 1) ['p...] - proef-
nuininer 
proefoflevcring (1) ['p...] - proefaflevering 
procfopstelling (1) ['p...] - proefopste!ling 
proefperccs (1) ['p...] - proefroces 
proefpersoon (spor.) ['p...] - proeersoon 
procfprojekt (1) [p ... ] - proetrojtht 
proefrieden ['p...] - proefrijden, ook: het 
rijexamen afleggen Hi5 mos gister proof-
rieden (Dho) 
proefrit ['p...] - proefrit even con proeftit 

macken (Spa) 
proefschrift ['p...] - proefschrift 
proefstation (1) ['p...]  - proefstation 
proeftied (1) ['p...] - proeftijd (in het 
strafrecht) 
proeftuun (Sz) ['p...] - proeftuin 1k had 
vanmiddag op eon pro eftuun eon paar 
vioe/ezaoties pluict, on daor krecg 1k me 
tocb con ralnpe/cmont over (Sz) 
proefuutzending (spor.) ['p...] - proefuit-
zending 
proet'veld (Nt, Ow, Wol) ['p...] - proefveld 
(vooral: om op te kweken) Bi5 pro ofvolt]es 
beJ' nwmnorpa 0/ties (Wol) 
proefverlof (1) ['p...] - proefverlof 
proefvcrtaeling (1) ['p...]  - proefverta!ing 
proefveursteiling (1) ['p...] - proefvoor-
stelling 
proefvlocht (1) ['p...]  - proefvlucht 
proefwaark z. pro of ark 
proefwark Ook proefwaark (ZW, Wol) 
['p...] - proefwerk (op scholen) eon 
proofwaS macken (Nbk) 
proefzcnding (1) ['p...] - proefzending 
proel bn., bw.; -er, -st [pml] 1. (van de 
manier van kijken, van de gelaats-
uitdrukking) pruilend proel kieken 2. z. 
proc/c 
prodder (Ste) de; -s ['pruldr]  1. iemand 
die pruilt, mokt (Ste) 
proele (Dho, Nbk) Ook proel (bet.!: Obk, 
bet. 3: bo: Op) de; -n ['prul(o)] 1. iemand 
die pruilt, mokt (Dho, Obk) 2. pruilend 
gezicht (Nbk) Hij zot eon ma/le proc/c 
trekt eon ma!, boos, pruilend gezicht 3. in 
zwatte proof gezegd als scheldwoord (bo: 
OP) 
proelen Ook prulen (01-N!, Spa) ['pruhJ 
'prylii] - pruilen, mistroostig zijn Die zit 
wat vow 'in heave te proc/on (Bu), Wat 
zitten Jow to proc/en, ik za/ Je es wat 
opmontcren (01-NI), MY staot daor to 
proc/en hij staat daar een beetje verdrietig 
te zijn (Ste), Hij Joopt con boel teprulon 
(Spa) 
procter (Db, Obk) Ookproelerd (Spa) de; 
-s ['pru!ç(t')] I. prui!er, iemand die voort-
durend zit to pruilen, zit to mokken Die zet 
bij ct minste ofgeringste eon reor gezitht, 
dat is con proc/er (Obk) 
proelcrd z.proe/cr 
procikiek z. proe/kieker 
proelkieker (Bdie, Ld, Np, Obk, Ow, Spa) 
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Ook proelkiek (Nw) do; -s; -tien 
['prulkikr/ ... kik] 1. iemand met een prui-
lend gezicht Wat can proelkiekis dat (Nw) 
proellippe (verspr.) do; -n; ...lippien 
['pmltpo] 1. pruillip eenproclhope trekkcn 
sip, huilerig (gaan) kijken (Op. Ow, Bdie), 
Ze trok can aorigc proclliope! (Ma), Wat 
trek Ic an deproelliope (Db) 2. iemand die 
sip, pruilerig kijkt (Bu, Dho, El, Nbk, Np, 
Sz) 
proelsnute (Bdie, Dfo, El, Np, Ow) do; 
-n; ...snutien ['prulsnyto] 1. pruilend 
gezicht Die het ok con aorigc proelsnutc 
(Np) 
proembolle z. proamebolle 
proeme Ook prume (Wil, I') do; -n; 
-gien (bet. 1, 3, 4), -pion (bet. 2) 
['prüino/'prmo] 1. bep. vrucht: pruim Dc 
proemen bin vot nog niat nape (01-NI), 
D'r bangen hiel watproemen an die boom 
(Nbk), D'r zitten aonigprumen an de boom 
(Spa), De proemen vu/len oonshaostin de 
mond, zoo 'n best procmejaor was at (Obk), 
Vroagcr krcej' vacke, as d'r vesite kwani, 
waarrncproemen op een boltien bij et attn 
(Nbk), blauwe, rooie on ge/c proemen 
(verspr.): Tegenwornig he'k een grote 
blauwe proeme, as die goad nape is, Waver 
as ten ge/c proeme, want daor zit soms 
met vu/c smack an (Op), bonte proemen 
blauwe pruimen (Np), grime pro am an 
(Nw), dreugeproamen gedroogde pruimen 
(Np), wilde proeme in hot wild 
voorkomende pruimosoort (van erg zure 
smaak) (Db, El), (nogatief, bij verge-
lijking:) van the bfauwc proemen van 
oolde cerpels (Op), Dam-  bin de proamen 
niepe daar is hot feest (Ow), Dc dikste 
proemen bin sebudded de beste oxomplaren 
zijn al weg, hot mooiste is al vorkocht enz. 
(Pc- Dbl), zo ook Do baste proemen bin 
schudded (Bu), Thy wet van gien appels of 
proemen hij weet workelijk van niets, hij is 
erg dom (Pe-Dbl), 't is zo zoer as eon 
proeme (Dhau, Nw), can gezicht as eon 
zocra pro eme een erg zuur gezicht (Diz) 2. 
tabakspruim een proeme tabak (Nbk), een 
proempien tcba.k (Diz), lone die war 
riekelik tabak in de deuze bet, gefinog wel 
es can proempien wag (Obk), D. kauwt 
graeg tebak, ft zien him vaeke mit con 
thkkeproema aebter de koezan (Op), Thy 
had con difckc proeme aacbtcr do koezan 

(Db, Dfo, Ma, Np), Hij het altied can 
pruumpicn achtcr de kiezen (Spa) 3. 
goslachtsorgaan van een vrouw Ze zal we] 
can groteproeme bebben (Bdie), Hipakte 
ze NY dc proeme (Ma), (gezogd door 
jongens:) Wat zal die maid can lekkcra 
proeme hcbben (Nt, Fe- Dbl), Ze bet jokte 
an do proeme (Wol), ...last van de proeme 
(Dho), Dat oolde wief mit hour 
opgedreugdc proeme moat hour mar met 
moor mit aandere manluden barn uffen 
(Obk), (sohertsend:) Die vrouw hat eon 
grote winkal in gruuntcn on fruit; tocb is 
ze mit ieneprocme begonnen (Op); ook in 
toopassing op vrouwelijko varkons (Ow): 
Die zal we] roezig wezen, die hat zoe'n 
dikkc pro ama (Ow) 4. vrouw, (ouder) 
meisj e (verspr.) my bet mooie proeme-
born en, mar do mooiste proemen lopen om 
buus nl. zijn doehtors (Nbk), can opge-
druugdc proeme oude zuurpruim (van eon 
moid) (Nbk), Wat is dat een dreuge 
proeme saaie, niot bep. vrolijke moid (Nw, 
Nt), Wat con proemen op 'ewcg!(Ol.Nl), 
can oolde proeme (El, Nw), Wat can 
lekkcrc proeme is dat (01-Nl) 5. man of 
vrouw (Nbk, Nw), in verb.: Wat can 
dreuge proeme wat is dat eon saaio, droge 
persoon (Nbk), can ooldeproeme een oudo 
man (bo: Nw) * Vroegar zatten de 
brommcrs op 'c proemen, now zitten de 
proemen op 'a brommers (Ow), Hoe faetc 
is 't? [met als mogolijk, schortsend 
antwoord:] Kwat veur deproeme; af'baddc 
lopen kuf' depitten nog kniegen (bo: Nw) 
proemebolle (Nt, Obk) Ook proentholle 
(Sz), proemebrood (Obk) do; -n 
['prüm(o)bolQ/'p..j 1. warm gerocht met 
gedroogde blauwe pruimen, met sago of 
maizona:. gokookt op eon sneo (oud) brood 
(Obk) 2. gerecht bestaando uit wittobrood, 
melk en gedroogde pruimen (Nt) of uit 
wittebrood, pruimen, kaneel, suiker en eon 
stukjo boter (vroeger door do buron naar do 
kraamvrouw gobracht) (Sz) 
proeniebomehoolt (spot.) ['p... j - pruimo-
bomehout 
proemeboom ['prfimbo:m] - pruimeboom 
Dc ooldcpook kwam in can ho/ft pro ama-
boom (..)(b) 
proemebrood z. proernabolle 
proemedant (Obk) do; -on [prümo'dant] 1. 
oigonwijze persoon Dat is tocb een 
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e/genwiezc proemedant (Obk) 
proemejaor (Obk) et ['pr...] i. jaar waarin 
men funk pruimen kan oogsten De 
proemen vu/len cons baost in de mond, 
zo&n best proemejaor was et (Obk) 
proeinekreuze (El) de ['prümkrA:zo] 1. 
nagerecht bestaande nit pruimen, rozijnen, 
bessosap, stroop en kanool 
proememaark (Nw) do ['pr ... ] 1. do 
periodo van eind augustus, ni. waarin do 
pruimen rijp zijn en verkocht kunnen 
wordon 
proememoes (Db) de ['prfimomusJ 1. moos 
van pruimen of van pruimen met rabarber 
(Db) 
proemen Oak prumen (WH), proemken 
(Nbk, Ow), pruimen (bet- 2: Sz) zw. ww.; 
overg., onoverg.; proomde, hot proemd 
['prüm:/pr9rn:/'prümlqj/'prwjip:] 1. tabak 
kauwen Aj' vroegcr n/ct proemen konnen, 
wa/n/ct groot (Ow), Fake proemde alt/cd, 
en dan leap d'r ok we/es ecn straolticn bij 
de mondbocke dace (Dhau), Vader 
pruwnde ok allied tebak, mar tech zag 1k 
'm n/ct yea/c kauwen (Spa), (schertsend, 
van eon oude man:) pakeproem (Ma, Nbk) 
2. met smaak eten (Bu, Nbk, Sz) Hi)' 
proemt mar aorii, hij seb oft et mar wool 
naor b/mien (Nbk), H/j zit zo lekker to 
proemen (Bu, Nbk), Ocb, dat vent/en kan 
zo lekkerpruimen (Sz) 3. eten en daarbij 
niet erg opschioton, met lange tandon eten 
Hi) kan 't eten n/ct kwietwoddcn, hz3i zit 
mar wat tc proemen (Diz, Obk, Nbk), Et 
smackt few zeker met, Je zitten aorig te 
proemen (Db), Dat k/end zit mar wat in 
bear cten to proemen (Dfo), N. is glen 
drokke eter, hij proemt wat (Op), Dc 
wisselveerze gaot de mclktancn kwiet; dan 
pro emkt hij, want et weerkau won wil n/ct 
zo geed (Ow) 4. niet pikken, niet 
aksopteren, niet kunnon verwerken (Bu, El, 
Ld, Wol), in ontkenningen: Dat proem 1k 
n/ct (Wol), Dit Is n/ct to proemen (Wol), 
Hi) ken 'tmet proemen hij kon niet good 
vorwerkon wat er tegen hem word gezegd 
(Bu), Dat kon hij mar procmcn had hij 
maar to slikken (Bu) 5. zuur, pruilond 
kijken, in zitten teproemen (Bu, Nw, Obk, 
Ow, Po-Dbl): Zit niet zo to proemen zuur 
to kijken (Nw, Ow, Po-DbI), HIy zit daor 
mar to proemen (Nw), Th7 zit wat In him 
zelfteprocmcn (Bu) 

proemenat (Ste) et ['p ... J 1. sap van 
pruimen 
procinenbolle (01-NI) do ['prulp:bDIa, 
...'b...] 1. gerecht van pruimen en stukjos 
brood in molk, z. oak procmcbolle, bet. 1 
Vroeger gavven de buren b/y cen 
kraomvrouw wel esproemenbolle (01-Ni) 
proemepitte ['p...] - pruimopit, pit van eon 
pruim 
proenier (vorspr.) Ookpruimer (bet. 2: in 
verb: Bdio, Bu, El, Ld, Np, Nt, Nw, Obk, 
Spa), prumer (Spa) do; -s; -tion ['prfimç/ 
'prijmç/'pr5mç] 1. tabakskauwer 2. iomand 
die funk, graag, lokker cot, vooral in ecn 
gezonde proemer (vorspr.): Dat k/end kan 
/ekker eten, et Is een gczonde pro em er 
(Dho), Da's ok een aonic prociner een 
flinko of eigenaardige oter (Bu), een lek-
kcre prulmer iomand die iekkor kan eten 
(Nbk) 3. in Oo/de zocre proemcrs b/n It 
zuurpruimen (ba) 
proemesap (Nbk) et ['p...] 1. sap van prui-
men 
proemesjem ['p...] - pruimenjam 
proemetied Ook pnanetied (Sz) do 
['prilrnotitJ'pr'mo ... ] 1. pruimentijd Dc 
proemet/ed komt an (Ow), 1k zal bI/ede 
wezen as we wear in de proem ct/cd 
b/mien, die ge/en en b/au wcn bin best 
/ekker (Po- Dbl), Et was In de proemetled 
nI. golijk met do tijd van hot oogston van 
de rogge en van do Sint-Jouksappc/s (Db, 
Ste), tot deprocznet/edtot over eon onbop., 
lange periodo (Ma, Nbk, Sz, Nw) 
proemken z. proemen 
proempieskauwer (Ste) do; -s; -tion 
['prfimpis ... J 1. paard met haoken, ni. 
aanwasson, soort knobbels op kiozon on/of 
tanden (waardoor hot dier niet good kan 
bijten, kauwen; hotz. als proppekauwer, z. 
aId aar) 
proemtebak z. kauwtcbak 
proesien et; proosios ['prusin (Nbk, Np, 
Nw, Obk, 01-NI, Ow), ook 'pm:... (Bdio, 
Db, Dho, El, Ld, Ma, Nw, Obk, Op, 
Po-DbI, Spa, Wol)] 1. hoovoelhoid door 
elkaar of fijn goprakt eten, kliokje Ikbebbe 
een /ekkerproesien In 't bed (bi, Np), We 
/cr/cgen vanmiddag een opgewaarmd 
procs/cn (Obk), een proesien ecipels (Np), 
eenproes/cn k/aonnaeken (Nbk), .. .maekcn 
year ccii k/end (Nbk, Ste), D'r is nog een 
proesien overbleven (Np) 
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proesten zw. ww.; onoverg.; proestte, hot 
proest ['prust;] 1. proesten, niezen A 'k ion 
teer begin to proesten... (Nbk), It daenke 
da'k verkolen wodde, want 1k moot 
iederkeer proesten (Nbk, Op), Daor staot 
,bij to proesten en to blaozen ni. van 
vermoeidheid (Ste), Asjowproesten, dan 
vilegen de dakpannen van ? huts (Obk), 
Daor zaf hij we] raer van proesten er Rink 
van balen, er nogal over mopperen (Nt), d'r 
flint/a orig tegenan proesten zich Rink 
inspannen (Np, Ow), Hlyproestto 6-nogal 
wat tegenan zag or nogal tegenop, had er 
geen aardigheid in (El, Ow, b, Nbk), zo 
ook lily zit d'r nogal tegenan to proesten 
ziet or nogal tegenop (Spa), Weeroinme 
mossen we d'r aorig tegenop proesten 
moesten we ons flunk inspannen om tegen 
do wind in to komon (El), Daor ton hi 
niet tegenopproesten kon hij niet tegenop 
(Sz), zo ook Tegen de vonn waor N in 
reed, tan glen enkele rieder tegenop 
proesten (Op), Daor zal bly nog tegenop 
proesten over mopperen (Sz) 2. met één of 
meer uitbarstingen lachen Now treeg 
meester een taom en de hiele tiasse 
proestte (b), Hlj proestte et ui.zt van or 
Jachen (Nbk) * Drie keer proesten is drie 
daegen mool weer (Dhau) 
proesterd (Bu, El, Wol) do; -s (bet. 1) 
['prustçt] 1. meisje met nogal wat 
verbeelding (Bu) Dat macglen is wat een 
proesterd (Bu) 2. harde wind waarvan men 
last hoeft, do voile togenwind (El, Wol) Af' 
tegen de wlend in moeten, triej' de 
proesterd In ? gezicht (Wol), Ft was een 
hiele proesterd tegen de wiend in (El) 
proesterig z. proestig 
proestig (vorspr.) Ook proesterig (Ow), 
pruustig (Obk) In., bw.; -or, -st 
['prustax/'prustpx/'prystox] 1. kwiek, 
bijdehand, vaak ook: enigszins parmantig 
ten proestig kereltien (Bu), Wat stapt die 
daor proestig benne (01-NI), Ft is een 
holder, proesterig macglen (Ow), een 
proesterig, oold mannegien of wiefien die 
over aIJe kaan ten nog good mitdoon tan 
(Ow) 
proeze do; -n; proesien ['pru:zo] 1. 
hoeveeiheid door elkaar of fijn geprakt 
eten, prak (z. ook proesien; verspr.) We 
macten d'r eenprooze van (Dhau), Ftliett 
me we] eon letkere proeze toe (El, Dho), 

eon hide proeze tlaormaeten (Ufo), Eon 
thkto proeze is niet zo smaetoit (Np) 2. 
brijmassa, slap, nat on evt. vies geheel De 
ee.tpels token of et wodt ten proeze 
(Pe-Dbl), Ft is lone proeze wodden (Nbk), 
Die laone was lent vieze natte prooze (Ld, 
Spa, Np), Wat een vloze, natte proeze daor 
in die monning (Dho), Wat een natte 
prooze eon goheel aan natte kleren (Nbk), 
Doe 't vloden baast zo regende, was It b1f 
do bettopaol een grote proeze (Nt) 3. 
flinke hoeveelheid (Nbk) ... waor eon 
proeze bente staon bet (Nbk) 
proezeboel (Nbk) do ['pm:zobul] 1. vies, 
nat gehoei Wat een vleze proezeboel (Nbk) 
proezen zw. ww.; overg., onoverg.; 
proesde, hot proesd ['pru:74] 1. fin 
prakken, dooreen mengen en prakken (van 
eten, met eon york) cerpelsproezen (Wol), 
't etenproezen (Po-Dbl, Spa), Aj'stamppot 
macten moej'proezen (Ste), Hij zit mar 
wat teproezen on to tiestauwen hij schiet 
maar niet op met hot eten (Bu, Np), de 
eeipels en gruun ten deur mekeer proezen 
(Nbk), Vow-dat de botterteui-ing d'r was, 
proesden ze d'r soms van dies deurhenne 
om an wat meerponties to tommen (Ow), 
Dc memmen proezen et eten vaete vein- de 
kieinties (Obk) 2. (onoverg.) prutson, erg 
onhandig worken Th3i  zit mar wat to 
proezen, mar et schdt niet op (Nbk) 3. 
(onoverg.) morsen (Nbk, b: Im), or eon 
smeerboel van maken (Bdio) 
proezer z. proezerd 
proezerd (Db, Dho, Nw, Ste, bo) Ook 
proezer (Dfo, Dho, Nbk) de; -s; 
proezertien ['pru:z(t)] 1. iemand die niet 
opsehiot met hot eten, die met lange tanden 
eat 2. iemand die voortdurond prutst, 
knooit, z'n work niet good doet (Nbk) 
proezerig (Nbk, bo) bn., bw.; -or, -at 
['pru:zçox] 1. prak, kliekjesachtig, week en 
door elkaar gomongd (Nbk) Dc eezpels bin 
nogaiproezerig (Nbk), Ft is daorproezerlg 
in do reed modderig (Nbk) 2. onhandig 
werkond, prutsend 
prof (spor.) do; -s [prof] I. profvoetballer 
profeet Ook perfeet (Bdie), prefeet (Op, 
Spa) do; ook at (in verb.: Bdio, Op, Ste, 
Ow); profoton [pro(:)'ft:tlpo'ft:t, pç'f.../ 
pro...] 1. profeet, voorspolier (in godsdion-
stigo zin) Pas op vein- valse profeten (Nt), 
N dot wiezo uutspraoken as eon profeet 
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(Obk), con broodetendcpartcctiemand die 
maar wat filosofeert, die ook maar wat 
zegt, zonder dat men er al te veel waarde 
aan hoeft to hechten (verspr.): Ja, 1k wote 
wclMaaticn dat 1k okmar can broodctende 
protect bin (v 0), can protect die brood act 
iemand die ook niet meet zegt dan hij kan 
weten, die ook maar wat zegt (Spa, Nw), 
Dat is can aorigc protect iemand die 
eigenwijs is (Bu), zo ook Ma,-  dat is ok ccii 
protect, die vuult him wat! (Wol), can 
iWcze protect een eigenwijze persoon, 
betweter (Ow), con wics protect id. (Ste), 
con cigenwicsprofeetid. (Edie, Op. Ow), 
waarnaast can eijenwicze prefect (Bu, 
Obk, Spa), Dat Is toch zoc'n protect 
eigenwijze persoon (Dho), H15 doe 'm veur 
of was bi5 de protect zclt(Ei), N is zo 
ivies as can protect erg eigenwijs (Nw), 
MY keek as can protect, die snotnauza zeer 
eigenwijs (01-Ni) 2. in do Protctcn de 
Profeten in her O.T. (1) 3. iemand die veel 
weet, erg verstandig is (Bu) Dat is aen 
protect, die wet hiel wat (Bu) * Ecn 
protect wodt in zien cijcn Jaand nict card 
(Bu, Nbk, 01-Ni), ...in zien eijen tied nict 

(Ow), ...in zien cigcn doip nict... (Op), 
Gien protcet wodt in zien aigan hand card 
(Nw) 
professer z. pertcstcr 
professie (01-Ni, Op) [pro(:)'fësiJ - 
professie, beroep Wat kon die man 
praotcn, at is baost can sprcker van 
professie (Op), Hi5 is van protcssic 
sportlarer (01-Ni) 
professioncel (spot.) [pro(:)fesjo(: )'ni:i] 
- professioneel, (ais) door een vakman 
gedaan, gemaakt 
profetig (Sz) bn., bw.; -er, -st 
[pro(:)'futox] 1. eigenwijs, aisof men 
profeet is MY kan zo protetig praotcn 
eigenwijs (Sz) 
profiel (spot.) [pro(:)'fii] - profiel (van 
een band: slijtlaag), ook in fig. zin: schets 
van eigenschappen waaraan iemand in een 
bep. positie, in een bep. ambt zou moeten 
voidoen 
proflelschacve (Nw) [...'f...] - profie!-
schaaf 
proficlschets (1) [...'L..} - profleisehets 
profiet z. per/Jet 
profljt z. per/let 
profitcren [pro(:)fi'tror] - profiteren, het 

voordeel van iets benutten We moc'n nog 
mar even van at mooic wear pro/iteren 
(Obk, Nbk), Vculc mclk is d'r nict minder 
dour koznmcn, mar dc tb.c.-bcstricdingbct 
d'r van profitacrd (vo), van icne zien 
kcnnis pro/karen (b) 
proficlub (spot.) ['p...] - profclub 
profkontrakt (spor.) ['p...] - proflcontrakt 
profvoetbal (spor.) ['p...] - profvoetba! 
profvoetballer (spot.) ['p...] - profvoet-
bailer 
progressief (spot.) [pro)gre'sif] - pro-
gressief, vooruitstrevend 
projekt (verspr.) Ook prejek: (spot.), 
perjekt (spot.) et; -en [pro(:a)'j€kupro'jektl 
prekt] i. projekt, aktiviteit die men denkt 
uit to voeren volgens cen bep. plan at 
Projckt Stcllingwarts Woordebock 
projektic (Nbk) [pro(:o)'jcksi] - projektie: 
het projekteren (van dia's), ook als 
onderdeel van her lesgeven: We kriagcn 
can mooie middag op sob ode, we bcbben 
projcktie we krijgen een serie dia's to zien 
(Nbk) 
projcktieapperaot (Nbk) [...5...J - dia-
projektor 
projcktiel (b) et; -en [pro(:o)jsk'ti!] - pro-
jektiei In 't vim,- van 'tgcvecbt raakta ion 
van mien projckticfcn wat wit do koers (b) 
projcktiescharm (spot.) [...'j...] - projek-
ties cherm 
projektietaofcl (spot.) [...'j...} - projektie-
tafel 
projcktleider (spot.) [...j...] - projekt-
leider 
projektonderwics (spot.) [...'j...] - pro-
jektonderwijs 
projektontwikkeldcr (I) [pro(:ojEkt 
ontwtkldr] - projektontwikke!aar 
projektor (spot.) de; -s [pro(:o)'jsktor, 
...tr] 1. projektietoestel 
prok. - afkorting van prokkereur 
prokereur z. proklccrcur 
prokereursspek z. prokkcrcursspck 
prokkereur (Bu, Np, Nt, Nw, Op, Pe-Dbl, 
Spa, Ste) Ook prokereur (Dhau, Ma, Obk, 
Ow, Ste), prokureur (Bu, Dho, El, Nbk, 
Sz) de; -s [proko'rA:or/pro:..ipro:ky ... ] 1. 
procureur Hi5 is prokkereur in dat 
tcliesemcnt (Spa), Dc prokkereur baddc 
can vies zackicn op tc knappen (Np), can 
prokkarcur van de wactcrrotten een 
verwaande persoon (Nw) 2. deftig iemand, 
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iemand van stand (Op) Die N is mar good 
trouwd, dat kuj' an 'm zien, et is now mar 
een hide prokkereur wodden as bi5 vow 
de dag komt (Op) 3. eigenwijs iemand, 
iemand met verbeelding (Bu, El, Ma, Nt, 
Nw, Ow) Wat (toch) ten prokkereur! (Ste, 
Nw), Dat is me ok eon aorigo prokkorour 
(Np) Wat ten ooldeprokureur (Nbk) 
prokkcrcur-generaol (Nbk, 1)  
prokureur- generaal 
prokkereursspek (Bu, Diz, Nw, 01-Ni, 
Op, Spa, Wol) Ook prokereursspek (Bu, 
Ma, Obk, Ow, Sz), prokureursspek (El, 
Nbk) 	[proko'rA:arspsk/pro:ko'r ... / ... ] 	- 
prokureursspek Prokereursspek is appat 
kruded, deurgeregen sock is et, dat kookt 
is (Bu) 
prokureur z. prokkereur 
prokureursspek z. prokkoroursspok 
proloog (1) de; ...logen [pro(:o)'io:x]  1. 
proloog (van een book, film enz.) 
promosie (b, 1) de; -s [pro(:)'mo:osi] 1. het 
opklimmen in rang, de bevordering van het 
aanzien (b, I) promosie macken (1) 2. het 
promoveren (in akademisehe zin), ook: 
promotieplechtigheid (1) 
promosie-onderzuuk (1) [...'m...J - 
promotieonderzoek 
promosiefeest (1) [...'m...] - promotiefeest 
promosiefllm (1) [...'m...] - promotieflim 
promoter (1) de; -s {prö(:)'mo:otr] 1. 
hoogleraar bij wie men promoveert 2. z. 
permoter 
promoveren (b, I) [pr6(:)mo(:)'fi:31i7] - 
promoveren: de doktorstitel behalen, ook 
bij vergeiijking: Dat ok die Drent uut 
vroeger tied deurjow nag promovoort (b); 
in een hogere kiasse komen, met name 
inzake sport naor do oerste divisit 
promoveren (1) 
prompt bw. [promt] 1. meteen, viot Et 
lurkien dat kiimt prompt naor die blauwe 
locbten van de ado  dag (ba), 1k bobbo an 
N ten gooio huurdor, M5 botaeit de hurt 
aitiodprompt op tied (Op) 2. (versterkend) 
geheei en al, beslist (Dho, Nw) Zo is 't, It 
is prompt waor (Dho) Dat is prompt in 
odder keurig, op nette wijze verzorgd 
(Nw), 1k stao d'r your in, dat komt prompt 
veur mekeer (Nw) 
pronk de; - ien (bet. 2) [proijk] 1. praal, 
fraaiheid, sier Dat bef louter veur depronk 
(Ste, Nbk), Die hot dies your do pronk 

(Nw), Zi hot allos vow do prank over 
(Ma), Et komt bij de hoer moor op 'o 
degolikhied an as op 'o pronk (Mun), Dat 
staot to pronk id. (Ste), (ook verb.:) ...to 
pronko (Np, Nw, d), H was duvols 
wodden, omdat bij mit zion aannoede to 
pronk zet woddo your do aandere kiendor 
to kijk word gezet (vo), in do voile prank 
in voile pracht, in de gehele pracht en 
praal (Nbk) 2. prachtig, pralend iets Kick 
daor die bioeme es mooi bluffen, et is ten 
pronk (Op), Hoovulo keer zoi de 
futtoporoboom biuuid hebbon? Wit van do 
blossoms! Wat waf '  ten pronkieh dan! (1), 
Do pronk hangt n de kont uut hij pronkt 
overdadig (Ow), ...tot et gat uut (Dho), zo 
ook Zie him do prank es uuthangon (Obk), 
to yule an do pronk uutgovon (Nbk), Dat is 
ten floddermadain, heur, van bavon pronk 
on van anderen stront ze lijkt veel meer 
dan ze is (Ste), Et is ailcmaoi prank on 
pracht daorpracht en praal (Obk, Nbk, Np, 
Spa), prank on praoi id. (Np), Et is daor 
aliomaoi prank on staot pracht en praal, 
opschik (Dho), zo ook Et koninklik buus 
hot lange de prank on staot niot moor as 
vroeger(Op) 3. fraaie kieding, de mooiste, 
beste kieding die men heeft Hij hot do 
pronk (aarig) an is nogal in fraaie kleding 
gestoken (Ma, Nbk, 01-NI, Op, Ste, Sz, 
bo: Nw, Op), Die N hot allo pronk op on 
an, et is aiiomaolgoold wat d'r blinkt (Db), 
Net, ze ]open hover silo daegon in de 
prank (b), De kiondor bin aarig in de 
prank mit de zundagso kloren (Nbk, 1Mb), 
do prank andoen (b), do zundagse prank de 
zondagskleren (Nbk) 
pronkappel (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk, 
01-Ni, Ow, Ste, Wol) ['prol)kapfl - 
pronkappel, (sier)kalebas Frankappois bin 
ochto appels, mar die kof' niet eten (Nbk) 
pronkate (Nbk, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl, 
Ste, Wol, fp) Ook pronkene (Sz) de; -n; 
...atien [proi)k  ... 1 1. (vaak my.) pronkerwt 
pronkbedde (Op) [p...] - pronkbed (met 
planten, bloemen 
pronkbone (verspr.) Ookpronkebone (Ma, 
Ow, Wol, fp), pronkershone (Ste) 
['prok(a)bo: na/'proqkrz  ... 1 - pronkboon 
pronkdoeve (Obk) - sierduif 
pronkebone z. pronkbano 
pronken ['pro1qj} - pronken: schitteren 
door fraaiheid Ja, daorpronken dopottens, 

-958- 



pronker - pronkstok 

at bugende net (ba); pralen (met jets) Dat 
maegien hot depronk ok a! wear an ze bet 
zoker nt baton to doen as mar wat 
pronken (Pe-DbI), Zo prank-to mit do 
mooisto k/enS (01-NI), Die is altied an et 
pronken (Nbk, Nw), Op die buurtpronken 
do vrouw!uden tegen mekeer op (Obk), Mit 
dat k/end kuj' we! pronken! wat is het een 
mooi kind (Wol, Ste), zo ook Mit dat 
macglen kim zo we! pronken (Pe-Dbl, Sz, 
Ste), Do pauw pronkt a/tied mit do stat 
(Np, Bdie), HiJ pronkt mit aandennaans 
veron strijkt de eer op terwiji een ander 
zich juist verdienstelijk(er) heeft gemaakt 
(Edie, b), zo oak Die pronkt mit eon 
aandemjan Zion veren (Nw), Et lie/ct wel 
ten pauw te pronken (Ste) 
pronker (bet. 1; bet. 3: ZW, WH, Bu, 
Nbk, Np, 01-Ni, Ow, Ste) Ook pronkerd 
(bet. 1: verspr., bet. 2: Spa) de; -5; -tien 
['proijkr(t)] 1. iemand die pronkt, indruk 
maakt met fraaie kleding, sieraderi en evt. 
anderszins, ijdeituit Da 2; ok eon pronkord 
(Nbk), Et was eon coMe pronkerd, hew- 
(01-NI) 2. stampwerktuigje met figuurtjes 
om de boter te versieren, te merken (Spa) 
3. pronkboon (ZW, WH, Bu, Nbk, Np, 01- 
Ni, Ow, Ste) ook wel pronkerwt (spor.) * 
Eon s!onter kan meer vermotten, as eon 
pronker verpronkt men kan maar beter 
pronken, letten op fraaiheid, dan morsen, 
knoeien, siordig zijn enz. (Ste), zo ook Eon 
pronker verpronkt met go gauw wat eon 
s!onter vors!ontont (Sz), . . .zovu!e niot as... 
(bi), Eon s/anton vers!on tart moor as eon 
pronker verpronkt (El, Nbk), Mit 'n 
pronkor k-of' wioder as (mit) 'ii s!on ten (n: 
Np), Eon pronker kan met zovule ver- 
pronken as ten s!oons kan vers!on tenon 
(Op), Eon s!on ten vors!ontert moor as eon 
pronker verpronkt (Ste) en Een s/on ten 
ver!iest moor as dat eon pronker verpronkt 
(Obk) 
pronkerd z. pronker 
pronkcri'je [proxjkç'ijo, ..sj; z. -ije] - 
pronkerij: het pronken, ook: zaken die 
pronken, pracht en praal (Obk), vgl. Et is 
daor a!!emao!epronken)e waj'zien (Obk) 
pronkerig (verspr.) ['proi)kçox] - 
pronkerig Ze bin daor wat pronkerig 
(Nbk), ten pronkerig moision (Spa) 
pronkershonc z. pronkbone 
pronkette z. pronkate 

pronkgerei (Op) et ['proijkxarej] 1. 
paardetuig voor zon- en feestdagen 
pronkjeweel (Diz, Spa) ['p...J - 
pronkjuweel (lett.) 
pronkjufl'er (Spa) de; -s ['p...} 1. jonge 
vrouw die pronkt 
pronkkaaste (Bu, Np, Obk, Op, Ow, Ste) 
Ook pa-onkkaste (WH) ['p...] - pronkkast 
Depronkkaaste daor staot etmooio soul in 
(Ste) 
pronkkaemer (verspr.) Ook pronkkamer 
(WH) de;- -s; -tien ['p...] 1. pronkkamer, 
fraaiste kamer van een huis, veeial alieen 
zondags in gebruik en/of wanneer men 
visite kreeg 
pronkkamer z. pronkkaemer 
pronkkaste z. pronkkaasto 
pronkklend (Db, Obk) et; -or; ...kientien 
['p...] 1. pracht van een kind, kind 
waarmee men kan pronken flat macgien is 
echt can pronkkiend (Db), Et is eon 
pnonkkiend, dat maegion, to knap is zo 
(Obk) 
pronkkleren (Obk) de ['pr...] 1. fraaie 
kieding (die men op zon- en feestdagen, 
bij speciale geiegenheden draagt) 
pronkmedam (Db) de; -s, -men; -megien 
['proijkrnadam] 1. vrouw die voortdurend 
pronkt, kakmadam 
pronkmeloen (f) ['p ...J - sierpompoen 
pronkpere (Bu) ['p...] - pronkpeer 
pronks (verspr.) bn., bw.; -or [proijks] 1. 
pronkerig Dc buurvrouw is zo pranks, zo 
stiet hour a!tiod to opbeffcn (Dfo), Eon 
klein boertien komt met zo veer mit eon 
vrouw die pranks is (Op) 
pronkstat (verspr.) de; -ten; -tien 
['prozjkstat} ] 1. ieniand die graag pronkt 
(met kieding, sieraden, en die daarbij 
eigenwijs is; vooral van een vrouw gezegd 
(Np)) Die pronlcstat bet a! weer wet nijs 
an (Np), Soms bin do jongkorWs ok al 
beginnondo pronkstatten (Nt) 
pronkstatvlinder (Db, Obk, Ow) de; -s; 
-tien ['p...] 1. fraai gekleurde dagvlinder: 
koninginnepage (?) 
pronkster (Nw) de; -s ['prozjkstç] 1. 
vrouw die pronkt Dat is cen prankster, die 
dot niks as prank-en (Nw) 
pronkstok (verspr.) Ook pronkstulc (Spa) 
['p...] - pronkstuk (voorai fig.) Eanlik 
waon, et was eon pronkstok, mit zion 
moole, spitso snutien on van die !ange oar- 

-959- 



pronkstuk - proppe 

ties (b), Oonze piano is ccii pronlcstok in 
buus (Nbk), Dat k/end is ccii pronkstok-
kien (Dhau) 
pronkstuk z. pronlcstok 
pronktuug (Db, Dhau, Nw, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbl, Ste) et; ...tugen ['profltyx] 1. 
paardetuig: voor feestelijke gelegenheden 
en voor de zondag 
pronkziek (Dfo, Nbk) ['p...] - pronkziek 
pronkzncht (Dfo, Op) ['p...] - pronkzucht 
pronkzuchtig (Diz, Nt, Pe-DbI) bn., bw.; 
- er, - st [proijk'sAxtox] 1. pronkziek 
pront bn., bw.; -er, -st [pront] 1. keurig, 
net (vooral: wat de uiterlijke verzorging, 
do kieding betreft) ccii pront widen 
(Dhau, El, Nbk, Sz, Db), Dat vrommcs 
zicbt d'r a/tied lie/ce pront nut (Obk), Die 
kerel staot d'rpront op (Np), Die lop d'r 
pront bi5 (Ste), Et was ccii prontpersoon 
(Fe- Dbl) 
prooi do; -en {pro:j} 1. prooi (lett.) Dc 
katte beraomt cerst de ofstaand, veurdat 
bi5 zien prooi besprungt (Nw, Ld), Af' ccii 
prooi schieten wi/len, moej't gewccr we/ in 
de gocie holing hebben (Db) 
prooidier (1) ['p...] - prooidier 
proost tw. [pro:ost} 1. proost, prosit Now, 
proost dan mar! (Nbk) 
proosten ['pro:ostçi] - proosten We moc'n 
even proostcn (Np), op icneproostcn (Nt) 
propaangas (spor.) [pro(:)'pâ:gas] - 
propaangas 
proper ['pro:p] - proper: zindelijk Et is 
mar goed dat N. ccii proper vrouwgien 
trouwd bet, sanders zo/ or nict best yew-  'in 
/icken, want ct is ccii roegerd (Op), Die 
vrouw hot ct a/tied I/eke proper an nettics 
in buus (Obk), cen proper vrommes (Nbk); 
net verzorgd, keurig Dat vent/en zicbt d'r 
a/tied proper out (Nbk, Np), Die kwani 
proper veur de dag (Bu) 
propolis (bs) ['propjQs] - propolis Biy de 
winter macken de bi5en zels hour ic/gat al 
wat k/cinder cm do koolde mit do korf tc 
hac/en; ze doen dat mit was of propolis 
(bs), Et dicbtekittcn gebcw-tniccrsta/mit et 
al carder nuwndcpropolis (bs: Op) 
proppe do; -n; proppien ['prDpa] 1. prop, 
eenheid van samengedrukt materiaal As dc 
tandarts con koeze tro/c/ccn hot, stopt hiy 
d'r con proppe wattcn in (Obk), ecn proppe 
stop varve (Np), D'r zat con proppe b/ad in 
de gcute, ct wactcr kon d'r n/ct dew- (Obk), 

Zoe'n pcerd dat baffelt vacke wat mit It 
kauwen, dan kauwt bij et voer in proppcn 
(Ld), Wij kauwden van pepier cen proppe 
en die statnptcn we mit de stcmpc/ in de 
v/ecrbussc, waor we cent even in pocstten, 
dan kof' scbictcn (Ow, Ld), ccii proppe 
pep/er Oonze mom dcc a/tied een proppe 
pep/cr in dc lute van c/c kofficketel die we 
mit naor et hand nammen, en ok ccii 
pep/cr onder ct dcksc/ (Ld), Douw even 
ccii proppe pcpicr in ct gat, dan kan d'r 
ni/cs meer dew- (Wol), As de gcutsticn 
vcrstopt is, zit d'r vackc ccii proppe in 
(Op, Bu), We doen even ccii proppe in dat 
moczcgat (Dhau), ecn proppe in de keel 
hebbcn (Ow), ccii proppe in 't nor oorprop, 
die men nI. door nit te spuiten weg kon 
laten nemen (Nbk, Ow), (ook bij verge-
iijking:) D'r zit eenproppeinmien oar, 1k 
bin zo doof as wat (Nw), 1k bin zo dooiç 
d'rkon wc/ eon proppe in zitten (Nw, Dho) 
2. patroon (in een geweer) (Bu) I/c had 
kick ccii proppe in ct geweer daon (Bu) 3. 
portie pruimtabak die men in z'n mond 
hoeft (Dho) Die doet n/ks as procmcn, die 
hot a/tied con proppe aachtcr de koczen 
(Dho) 4. elzeprop Dat was con mooic 
clzenboom, d'r zattcn a/tied con protte 
proppcn an (Np)  5. (vaak verki.) kleine en 
veelal dikke persoon (Bu, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-Ni, Op,  Ow, Pe-Dbl, Spa, Ste) 
(vooral van een vrouw:) con dikproppicn 
(Ow, Ste, Wol), Dat kicnd is nict 
volgruuid, et is eon c/i/c proppicn b/even 
(Obk), ccii Vein proppicn eon klein 
kereltje (01-Ni) 6. schijf, plug e.d. ter 
dichting (01-NI, Op. Ow, Spa) Dcjarrebaik 
was Ic/c, dan mos d'r con proppe in 
(01-Ni), Die tobbc is /ek, mar aj' d'r ccii 
goeie proppe in stoppen, kuf' 'in nog wc/ 
es brulcen (Spa, Op) 7. kaikoen in een 
hoefijzer (ais winterbeslag) (verspr.) As et 
glad was op 'c weg, mossen de pcerden 
proppcn ondcr hebbcn (Op), ecn pccrd op 
proppcn zettcn in do winter (Bdie, Dhau, 
Db), Ic baddcn vierkaantc stao/en proppen, 
scbazpc on stompc (Nbk), Biy c/c winter 
kriogcn dcpccrdenproppcn; dan kwammcn 
dcplattcproppcn d'r nut on do scbazpcn d'r 
in (Nbk), zo ook Ic hebben scharpe 
proppcn vcur as ct glad is, on stomp en 
vcur as et met glad is (Bu), Dc schaipe 
proppen kwammen yew- an et iczer, de 
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stompo aacbteran (Bu), In november, 
december kwam et scliaarp onder, dat bin 
do proppen; schaaipo proppen, stompo 
proppen en proppen mit eon korlcien d'r 
onder(Nw), ook in speciale toepassing: Aj' 
twie (stompe) kaJkoenon an do h oofiozers 
deden, giedon do peerdon nict wog; 
oroppen'bin schaip (Ste) S. soort spijker-

tje met driehoekje aan do onderkant dat in 
klompen word geslagen tegen hot slijten, 
echter vooral bij gladheid (Np, Nt, Nw, 
Ow) Ze slegen iozeron proppen onder do 
kloznpen vow-  do gladdo (Ow), kloznpon 
mit proppen dr ondor (vanwoge do glad-
hied) (Nt) 9. aanwas, soort knobbel op 
kiezen en/of tanden van een paard (El, 
Wol) Dat peerd moot naor do veearts, et 
bet proppen op 'o koezon (Wol), Etpoerd 
bet eon vorkeerdo be/c, bi5 bet proppen 
aacbterdekoezon (El) 10. uitsteeksel in do 
vorm van eon pen waarop do bovenste 
boom van een bep. soort hek draait (Bu, 
Db) 11. in op 'e proppen kommen voor de 
dag komen (verspr.): Moo)' mar es zion as 
hiy op 'e proppen komt, boo proper as hi 
is (Bu), Zo kwarnmon daor to laeto op 'o 
proppen, want do halve vow-stalling  was a! 
oflopen (Obk), Eon dorpslcermis is eon 
echt volksfoest; iederiene, van jong tot 
oold, komt dan op 'eproppon (Op); ook: in 
eon betere situatie geraken, in goeden doen 
geraken (Ld, Ma, Np): Et leek soms mit 
dat gezin niot zo best, mar ze bin wear 
aorig op 'o proppen kommen (Ld), Dour 
die arfenis bin zo aorig op 'e proppen 
kommen (Np),  Thy is d'r bielemaol van op 
'eproppon kommen (Ma) 12. in d'rmit op 
'o proppen kommoir. Th7 kwam mit eon 
aorig vourstol op 'o proppen (Bu) 
proppebusse (Bu, Diz) de; -n; ...bussien 
['pr3pobAso] 1. proppeschieter, klapbus 
proppegat (Bu) et; -ten ['propagat] 1. gat 
dat met een prop afgesloten kan worden 
(Bu) Eon proppe die doe)' in etproppogat; 
op 'e ste..l mit eon waetergoute an et aende 
trok io de proppe uut et gat on dan leup at 
waeter vot on dan kwam deproppe weer in 
et gat (Bu) 2. gat waarin do proppe van 
eon bep. type hek past, vgl. proppe, bet. 10 
(Bu) 
proppckauwer (Rdie, Bu, Op,  Spa, Sz) do; 
-s ['propo ... ] 1. paard dat hot voedsel 
moeilijk tot zich neemt (en het daarbij tot 

proppen kauwt), d.i. veelal wanneer hot 
paard baokon (ook proppen geheten) op 
tanden en/of kiezen heeft (z. baokc bet. 
6), vgl. Eon proppekauwor is eon peerd mit 
baoken op 'e koezon, die kan et vreton met 
kwiot wooden, at komt vaoke vow- bij eon 
poord mit eon va,rkonbek, dat is eon be/c 
mit oon ondorkaak die to nauw is (Bu), Dit 
poerd kan mit et buj niot over do wog, dat 
kan hi5 niot kwiotwodden, et is eon 
proppekauwor, mar in 't laand I/curt bi5 
gauw op (Op) 
proppen ['propip] - proppen: ineendruk-
ken, dicht op elkaar, naar binnen duwen 
Hi) propte at eten zo badde as hi kon in 
do mond (Nbk) 
proppendevol z. prop vol 
proppendvol z. propvol 
propperig bn.; -or, -st ['propçox] 1. klein 
en veelal enigszins dik, gedrongen 
(verspr.) eon klein, propporig biggion (Pe- 
Dbl), oenproppenkpersoontien (Wol), Die 
kionder bin allemaole watpropporig, be/c 
as d'r gien wasdom in zit (Obk), Die rooie 
bioten wodt nilcs, ot is allomaol van dat 
k/ohio, proppene goed(Ld) 2. opgepropt, 
klein en vol (Dhau, El, Op) D'r zit met 
zovule ruwnte in dat huus, et is allomaolo 
zo propporig (Op),  Et is aiomaol zo prop -
perig on klein (El) 
proppescliieten onbep. w. ['propo...] 1. 
schieten met een proppeschieter, klapbus 
We gingon vroeger vaoko propposcbieton 
(Np) 
proppeschieter do; -s; -tien ['proposki:tr] 
1. klapbus, proppeschieter (bep. speelgoed) 
Mit do proppeschieter gongen we op mac-
ken onprottorspikkon (Pe-Dbl) 
proptevol z. propvol 
propvol Ook proptevol (Dfo, Np, Obk, 
Ow), proppendevol (Dhau, Np, 01-NI), 
proppendvol(Ld) [propfol/proptofol/propqi 
do. ../proptpt...; aks. wisselt] - propvol Do 
zaol van Do Zon'loup propvol, eon poor 
riogols stoolon lcwammon bi de kaant 
langes to staon (vo), Dat winkeltien zit 
prop vol good! (Obk), Die zak is proppon-
devol (Np) 
prospektus (spor.) do; -sen [pro'spektas, 
ook wel pro...] 1. prospektus 
prostaat (spor.) [pro'sta:t, ook wel pro's...] 
- prostaat 
prostaatkanker (spor.) [...'s...] - 
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prostaatkanker 
prostitusie (spor.) [prosti'tysi, ook wel 
pro...] - prostitutie eon ditto smotse die in 
de prostitusic gaol) is (v) 
prot. - aikortirig van protostaans 
protest [proc o)'tsst] - protest: protestaktie, 
uiting van protest onder protest (1) 
protestaans (I) [pro(:a)to'stA:s] - 
Protestants 
protestaant (1) [...'sta:nt] - protestant 
protestaktie [...test...] - protestaktie 
protestbi'jienkomst [...'tsst ... ] - protest-
bijeenkomst It Was een roerige tied mit 
protestbijienkomsten, mit sprekers uut 
Hollaand en Jubbego (vo) 
protestbrief (1) [pro(:a)'t...] - protestbrief 
protestdemonstraosie (verspr.) [pro(:) 

- protestdemonstratie 	- 
protesteren [pro(:o)to'stt:014J - protes-
teren, tegen jets in verzet komen argons 
tegen protesteren 
protestholing (spor.) [pro(:o)'t...] - pro-
testhouding 
protestlied (spor.) [pro(:o)'t...] - protest-
lied 
protestmannefestaosie (spor.) [pro(:o)'t...] 
- protestmanifestatie 
protestniars (spor.) [pro(:o)'t...] - protest-
mars 
protestsong (spor.) [proo)t...} - protest-
song 
protestzanger (spor.) [pro(:)'t...] - pro-
testzanger 
prots (Dfo, Nbk, Obk, b: Im) bn., bw.; -er 
[prots] 1. (vooral gezegd van de wijze 
waarop iemand kijkt) een beetje kwaad, 
pruilend Hij zegt om de iene of era reden 
niks, wat is biprots (Obk), Dat means/ce 
kikt a/tied !ie&e prots (Dfo) 
probe Ook prune (bet. 2: Np) de; -n; 
protsien ['protso] 1. ineen geprakt voedsel, 
door elkaar gesopt eten, kliekje, prak 1k 
bebbe eon lekker protsien in t bod (Np), 
Die mae/ct d'r een protsien van door elkaar 
gesopt eten (Ste), Mack even een protsien 
vow-  do bond on do katte klaor (Ste), een 
protsien bonaan (Np), een natte protse d.i. 
met name: een geheel van natte, bijna 
geheel tot moes gekookte aardappelen 
(Nw), We bebben nog eon protsien over-
hullen vanmiddag (Np) 2. natte, weke, 
brijachtige substantie (anders dan in bet. 1) 
Oonze menninge is dour do rogen zo nat 

wodden, dat at now iene protse wodden is 
(Np, Op),  Wat is me dat daor een protsien 
een vieze troop (El), Etisiene viezeprotse 
modder (Nbk, De varkens bison  in de 
prutse te sebobberon in de modder, troop 
(Np), D'r is een dikke protse snij va/on 
(Nw), eon baste protse sni5 een flinke 
hoeveelheid vieze, natte sneeuw (Ste), een 
raero protse een natte prut (Ste), eon dilcke 
protse stront (Nw) 3. dikke, vette vrouw 
een vette protse dikke vrouw (Np), eon 
thklceprotse (Nw), N. is mar zoo ½ protsion 
van een vrouw, mar at war/c wil we! veur 
hour roemen een klein, dik vrouwtje (Sz, 
Op), Wat is dat een klein protsien (Bdie) 
protsen (verspr.) Ook prutsen (verspr.) 
zw. ww.; overg., onoverg.; protste, bet 
protst ['prots1?J'prAtsI] 1. niet erg degelijk 
maken, niet erg deugdelijk in elkaar zetten 
wat in mokeor protsen (Nbk), 1k zat d'r 
mar mit to prutsen, mar at moot we] 
gebeuren (Nbk) 2. knoeien, knoeiend door 
elkaar been doen Wat prots ie daor dew-
mekeer (Dho, Nbk), 275 protst van a//es 
dew- mekaer di. bijv. bij het klaarmaken 
van eten (Dho, Nbk, Ste, Diz), We n/len 
es even eon mao/tien in mekaar prutsen 
(Spa), Kiender mougen graeg mit zaand on 
waetor prutsen (Obk) 3. (onoverg.) 
knutselen Hi5 is a/tied an at prutsen is 
bezig met kleine dingen (Nbk), Ikmag we! 
graog watprutsen (Np) 
protseri'je (Nbk) Ook prutseri'je (Dhau, 
Dho, El, Np, WH) [protsr'ljo/prAts ... ; z. 
-i'je] - pmtserij, sleeht work, geknoei 'tls 
een prutsori5e mit dat Heine good (Dhau) 
protserig (Dho, Nbk, Nw, Obk) bn.; -er, 
-at ['protspx] 1. to stork gekookt, 
papperig, overrijp (Dho, Nbk, Obk) Do 
peron bin protserig (Dho), protserige 
oeqels (Obk) 2. modderig (Nbk) Etpad is 
zo protsorig (Nbk) 3. moddervet (Nw) 
protsig (Np,  Nw, bl) bn.; -er, -st 
['protsox] 1. modderig, drassig 't Is biy do 
bokke a/tied lie/ce protsig (bI) 
protswark (Dfo, Np), z. ook pruts war/c, et 
['prots...] 1. work waarbij men nogal moet 
prutsen, priegelen (Dfo) Om die oolde 
/ettor!appe wear nettios vow mekeer to 
kriegen, was eon protswark (Dfo) 2. werk 
met een slecht resultaat, broddeiwerk (Np) 
1k bebbo d'r al mit an de gang west, mar et 
woddoprotswark (Np) 
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protte de; -II; prottien ['prot] 1. flinke 
hoop, stapel van lets, flinke hoeveelheid 
We moe 'n mar eon flinkeprottepeerdegrös 
in de waegenbat doen, want we b//even 
vandaege de bide dag op 'a utterdieken te 
huffen (Op), Biprotten be'k de dong d'r 
ofbaoktd.i. hier: met een mesthaak van de 
wagen getrokken (Np), Et nod zat ditfaor 
dik op at laand, grate protten (Dfo), Dit 
konnen pro tten va/k wark kriegen (v), 
Frotten geld bet hi verdiend (Nbk), Ic 
bebben ok een mooieprotte overbid/en een 
flinke hoeveeheid (Nt), D'r kan wel een 
beste protte snij kominen (Ste), een protte 
(heel) veel: MY her een protte yard/end, 
hour (Nbk), Za bebben can protte geld 
(El), Hef' eon protte vwinen mit eierzuken? 
(Obk), Wat bin d'r can protte appels van de 
boom wijd (Spa), Hiy her can protte lot 
yew- zien optreden had (Wol), een protte 
krassen, on wat deuken d.i. hier: door een 
aanrij ding (ba), Ut lag can protte good 
vow- de ruten (Diz), Dew or wark bet dat 
va/k een protte mit mekaander to macken 
veel, ook: vaak (Np), zo ook Asfonge was 
1k ceo protte NY de buren vaak (b), We 
bebben een protte,  mit him ommegaon 
(Nbk) en Dc stifle man zee n/ct veule on 
was can protte In hlmzels ), een h/ale 
protte een heleboel (OS, Np, Wol): Zazo'k 
je nag can bide pratte vertallen kwmen 
(.) (b), een h/ale protte has U) een 
geweldigen protte heel veel (Nbk) 2. dikke, 
ronde vrouw (Bu, Nt, Spa) Dat is ok een 
aorigeprottc een dikke en evt. grote vrouw 
(Bu), een dikkeprotte d.i. vaak: vrouw die 
dik is en niet zo groot (Nt, Spa) 
prottelen z. pruttelen 
protten (Nbk) zw. ww.; onoverg.; protte, 
hat prot ['prot;] 1. maken van hujapperties, 
ook prattles genoemd (Nbk) 2. z. pratten, 
pruttelen 
protter de; -s; -tien ['protr]  1. spreeuw (z. 
ook sprao) Ft 1520 waann dat do protters 
van It dat va/en (Nbk), Ft was zo biete, de 
protters vullen dood van et dat (Dho, Db), 
(gezegd door oude mensen tegen kleine 
kinderen:) Ocb mien klein doefien,pratter-
den toch (Ld), can Vein prottcrtien van 
can k/end een erg klein kind (Dfo), can 
protter In at nachtjak iemand die zich 
vreemd heeft opgetakeld (Dfo), een blase 
protter iemand die erg hoes is (Nbk), eon 

dikkeprotter een dik iemand (Nbk), zo ook 
zo hies as can protter (Nbk), zo Made-  
(OS, Op), h/amen as eon protter (01-Ni), 
gaepen... (01-NI, Ow), 20 wies as can 
protter gezegd van een erg parmantige, 
eigenwijze persoon (Nw) 
protterd (Bu) de; -s ['prott] 1. iemand die 
altijd thuis zit, die er nooit eens nit komt 
protterel (Nbk, ko) et; -er; -gien ['protç...] 
1. ei van een spreeuw Hij kwarn van et 
dat mit een -pette vol prottereier; die 
kookten we dan op de tur/kachel in de 
keuken. Ze smack/en vanze/s ok naar 
protters (ko) 
protterig (Nt) bn.; -er, -at ['protçax] 1. 
dik en vet in het gezicht Hi5 is wat 
protterij (Nt) 
prottermelken (Np, bo: Nw) onbep. w. 
['protç ... ] 1. (als verwensing:) naar de 
pomp lopen, in verb. als Gao op 't dat 
zitten te prottcrmelken (Np, bo: Nw) 
protternust et; -en; ...nussien [protç ... ] 1. 
nest van een spreeuw 2. (bij runderen) elk 
der kuilen tar weerszijden van hat 
staartbeen (01-Ni) Die gatten naost do stat 
noemden wij deprotternusten (01-NI) 
prottien (verspr.) et; protties ['protin] 1. 
kleine (teibare) hoeveeiheid van iets, 
kleine protte, bet. 1 (Dfo, Diz, El, Nbk, 
Np, Obk, vo) Doe mar can klein prottien 
(Nbk, Diz), een pratt/en carpels (Nbk), een 
prottien c/er (vo), Hij/ bet d'r een mooi 
prottien centen van overbolen (Dfo), Hij 
bet wel can mooiprottien geld am dat to 
ven-enten (Wol), We zatten op can prottien 
in do bus erg dicht op elkaar (Obk) 2. 
kleine hooiopper (Nbk) prottics macken 
(Nbk) 3. klein, dik vrouwtj a (Dhau, Dho, 
El, Nbk, Np, Nt, Spa, Ste, Obk, Ow) can 
dik pratt/en (Nbk, Ste) 4. klein dier: met 
name van een varken en een klein hondje 
gezegd (Nbk) Och, wat is 't can prottien 
(Nbk) 
prouwsel z. brouwsel 
proveensie z. perveensie 
proviand (Obk) de [pro: fi'j ant] 1. proviand 
provincie z. perveensie 
provinciehoolt z. perveensieba alt 
provisie (1) [pro(:)'fisi] - provisie (die men 
ontvangt als bep. loon) pro v/s/a laiegen (1) 
provisiekelder (Ow) [pro(:)'f...] - provi-
siekeider 
provo (1) de; -'s ['pro:wo-....vo:] 1. provo 
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provobeweging (1) ['p...] - provobeweging 
provoost (Bu) de [profo:ost], in Die was 
provoost op 'a degen! hij was een vech-
tersbaas (Bu), ook: hij durfde heel veel 
(BU) 
proza (I) ['pro:za, ...sa] - proza 
prozabewarking (1) ['p...] - proza-
bewerking 
prufien (verspr.) Ook preuflen (WH) et; 
prufies ['pry:finl'prA:finJ 1. kleine hoeveel-
held die men tot zich neemt, vooral: om to 
proeven I/c neem even ccii prutien proof 
even (van lets) (Ld, Nbk, Bu), ook: nip 
even aan een glaasje sterkedrank e.d. 
(Bdie, Nbk, Spa), Hi5nam eon pruticii van 
de witte wien, mar hi5 spijide et net zo 
gauw wear uut (Op), Wij' can prutien 
hcbben?(Np), Doe me d'r even ccii pruffen 
van (Wol), As icne wat Jekkers ect, dan 
by' die vragen of ic ccii klein prew7en 
maggcn (Sz) 
prugel (Bu, Obk), z. ookpricgclde, et; -s; 
-tien ['prygj] 1. klein kereltje, jongen die 
nog niet zo groot is (Bu, Obk), vaak: 
bijdehante jongen die veel wil maar nog 
niet kan (Bu) Och, wat bif toch ccii prugel 
(Bu), Hiy is aorig ankommcn sand de 
!aaste kcer, doe was et mar zoc 'ii prugel 
(Bu), Dat k/tine prugel kan haost niet bi 
de trapper kommen (Obk) 
pruimedant (Nbk) [...'d.] - pruimedant 
pruimen z. proemcii 
pruimer z. proemer 
Pruis z. Pruus 
pruke Ook pruuk (Nbk, Ste, WH) de; -n; 
prukien ['prykWpryk] 1. pruik, vals haar 
fla het ccii pruke draagt een pruik (Bu), 
Hi'j bet ccii pruak op van ccht haor (Spa), 
Za bet 'ii va/se pruke op draagt een pruik 
(Nt, Sz, Dhau), Hi3 bet de pruke op is 
boos (Bu, Nw), ...de verkecrde pruuk op 
id. (Ste) 2. iemands hoofdhaar Dat 
macgien het ccii mooic pruke haor (Np, 
Spa, Diz), .. ccii dikkc pruke haor (Dhau, 
Ma, Nbk, Ow), ccii dichtc pruke haor 
(Diz), waartegenover ccii dunna pruke 
gezegd van iemand met dun geplant haar 
Nbk, NO,  Ic kim haost mit glen kani dear 
die dikkc pruke haor komman (Obk), Wat 
bat bi5 toch ccii pniufc haor heel veel 
hoofdhaar (Ste), ook gezegd van een wilde 
haardos (Nbk), eon raerepruukhaor op 'a 
kop (Ste), MY hat nag ccii pruke haor as 

ccii jongkarcl (01-NI) 3. in iene con pruke 
zatten jets beter doen dan de ander (Np, 
Ste), gezegd bijv. van het slootjespringen: 
1k zaf jaw can pta/cc zetten d.i.: doen wat 
jij niet kunt (Ste) 
prukemaekcr (verspr.) Ook prukemaker 
(Spa) de; 	-s; 	-tien ['pryb ... ] 	1. 
pruikenmaker Die man is prukamacker van 
zian va/c (Np) 2. grappige persoon (Dho, 
Op, Ow) Wat is dat toch ccii mooic 
prukemackar, wat kan die d'r toch ncr biy 
komm en (Op) 
prukemaker z. prukcmaekcr 
prukenust (Bu, Db, Dfo, Ma, Nbk, Np, 
Obk, Op, Ow, bo: Nw) et; -en; ...nussien 
['prykon&st] 1. zieke, slechte misvormde 
stengel van een aardappel, met vele kleine 
aardappeltjes Et is ccii prukenust, et is 
al/emaol klein on miswasscn good (Bu), 
Wat bin do ccrappcJs klein b/even, at bin 
allemaolprukciiusten (Db) 
pruketied (1) ['prykotit] - pruikentijd 
prul z. prulic 
prulding z. prulledung 
prulen z. proc/en 
prullaria [prA'Ia:rija] - prullaria, dingen 
van zeer weinig waarde Ze bcbbcn in die 
win/cel a/fiend mar prullaria (Nbk), 1k 
hcbbc bier ccii grate ba/c mit allarbande 
prullaria, je kim et we! even naokieken, 
mar d'r zal wel niet veu/ wccrde va/s bi5 
zitten (Op), Daor bebben ze ccii boel 
prullaria in huus (Spa) 
prulle (Bu, Nbk, Nw, Ow, Ste) Ook prul 
(verspr.) de, ook wel et (bij pm!); -n; 
-gien ['prAlo/prAl] 1. ding van weinig 
waarde of kwaliteit Dat ding bet gien 
enkc/c wearde, at is can pm! (Op), Dat 
ouwe ho/c/cc staot vol pm/len vol oude 
rommel, rotzooi (Spa), Hi5 is me daor mit 
ccii pm! thuuskommcn (Np), 1/c bob ni/cs 
kocbt, want et wercn a//icn mar pm/len 
(El), Dat bi5 mac/ct bin pm/len, et is 
pm/war/c (Bu), pru//egics prulletjes (Nw) 
2. kleine vrouw of man (Ma, Ld, Nbk, Nw, 
Ste) 't Is ccii pm//a, con acme! vcnticn 
(Nbk) 3. klein kind (Db, Diz, Ld, Nbk, 
Nw, Sz) Dcksa/kactersc pm//c, wat baj' 
now weer daon (Nw), Da 's can k1ein pm! 
(Diz), Dacnkom die klcunapru/f(Sz), Wat 
is dat kiend nog ccii klein pruflegien (Ld, 
Db) 
prullebak ['p...] - pmllenbak Wil ia dc 
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prulleboel - pruttelen 

prullebak even legen (Nbk), Die rommel 
moot in deprullebak (Ow) 
prullehoel (Nbk, Nt) de ['prAla ... ] 1. 
rommel, nietswaardig spul Weg mit die 
pruieboe/! (Nt) 
prulleding (Wol) Ook prulding (Dhau) 
['prAl(a) ... ] - prulding Zoe'npruldinghoej' 
ot met to top en (Dhau), Dat is eon 
prulleding daj' now tocbt hebben (Wol) 
prullegoed (Ld, Np) et ['prAlo ... ] 1. 
prullaria, pruldingen Van 't hoe/good 
twainmen ze mit a/Jerbaande prullegoed 
thuus (Np) 
prullemaand(e) (Nbk, Obk) [p...] - 
prullenmand 
prullerommel (Np) ['prAiGromi] - 
prullegoed, zaken van weinig waarde Van 
? boelgoed twammen ze mit allerbaande 
prulierommel thuus (Np) 
prullewaark z. pm!wart 
prullewark z. prulwart 
pruiwark (Bu, El, Nw) Ook prullewark 
(Op), pruliewaark (Obk) ['p...] - pruiwerk 
HiJ mient zels wel dat b15 knutselen tan, 
mar et is mar prullewark (Op) 
prumc Z. proeme 
prumen Z. proemen 
prumer z. proemer 
prumetied z. proemetied 
prunus (Ld) de; -sen; -sien ['prynas] 1. 
vogelkers 
Prusisch (Nbk) bn. ['prysis] 1. Pruisiseh, 
op Pruisen betrekking hebbend een Frusi-
sche toe geit (Nbk) 
prut Ookpnate (bet. 1: Bdie, Ste, bet. 5: 
Nbk, Ste) de; -ten; -tien [prAt/'prAta] 1. 
papvormige, vieze rommel, dikke pap, één 
groat geheel aan modder (verspr.) In een 
puttien van do nb/ering zit vaeke een !aoge 
prut (Spa, Obk), D'r Jag me toch een Butte 
prut cm huus (Spa), Wat een vieze prut 
(Dho), Och, wat een prut daore (Bu), een 
natteprutte (Dhau, Ste), Die reed kuj' niet 
op Batson; aj'  et al doen, toj' in do prut 
terecbte (Op), Gao daor met langes, ie 
zaicken tot de tnien in do prut (Pe-Dbl), 
Et is iene viezeprut (Nbk), MY zakte in de 
sloot tot an do kont toe in de prut (Np, 
Wol) 2. gesiachtsdeei van een vrouw (Np, 
Obk, 01-Ni) 3. flinke hoeveelheid spuilen 
(veelal: die opgemimd moeten warden), 
rommel Ic moe'n die prut es een keer 
oprwnen (Nbk), It weet met waor it mit 

die prut henne moot d.i. bijv. met die 
rommel am me been (Dfo), It bob ccii 
bieleprut op et aanrecbt staon (Bu), Daor 
kwarnmen ze mit de bielepnit an de hele 
familie (Nw) 4. waardeloze zaken, ratzaoi 
(Nbk, 01-NI, Pe-Dbi) Et is me gien cent 
weerd, et is allemaol prut (01-Ni) 5. 
geheel aan kleding (voaral: die smerig, nat, 
vies is), oak: het geheel aan lakens, 
kieding enz. dat in de was meet, wasgaed 
Doe die natte prut mar gauw uut (Ru, Nw, 
Nbk), Hi5 is mit de smene prut thuus-
konimen (Ld), D'r lag een smene prut, 
want de manluden bin an 't slakke-
maelzi5en west (Np), Itbeb flog eon biele 
prut wasgoed (Nw, Bu), It moot die hiele 
prut nog was/con (Sun-0t), As ? met 
dreugen wil, zit ij mit de prut (Ow) 
prutkoffie (Db) de ['prAtkafl] 1. siechte 
koffie 2. z. prutteltoffle 
prutrommel (Ow) de ['prAtromj] 1. vieze 
rommel, rotzoai Thor ligt een protte 
pnitron,mel (Ow) 
prutsding ['p...] - prutsding 
prutsen z.protsen 
prutser Ook prutserd (Ste) ['prAtsr(t)] - 
prutser, knoeier: Et is con grote prutser 
(Np); knutseiaar Et is een prutser, bi5 tan 
we! watknutselen (Ste) 
prutserd z. prutser 
prutseri'je z. protsenfe 
prutskerweigien (Diz) et; ...gies ['p...] 1. 
karweitje waarbij men moet prutsen, oak: 
karweitje van niets 
prutswaark z. pruts wart 
p rutswark Ook prutswaark (Dfa, Dha, 
Ld, Pe-Dbl, Wai),prutswerk (WH); z. oak 
prots war/c, et ['prAts ... ] 1. prutswerk, 
knaeiwerk Hoe kuf' now mit zoe'n ding 
antommen, ditis tocbpmtswart(Op), Wat 
bet die vent eon prutswerJc leverd (Spa) 2. 
priegelwerk, fijn werk (Bu, Ld), Dat 
berduren is flea prutswark, dat is mks veur 
mi7 (Ld) 3. klein, snel uit to voeren kiusje 
(verspr.) Och, otis mar zoe'n prutswartien, 
it tan 't vanmorgen nog we! doen (Bdie, 
Np), Dat prutswartien doen ze d'r we! 
even tussendeur(Dhau, El, Spa, Obk) 
prutswcrk z. pruts wart 
prutte Z. prut 
pruttelen (WS, verspr. OS) Oak prottelen 
(Dfa, Diz, Nbk, Np, Obk, Ow, j), protten 
(bet. I: Nbk) zw. ww.; anaverg.; pruttelde, 
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pnzttelig - pruven 

het prutteid ['prAtJ, ...tlön  (Nbk)/prot..., 
... tJ5n (Nbk)/'proti] 1. mopperen, z'n mis-
noegen uiten Mom pruttelde dan laeter dat 
oonze kiompen zo vol modder zatten (Ma), 
Zoprutto/en thuus allied (Np), ff15 pnjttelt 
al/es &5 xnekaer (Diz), Hiy was krek weer 
vot to protten (Nbk), ff15 lopt allied te 
pnittolon (Diz), Daor be'k pn,ttelen over 
bader is over gemopperd tegen me (Ste), 
zo ook ff15 bet pruttelen had (Diz, Np), 1k 
kreeg vroogor wel os pruttelen as 1k to late 
thuuskwatn (Sz) en Dan kriej' pruttelen, 
mien jonge (bo: Np, Nw, Op) 2. een 
pruttelend geluid maken, vooral: pruttelen 
van koffie en bep. eten op het vuur, sud-
deren As do kofflo zolange staot teprotto-
len, wodt ze d'r met lekkorder op (Obk), 
Do koffiopot bogint to pruttelen (Bu, Db, 
Dfo, Ld, Pe-Dbi), Eon pannegien ston te 
prottelen op 't vuur, mit F1t  con entvoegel 
d'r in (J), Et eten staot zachios op ot vuur, 
et staot tepruttelen (Nbk), As eon motor in 
do vnloop staot, wodt d'r zegd dat biy to 
pruttelen staot (Dfo) 
pruttelig (Dfo, 01-NI) In., bw.; -er, -st 
['prAtjax] 1. brommerig, ontevreden 
pruttelkanne (Bu, Nbk, Obk) de; -n; 
-gien ['prAtjkanQ] 1. koffiekan waarin het 
water voortdurend door een buisje am-
hoogkomt, tegen het deksel slaat en ver-
volgens verspreid door de gemalen koffie 
zakt Pruttelkoffie wodtzotmit eon pruttel-
kanne (Nbk) 
pruttelkoffie (verspr.) Ookpruthoffle (bet. 
1: Wol) de ['prAtkof1/'prAt ... ] 1. koffie 
verkregen door Iangdurig pruttelen, ni. in 
een pruttelkanne, z. aidaar Pnjttelkoffie 
maeken is eon oolderwetse moniero van 
koftiezetten, zokko koffle is juust biol 
lek/cer (Op, Nbk), 1k vion pruttelkofilo nog 
allied do lokkersto koffie (Nbk, Np) 2. 
slechte koffie (Bdie) 
pruttelkont (Dho, Diz, Wal en verspr. 
oost.) Oak pruttelkonte (verspr. WS, Ld, 
Obk, Ow) de; -en; -ida ['prAtlkont(o)] 1. 
pruttelaar, mopperaar 
pruttelkonte z. pruttolkont 
pruttelpot (Dfo, Dhau, Nt, 01-N1, Op) de; 
-ten ['prAtipot]  1. pnitteiaar (Dhau, Nt, 
01-NI, Op) Dat ooldo meonsko is eon 
pruttelpot (Dhau), Die oolde N leup do 
hide dag tepruttelen, dat was eon lopende 
pruttelpot (Op) 2. koffiepot (Dfo) 

pruttels my. ['prAtls]  1. berispende opmer- 
kingen, in verb.: Hijbotpruttels had (Bu, 
Dfo, Dhau, Dho, Diz, Nbk, Nt, Ow), Daor 
hëkpruttols over had (Ste), 1k bob vroeger 
eon protto pruttels had (01-Ni), pruttels 
lcriegen berispt worden, een standje krijgen 
(verspr.): ff15 la-eog pruttels (Nbk, Np, 
Obk, Spa, Pe-Dbi), zo ook Doe hi5 zo 
facto tbuuskwam, kroeg bi5 goed pruttols 
van zion heit (Pe-Dbi, Db), lone pruttels 
gevon (b) 
prutten ZW. 'ww.; overg., onoverg.; prutte, 
het prut ['prAt;] 1. (onoverg.) pruttelen 
(van koffie en bep. eten, op het vuur) As 
do koffie zundagsmorgens op et 
pieterouliestellegien ston to prutten, was 
dat ocbt gozollig (Op), Do ko/Ilo staot 
mool teprutten (Dhau, Ma, Spa, Wol), Do 
kofflo is gauw klaor, ze prut a! (Diz), As 
do kofflo zo lange prut, is et niot lekkor 
moor (Nw), 't Hoefdo mar even to prutton, 
dan was ? gear (bi), Do brij staot gozolhj 
to pnjtton (Dho) 2. (overg.) bij elkaar 
brouwen (van eten) (Bdie, Op) 1k hebbe 
niot op oters rekend en 1k bebbo ok met 
vu/c in buus, mar 1k kan nog wel wat bij 
mekaer prutton (Op), eten bij olkaander 
prutton (Bdie) 3. (onoverg.) zich in een 
groep ophouden (Bdie) Do kiondorprutten 
bij elkaandcr (Bdie) 
prutterd (Obk) de ['prAtft] 1. iemand die 
overal iets over op te merken heeft Et is 
eon oolde pruttord (Obk) 
pruttertien (Obk) et; ...ties ['prAtftin] 1. 
klein kind Wat is dat eon kleinpruttertien, 
dat kiond (Obk) 
pruuiven z. pruven 
pruniver z. pruver 
pruuk z. pm/ce 
Pruus Ook Pruis (bet. 2: Ste) de; Prusen 
(bet. 2) [prys/ ... ] 1. Pruisen (Op)  In et 
begin van disse icuw en ok nog wel laetor 
warkton een boel meensken as stalknecbt 
in do Fruus (Op) 2. inwoner van Pruisen, 
oak wel (en veeiafl: Duitser Do Fruson 
hadden vroeger eon beroomd leger (Spa), 
DeFruson kommon d'r an de Duitsers (d.i.: 
het Duitse leger) (El) 
pruustig z. proestig 
pruven Oak pruuiven (Nbk, Obk), 
preuven (WH, Nt) zw. ww.; overg., 
onoverg.; pruufde, het pruufd ['pry:bipl 
'ply:jbtp/'prA:bip] I. door in de mond te 
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printer - psycholinguistiek 

nemen en evt. verder op te eten of te 
drinken de smaak ervaren 1k wil et eerst 
pruven year ik et eat (Ste), Wi5' oven wat 
pruven? (Np), Even preu von of et wel 
lekker is! (Nt), Moef' ospreuven, zo lekker 
(Spa), Zit tocb niet zo to pruven, cot as 
dour (El), We pruven even an eon bozrel-
den (Ste), Die hot ok wat van Jan de 
knecbt pruufd ze is in verwachting (Diz), 
Die bebbon al even pruufdze moeten trou-
wen doordat er een kind is verwekt (Nw), 
Die pruw? ze lekker lust graag een bone!-
tje (Bu), ook: vertelt graag een leuke mop 
(en heeft daar plezier van) (Bu), zo ook 
Hij pruufI' ze nog we] lust nog wel graag 
een borre!tje (Ste), (van iemand die in 
bedekte termen iets wordt gezegd en die 
dat b!ij kbaar verstaat:) Now, mar hi 
pruufde 'iii we] (Bu), ook: Hij bet et we! 
good pruufd (Ru) 
printer Ookpruuiver (Nbk, Obk),preuver 
(Nt) de; -s; -tien ['pru:wç, ...v/'pry:j... 
/'prA:wr, ...v] 1. iemand die door te 
proeven de smaak ervaart Et is eon ochte 
prayer iemand die geniet van wat hij 
lekker vindt, een fijnproever (Dho, Nw) 2. 
iemand die met lange tanden eet (Dhau), 
(als verkl.:) kind dat niet opschiet bij het 
eten (Dhau) 3. iemand die aan een borre! 
nipt (E!), die een borre! langzaam drinkt 
(Sz) 4. iemand die graag sterkedrank 
gebruikt; ook: die heime!ijk sterkedrank 
gebruikt (Diz) Die man is eon goeiepruver 
lust graag een bone! (O!-N!), Dat is een 
aorigo prayer hij drinkt nogal vee! (Wol, 
Np), Dat is een lekkerepruver iemand die 
graag een borre! drinkt (maar zonder 
misbruik) (Bu), ook: iemand die met flinke 
teugen een borrel drinkt (Spa), een oolde 
preuvor iemand die genoeg!ijk zit te 
drinken (Nt), Do man is beslist gien 
drinker, mar we] eon stifle prayer iemand 
die stiekem drinkt (Op, Pe-Dbl), 
stiekemepruverid. (Obk, Ste) 
pruwelen (Bdie) zw. ww.; onoverg.; pm-
we!de, het pruweld ['pryMjJ I. kieskeurig 
zijn, met large tanden eten Ic moe'n niet 
zo zitton to pruwelen (Bdie) 
pruwelkonte (Bdie) de; -n; ...kontien 
['pI-yMlkonta] 1. iemand die met lange 
tanden eet, die niet opsehiet met het eten 
pruwelzak (Bdie) de; -ken; -kien ['p...] 1. 
hetz. als pruwelkonte, z. a!daar 

ps. - aficorting van psalm, pseudoniem, 
met hoofdletter: Psalmen (bijbelboek) 
psalm de; -en, -s; -pien [psahp, 'psalm] 
- psalm (in godsdienstige zin) psaimen on 
gezangen (Nbk), snot psalm 88 gezegd als 
iemand zeurt, zie!ig doet, nI. om jets voor 
elkaar te krijgen (Ste), psalm 119 een 
lange persoon (E!), ook: een ellen!ang 
verhaal (Bu), vgl. ook MY hot daor ok con 
lang verbael vertold, et leek wel psalm 119 
(Bu), zo ook psalm 119 van veuren naor 
acbtoren on van achteron naor vouren 
zingen een e!!en!ang verhaa! houden 
(Bdie), Datkanaalkompgien aendo van, ot 
is b-ak psalm 119 het lijkt zonder einde 
(Sz) 
psalmboek (verspr.) ['p...] - psalmboek, 
psalmbunde! (gezegd van boeren enz. die 
wel naar de kerk gaan maar hun paarden 
s!echt behandelen:) Hij is zunigor op zion 
psalmbook as op zien poorden (O!-N!) * 
Mit etpsalmboek in do haand, kom ie dear 
et hole laand (Nt) 
psaimbundel ['p...] - psa!mbunde! 
psalmdichter (b) ['p...] - psa!mdichter En 
dan zegt die vrome psalmdiobter zo hiel 
kaim on hiel zeker: 'War zol eon meenske 
miy andoen!'(b) 
psalmist (b) [psa!'mtst] - psalmist Dat 
oorste did van do tekst zal ok your oons 
b-ok lieke waor wodden mooten as year de 
psalmist (b) 
psalmtekst (!) ['p...] - psa!mtekst 
psalmvertaeling (!) ['p...] - psa!mverta!ing 
psalmzingen (Ma) onbep. w. ['p...] 1. 
psalmzingen, zingen van psa!men Zozatton 
to psalmzingen (Ma) 
pst tw. [pst] 1. pst, gezegd om sti!!etjes 
iemands aandacht te trekken Fst! Moej' es 
kiekon! Watzol die daor uuthevon?(Nbk) 
psychiater [psixi'ja:tç] - psychiater 
psychiatric (spor.) de [...'t...] 1. psychiatric 
psychiatrisch (I) [psixi'ja:tris] - psychia- 
trisch eon psychiatrisoho posfont (I), eon 
psycbiatrisch onderzuuk (!), eon psychia-
triscb repot (!) 
psychiseli ['psixis] - psychisch: betrekking 
hebbend op de psyche, i.t.t. tot lichame!ijk 
Dat is loutor psycbisch biy him, d'r me-
keert him veerder mks (Nbk) 
psycholinguist (I) ['psixo(:a)...] - psyche-
linguist 
psycholinguIstiek (1) ['ps..] - psycho- 
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linguis tick 
psychologie [psixo(:o)lo:'gi] - psychologie 
(de bekende wetensehap) psychologie 
studeren 
psychologisch (spor.) [psixo(:o)'lo:xis] - 
psychologisch: m.b.t. de psychologie ten 
psychologische roman (1) 
psycholoog [psixo(:)'1o:x] - psycholoog 
psychotherapeut (spor.) [ps...] - psycho-
therapeut 
psychotherapie (spor.) ['ps....] - psycho-
th crap Ic 
Pt. - aficorting van Petrus (bijbelboek) 
puber ['pybr] - puber 
puberaal bn., bw.; puberaler, pubcraalst 
[pybr'a:l] I. puberaal Doenietzopuberaal 
(Nbk) 
puberteit (spor.) Ook pupèrteit (Nbk) 
[pyb'tejt/pypç't ... ] 1. puberteit iffy sit in de 
pup erteit (Nbk), Och, dat zij go dot, dat is 
de puperteit (Nbk) 
puberteitsjaoren [...'t...] - puberteitsjaren 
publiceren (spor.) [pyb1i'si:1iiJ - publi-
ceren (vooral van artikelen, boeken) 
publiciteit [...'t...] - publiciteit: openbaar-
making, berichtgeving Et versthienen van 
dat bock bet een protte publiciteit kregen 
(Nbk) 
publiciteitsgeil (spor.) [...'t...] - publici-
teitsgeil 
publicitcitsman (I) [...'t...] - publiciteits-
man 
publiek z. pebliek I, II 
publikaosie [pyb1i'k3:si] - publikatic (het 
uitgeven, een uitgave van een bock, 
tijdschrift enz.) Aiweer eon nijepublikao-
sic van de Scbrieversronte! (1) 
publikaosiebod (spor.) [pyb1i'k3:si...] - 
pub uk atiebord 
publikaosieverbod (spor.) [...'k...] - pu-
blikatieverbod 
pudding de; puddinkien ['pAdu)] 1. (veelal 
verz.) pudding (bekend gerecht: vooral als 
nagerccht) Kuf' niet even wat pudding 
koken?(Nbk) 
puddingbri'j (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, 
Ow,. Ste) de ['p...] 1. als pap gegeten 
dunne, vla-achtige pudding, vgl. Pudding-
brij is met gebunnen, met so dikkc en 
stevig en in vorm as ten pudding, mar we] 
mit de zelde saemenstelling, mar dan 
wieke (Op), Vroegerkookten we pudding-
brij (Nbk), Pudding cot it koold, pudding- 

bri5 waarm (Nw) 
puddingbrotien (spor.) ['p...] - pudding- 
broodje 	 - 
puddingpanne (Diz) de; -n ['pAdup..] 1. 
pan waarin men pudding heeft gekookt de 
puddingpanne uutredden schoonmaken, 
ook: het laatstc emit schrapen (Diz) 
puddingpocier (Nbk) [p...] - pudding-
poeder even een deusien puddingpoeier 
kopen, en dan anmingen mit melk (Nbk) 
puddingsaus (Nbk) ['p...] - puddingsaus 
puddingvorm (Nbk) ['p...] - puddingvorm 
(waarin men een pudding z'n vorm last 
krijgen en stijf last worden) 
pude z. poede 
puf de; -fen; -fien [pAfi 1. het geluid 'put' 
2. ifit, lust Daor be'k weinig puf in (Nbk), 
1k heb d'r belemaole niet zoveule put op 
(Sz), 1k moet nog stricken, mar ik hebbc 
d'r met yule put an (Nw) 
puffen zw. ww.; onoverg.; pufte, het puft 
['pkfip] 1. blazen doordat men het warm 
heeft of kortademig is puffen van de bitte 
(Ste, Bu), N. pull d'r over (Nt), Hij loopt 
to puffen en to blaozen (Spa), Hiy sit mit 
dat waanne weer te biemen an te puffen 
(El), Hi)' pull nogal, hi)' is kotaodemig 
(Bdie, Db, Dhau, Nw) 2. winden laten 
(Nbk) Wie sit daor so te puffen? (Nbk) 3. 
roken (van sigaretten enz.) (Bu, Nbk) Hi)' 
sat daor mar to puffen  (Nbk), Hi)' sit ok 
aorig to puffen (Bu) 3. puffende geluiden 
maken Die trekker pull d'r ok aorig langes 
(Np), De trekker pull over de bouw 
(Dhau), Zet de trekker toeb uut, hi)' staot 
mar teputfen (Obk, Nbk, Np, Ste), zo ook 
Die auto loopt nietmooi hi)' staot mar war 
to putfen (Wol), De moter komt d'r an 
tutfen en puffen (Ow), De moter loopt so 
mooi tepuffen (Spa) 
puffer (Diz) de; -5; -tien ['pAff] 1. iets of 
iemand die puffende bewegingen of 
geluiden maakt Hi)' bet ½ ooldepzzffer van 
½ moter (Diz) 
puffien (Nbk) et; puffies ['pAfin] 1. keer 
dat men een trekje doet (bij het roken, 
waarbij men de rook met een puf 
wegblaast) 
pui (Dho, Ow) [pwj] - pui: gevel 
puici (bo: Bu) de; -5; -tien ['pjj] 1. 
hoeveelheid die men in bijv. een dock kan 
dragen, bundel Ic moe'n d'r ten puieltien 
van maeken bijv. van bep. groente 2. baby 
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Wat eon klein puieltien! (bo: Bu) 
puik (Nbk, b) bn. [pjk] 1. puik, van zeer 
goede kwaliteit Wi,i verbouwen bier beste 
vruch ten, wij fokkcn pwk stain boekvoe 
(b), Die bet con puike sanenbok, die 
schaait zoas gien sander (b) 
puil z. buul 
pull z. pt/un 
puinhoop ['prjnho:p] - puinhoop (fig.) 't 
Is wat mit die Jul hour wart lone groto 
puinhoop! (Ow) 
puipschoft z. piopschoft 
puitaol (Nw, Sz) de; -en; -tien ['pejt3:ol] 
1. hetz. als aolpicper, z. aldaar; z. ook 
poetaol 
puitien (Nbk) et; puities ['pjtin] 1. con 
klein beetje, in con puhien rogge e.d. 
puk de; -ken; -kien ['pAk] 1. klcine 
persoon, klein dier Ach, kicinepuic (Nw), 
Be kleine pu/c komt ok mit het kleine kind 
(Nw), Wat eon klein pukkien komt daor an 
(Nbk), Kom klcino pu/c, we gaon mooi con 
aentien kuieren (Sz), Oonze bond is nog 
mar zoo 'npuidcien (Nbk), con hove, kleine 
pu/c eon lief, klein kind (Spa) t (als 
benaming in eon rijmpje voor kleine 
kinderen op schoot gezegd, waarbij elk der 
vingers om beurten wordt vastgepakt:) 
Doompien/Fiedelpoempien/Klaos Ham-
pien/Pietor Dampien/Kleine Pu/c d.i. de 
kleinste vinger, het pinkje (Ma) 
pukel z. pookel 
pukelig z. pookeh 
puken z. pjieuwken 
pukcr(d) z. pjiouwkcr 
pukket (Bu, Nbk) de; -s; -tien ['pAkj] 1. 
rugzak (Bu, Nbk) 2. in icno wat op 'e 
pu/ckel geven op zn donder geven (Bu) 3. 
z. pockel 
pukkien (verspr.) et; pukkies ['pAkin] 1. 
klein kind, klein mensje Wat nog con Hein 
pu/ckicn, mod' es kieken! (Bdie, Ste), Wat 
is 't toch een pukkien! (Spa), Die jonge 
vrouw is mar eon klein puldcien (Ld), Wat 
is dat eon klein pukkien (Np, Obk, Ma) 
put Z. pulle 
pulen Ook poelen (Db, Ow) zw. ww.; 
onoverg.; puulde, het puuld ['pyJJ'pulq] 1. 
peuteren (Bu, Ma, b: Im) in de neuzepulon 
(Bu) 2. uitpuilen Thj puult uut do jasse 
(Bdie, El), (..) jongeprotters die haost uut 
de nusten puulden (ko), Th3 is zo dikke, do 
bock puult 'in over de brook (Wol), Do 

macge... (Sz), Hiy is zo kwaod, de ogen 
pulon n uut do kop (01-NI, Ow, Wol), 17 
moo'n met to dikke wodden, i poelen 
gewoon uut je kleren (Db), Die jasse zit 
met good, hi) puult wat over do rogge 
(Dho, Dhau), Be voering puult onder de 
jasse weg (Nw), Be jasse wodt oohd, bi5 
begint belemaole to pulen (01-Nl), Et 
puult uut mekaandor (Nw) 
pulken (verspr.) Ook puulken (Ld). 
poe/ken (Obk) zw. ww.; overg., onoverg.; 
pulkte, het pulkt ['pAIIq]/'pyi ... ..pul ... ] 1. 
peuteren, pluizend aan iets trekken in con 
gat pulken (Ow), in do neuze zitten to 
pulken (Db, Ow, Pe-DbI, Spa), zo ook Zit 
met zo in do neuze to pulken (Nbk, 
01-Nl), Schei tocb uut to pulkcn (Diz), 
klcvcrkwastczaod uut do sokkcn puulkcn 
(Ld), As vrouwluden an 't bandwerken 
binnen, zeggen ze wel as '1k bin an 
pulken',mar vaoker nog zeden ze or vow-  
et steken macken your con lang koord om 
con soort klossien mit spiekers mit koppen, 
et kurkcbreien (Obk) 
pulle (WS, verspr. OS) Ook put (bet. 4: 
El, Sz) de; -n; -gien ['pAl(a)] 1. gewone 
melkbus (ZW, Dho), kieiner type melkbus 
of soortgelijk busje voor karnemelk, pap 
e.d. (Diz, Nbk, Nw, Obk, 01-Ni, Sz) Be 
pulle staot biy de wcg melkbus (Dho), de 
pulle mit melk melkbus (Pe-Dbl), Daor 
bc'k weer een mooiepulle mit melk (Sz), 
Eon melkpuie kon mar con peer liter in, in 
elk geval mindor as in eon gewono busso 
(30 liter); bij nog minder gong et om eon 
pulle: die was blauw gimmeleord, of van 
tin, of gruwi of bruun on in sommigo 
gevallon zat d'r eon baansol an (Nbk), 1k 
moot even eon groterepullo bebben (Ste), 
eon pulle melk eon busje met melk (Sz), 
We baelen a/tied melk in 't pullegien bi 
do boor (Diz), It blauwe (gimmeloren) 
pu/legion kleine, aan con ouderwetse 
melkbus doen denkende bus, waarin men 
pap liet komen van de zuivelf'abriek (Obk, 
01-Nl) 2. flinke hoeveelheid: die in eon 
pulle, bet. 1 gaat (Spa) Dr zit eon bole 
pulle melk in do mclkbusse (Spa) 3. 
bierpul (spar.), in eon pulle bier 4. vaas 
(vooral voor bloemen) (verspr. WS, Db, 
Ld, Obk, Ow) Jo bebben daor con movie 
pulle op 'c kaaste staon (Np), con mooi 
pu/legion op 'a schoorsteenmantol vaasje 
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(Nw, Op, Spa), Bacl ic datpuflegien even 
op vein-  die bloemen (Ow, Ste), con mooie 
pal mit bloemen d'r in (Db, Pe-Dbl, Sz), 
Die grote bloemen moe'n in ccv wiedo 
pulle wij de vaas (Obk), M bet Maine 
pullegies op 'e schostiemna.antel en groton 
op 'c baste (Ld), It hebben con mooi 
pullogien op 'a taofcl (Np) S. ouderwets 
soort veldfles met tuit waarin men koffle, 
thee, karnemelk meenam naar het land 
(WS, El, Nbk, Obk) Et was eon platte 
ovalen, aiwniniurn pulle mit can stoppe, 
la-ak as bij can gazcuseflessc; de pulle 
gong mit naor at wark, d'r kwam koolde 
thee of waarme koffie in (Nbk), can pulle 
kouwo thee mit naor 't hooiland (Obk, 
Spa), eon pulle koffic mit naor 't laand 
(El), 1k kan nict genoeg drunken in do 
blauwe pulle bebben (Np, Sz), We moe'n 

omme daenlccn dat do pulle mitgaot 
'tfasiid(OlNl) 

pullebossel (Bdie) do; -s; -tien ['pAlo ... } 1. 
ovale, tamelijk harde borstel, vooral 
gebmikt voor het schoonmaken van 
melkbussen 
pullemelk (Uho, Pe-Dbl, Ste) de ['pAb..} 
I. afgeroomde melk Vroeger began we 
we] es pullemolk van do febriek om bri5 
van to kokon (Pe-Dbl) 
pullerak (Bdie) Ook pullerek (Pe-Dbl, 
Ste) et; -ken; -kien ['pAlarak/ ... ] 1. rek 
waarop melkbussen e.d. stonden te drogen 
na hot schoonmaken 
pullerek z. pufleraic 
pulp ['pAl()p] - pulp (nit bieten) Dat 
scbijo bet een lacding pulp an boord (Op) 
pulpzak de; -ken ['p...] 1. zak speciaal om 
pulp (uit bitten) in te bewaren, vervoeren 
eon rits mit eon mes in de pulpzak maeken 
(El) 
puls Z. polse 
pulsen z. polsen 
pulsteren z. polstcrcn 
pultrom z. pulinim 
pultrum Ook pultrom (Db, Nbk, k: Ste, 
bo: Nw) de; -5; -pien ['pAltrAm/ ... trom] 1. 
pulpitum, bep. kleine, eenvoudige, ouder-
wetse kast met laden (met soms ten kiep 
erop die als lessenaar kan worden gebruikt 
en waarop men dus kan schrijven) De 
pultrom was eon oolderwets kassien mit 
eon scbieve kleppe, van boron veuruut-
lopen4 en racks zat d'r spul in vein- 't 

daegeliks gebruuk (Ld, Obk, Nbk), Vroe-
gor badden ze allcmaolo pultrums, meerst 
rood opvarfd (Np) 
pulver (Nbk, Np) et ['pAlwç, ...v] 1. 
pulver, fijne stof, gruis, vooral in an pulver 
geheel kapot, tot gruis: Et is an pulver 
valen (Nbk, Np) 
pummel (verspr.) Ookpoemel (bet. 2: Db, 
Ma) de; -5; -tien ['pAmV'pfiml] 1. pummel, 
lompe vent Wat bif toch can onverscbif-
file pummel, ie dun'en mar van al/es to 
zcggen (Bdie, Dhau, 01-NI, Pe-Dbl, Wol) 
Die pummel kan It nib ache/en hoc as biy 
d'r mit ankomt (Obk) 2. dikke mansper- 
soon een thkko pummel (verspr.), Dat is 
eon vrcmdbestck, een ecbte pummel dikke 
persoon (Obk) 3. (verkl., inzake kleine 
kinderen) penis (Np) Zuwwe pummeltien 
even kricgen? even pakken, gezegd tegen 
kleine jongens, om hen to doen urineren 
(Np) 
pump (Nw, Spa) [pAmp] - pump 
pumpelen z. pimpclon 
punaesie(n) z. pinaesic 
punaise z. ponacsie 
punk (spr.) [paijk] - punk (bekende 
protestbeweging, ook: punkmuziek) 
punkgroep (spor) ['p ..j - punkgroep 
punkliaor (spor.) ['p...] - punkhaar 
punkie (spor.) de; -s ['pAIJki] 1. punkie 
Die punkios hcbbon at haor ok daonig in 
pieken (Db) 
punkmeziek (spor.) ['p...] - punkmuziek 
punne (Sun) de ['pAnQ], in Hij is aorig in 
depunne is goed, fraai gekleed (Sun) 
punt I et; -en; -ion ['pAnt] 1. cijfer, getal 
waarxnee men eon bep. waardering tot 
uitdrukking brengt, rapportcijfer e.d. Die 
meestcr gafzicn leerling hogo punten vow-  
Zion opstcl (Pe- Dbl), Hijbadgooiepunton 
op ctrappot(Bu, El, Np, Spa, Ste), zo ook 
Hi bad mooio punten op 't rappot (Ow), 
Hi5 is zovulo punten veuniutgaon op or 
rappot (Nw), Hi7 hot goeie punten baeld 
nl. die koe of dat paard (bij ten keuring) 
(Ma, Nbk), Die koo bet hoge punten d.i. 
bij eon keuring (Ma), Hi5 had con gooie 
liest mit punten Icregon (01-Nl), Alit do 
ruilverkaveling wodda et laand takseerd op 
punten (Dfo) 2. eenheid ter aanduiding van 
een waarde, waardepunt op punten wunnen 
met name bij boksen, Tegen zovule punten 
kuj' eon mooie haanddook bij de bczine- 
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pompa krlagen (Nbk) 3. pick, plaats H15 
woonde daor op can mooi punt (Nbk), Dc 
zunne ston op or boogste punt (Nbk), Hi 
staot op zien punt houdt zich op zn punt, 
staat op zn stuk (Bu) 4. ogenblik, in verb.: 
op at punt staon 5. onderdeei van een reeks 
of indeling e.d. HO  her dat punt goad 
behaandeld (Nbk), Dc agenda bestaot mit 
zovule punten (Bu), Dat is can veu,-naem 
punt op 'a agenda (Diz), (4, dat punt 
konnen ze 't nict lens woddan (Spa, Np), 
1k was or op dat punt van zaeken biale-
maole niet mit him lens (Dfo, Db), Op dit 
punt bin we at we! lens (Nbk), Hiy hat 
ziengoeiepunten okhij doet ook zn goeie 
dingen, heeft ook goeie karaktereigen-
schappen (aig., Ste), MY hat zion goeie 
pun ten, mar ok zien varkeerde pun ten! 
(Nw), Ze kun me wel van alias opleggen, 
mar of ik at doe Is punt (wee is nog de 
vraag, zai 1k zeif wci uitmaken (Sz), Et 
was we! can zwak punt In et verbaef (Nbk) 
6. kwestie Laoten we d'rmar glen punt van 
macken (Bdie, Nbk, Obk, Wol), Oh, dat is 
glen punt, dat lossen we we! op (Ste), een 
bepa old punt to spraoke brengen (Nbk) 
punt II Ookpunze (bet. 2-7: verspr. WS, 
spor. OS) de; -en; -len ['pAnt(a)] 1. punt, 
stip (ais ieestakcn: tar afsiuiting van een 
zin, ook: op of onder een letter en bekend 
veriengingsteken in muzieksehrift) argens 
can punt aachter zetten: 1k zet d'r now 
even can punt aachter, maendag gao 1k 
wieder! (Nbk), En now bebben we or d'r 
niet mear over, punt! zo is er genoeg over 
gepraat, zo gebeurt hat, verder geen gezeur 
(Nbk), zo ook: Punt uut! (Nbk, Np, Wol) 
en Punt, mit, ofiop en! (Nbk), Vauruit 
jonges, een punt d'r aachter! stop ermee, 
we houden ermee op (Nw), HO bet can 
punt zet is er nu mee gestopt (Ma), de 
puntias op deizetten, ook dapunt... (Nbk) 
en etpuntien op 'e I zetten (Nw), dubbeie 
punt2. puntig ulteinde ('tgrds)mitdapunt 
van de zende mi5an ni. om paien, bij 
hoekjes e.d.: daar waar men de zeis niet 
voiuit kan gebruiken; ook gezegd Indian 
men aldus moot maaien wanneer de rogge 
of haver plat ligt (El), de punta van een 
mes (Bu), Een mes mit eon punte d'r an 
was een puntmes, die koj' niet diebtedoen 
(Nw), depunte van de stat (Op), eon punte 
an can pao! macken (Ste. Spa), Et lop op 

aenpunte toe (Ste), ...uut(Woi), etpuntian 
van de neuze, ía konnen in de veerte flog 
eon puntien zien bijv. van een kerktoren, 
een huis (Ma), d'r can puntien an zoegen 
(kunnen) or een voorbeeid aan mocten 
nemen, kunnen nemen (verspr.), zo ook 'n 
punt d'r an zoegan (Db, Dho), D'r zit eon 
punt op 'a kousa [ni. op de laampapitte], 
dan is de punte to lange on walmt de 
iaaznpe; de punte wodt gladmaekt mit can 
lucifasdeusian, daor streek Ia or zwatte d'r 
mit of tot or glad was, at rondo d'r 
ommebenne mos ok goad schonamaekt 
wodden, eers zat d'r zo wear can punte op 
(Nw), Die laampe braant mit can punte met 
een punt aan de laampepitta (Bu, Ma, Np, 
Obk), ...mit piisten (Bu), Die laampa 
braant op can punte, hij moat even 
gladstreken woddan (Spa, Db), (van 
mensen die ouder worden on niet meet 
alias onthouden:) Da scbarpstepuntias bin 
d'r of(Bu, Nbk), Etkomt in depunties hat 
wordt zeer goad uitgevoerd, het komt heel 
goed voor eikaar (Dho), 't in de punties 
babben z'n zaakjes zeer goad voor eikaar 
hebben (Ste), Hij is in de punties ziet er 
zeer verzorgd uit, is goad gekieed (Nbk), 
de punte d'r of bieten hat spits afbijten 
(Ld, Dho), Om blieken to laotan dal- at 
miand; beet 1k punt d'r of on kocht et 
blauwepaickian beshste ik, zette door (b), 
As puntien bi5 paoltian komt, bat bij wal 
geliak in wezen, op de keper beschouwd 
(Np), Weznoa'n d'r mar eon punt an dri5en 
ermee stoppen, de zaak afronden (Ma) 3. 
hetz. ais proppa, bet. 7, z. aidaar (Nbk) 
Uhf de winter kriegen depeerdan proppen, 
punten; dan icwaznznan do platte proppen 
d'r mit an de scbazpen d'r in (Nbk) 4. 
potioodpunt De punte van etpotlood is d'r 
of(Nbk), D'rzitnog can goaiapunte op or 
potlood (Wol), D'r moat can nifa punta an 
'tpotlood slapan woddan (Nbk, Spa, 01-
Ni) 5. taartpunt 6. hook van ecu vierkant, 
driehoek enz., oak: van can voorwerp met 
can dergeiijke vorm do punt van de taofal 
(Nbk), can knaupe drijen in do punt van 
do buusdoek d.i.: om eraan herinnerd to 
worden dat men lets macst onthouden om 
hat uit to voeren (Nbk) 7. rand, uiteinde 
Hif zat op at puntian van do stool to 
wzjopen (Nbk) 
puntbaord (Op, Spa) ['p...] - puntbaard 
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puntbedek Ook puntbedekt (Diz), 
puntebedek (Wol), puntiesbedek (Dfo), 
puntienbedek (Ow), puntjebedek (Nbk), 
puntmes (Bdie, Pe-Dbl) et; ...kien 
['pnndbadek/...t/'pnnta.. J'pnntizbadek/'pnn 
tim...Ppnntjobodsk/'p...] 1. stukje appel, 
peer e.d. op de punt van eon mes (zodat de 
punt niet zichtbaar was; vooral gegeven als 
men eon mes geleend had voor het schil-
len) Aj' eon mes liend hadden, kreej' eon 
puntbedek mit at mes weer (Nbk), Mag ik 
jemes even?[met als mogelijk antwoord:] 
Ja, mar ik moet we/ puntbedek hebben 
(Nbk, Bu), Ik kreeg of mes terogge mit eon 
stokkian puntobodek d'r op (Wol), As we 
vroeger bij schoeie veur et ofschellen van 
eon appel of pere eon mes lienden, dan 
gavven we or weeromme mit puntbedek 
(El, Obk), D'r kon glen puntbedekkien of 
doe hij et mes weerommogaf (Op), Ak 
glen puntbedek krioge, kriej' mien mes ok 
niet (Sz), Ik kriog nog puntbedek./ d.i.: dat 
moet ik nog van je hebben (Ma), Ik wiljo 
et mes wel lien on, mar dan moot it eon 
puntbedek (Pe-Dbl, Ste) 
puntbedekt z. puntbedek 
puntboek (Op) ['p...] - puntbuik 
puntbuse (Nbk, Sz) do; -n; ...busien 
['pnndbysa] 1. zak (in kleding) die op eon 
punt uitloopt 
puntdak ['pnndak] - puntdak D'r zit eon 
mooi puntdakkion on dat huus (01-Ni), Et 
is wel eon mooi huus, mar et het wat eon 
puntdak (Nbk) 
puntdraod (Bdie, Np, Obk, Op, Ste) et, de 
['pnndro:at] 1. prikkeldraad, puntdraad Bij 
et vredigen bruukten we paolen on 
puntdraod(Bdie, Obk), Wegongen vroeger 
over de puntdraod mit eon klimmegien 
(Ste) 
punte z. punt II 
puntebedek z. puntbedek 
puntelieste (Bu, Wol) ['pnntolista] - pun-
tenlijst 
punten zw. ww.; overg., onoverg.; puntte, 
het punt ['pnntt}] 1. (onoverg.) met eon 
puntig voorwerp stoten of steken (bijv. met 
eon puntijzer) even punton om to zien hoe 
diepe as de vaaste grond zat (Ow), Do 
onderbaos kwam to punten om to zien of 
do arbeiders do grond wel diepe genoog 
spit hadden (Obk) 2. (overg.) aanpunten 
pao/ties punter (Nbk), We moen die 

paolen nog punten (Op, Spa, Np) 3. 
(overg.) puntjes van bonen afnemen (met 
het mes) (Dhau, Nbk, Ste) bonen punten 
(Ste), Aj' bonen olhaelen bad Jo ze van do 
pollen, en dan moej' ze punten on broken 
(Nbk) 4. (onoverg.; inzake de pit van eon 
lamp, z. onder punt II, bet. 2:) bij het 
branden een punt gaan vormen (Op, Ste) 
Aj' do pietereulie vroeger opstakken, kon 
hij beginnen to punten of to walmen; dan 
waeren do punten to large, dan mos Jo 
even mit eon glundige pook d'r bij on dan 
braande et bovenstokkien d' of of tevule 
dus (Op. Ste) 5. (overg.) de punt van de 
pit van een lamp wegnemen, z. ook onder 
bet. 4 (01-Nl) Vroeger moesten ze do 
laampepit punter (01-Nl) 
puntenklassement (spor.) ['pnntl2...] -
puntenklassement 
punter de; -s; -tien ['pnntl] 1. bekend 
vaartuig: punter Bij oons kwam wel do 
potschipper, zoas wij dan zeden, die hadde 
van alles: potten en pannen on huushou-
delike dingen; hij kwam mit do punter, on 
dat was eon paar keer in '1 jaor (Sz), Ze 
haelon et huj mit de punter binnen (Wol), 
We gongen vroeger mit eon punter Kenn' 
melken (Spa), En keken we naor do 
schippies no zee, do botters van Do 
Lemmer on do Kuunderse punters d.i. met 
als thuishaven Do Kuundor, do Gieterso 
punter van het Gieterse type (Nbk) 2. 
harde schop, harde stoot Hi~ gaf &e balle 
toch eon punter (Bu, Db, Spa), Ik gaf do 
balle zoen punter, dat do klompe vboug d'r 
aachter an (Ld), Die vent gaf him eon 
punter dat bij haost van do bienen raekto 
(Obk), Ik zal je can punter onder de kont 
geven (Ma, Nbk, Nt, Wol), Ikgaf'hum eon 
beste punter in do ribbon stoot (Ld), Zak 
jo eon punter geven? (Ow, Bu), iene eon 
punter verkopen (Db, Dhau) * (schert-
send:) (We/) bier on gunter, kom in mien 
punter(Op, Bdie) 
punteren zw. ww.; overg., onoverg.; 
punterde, het punterd ['pnntp ] 1. (ono-
verg.) punteren, varen met een punter We 
gaon naor Gieteren to punteren (Obk, Wol, 
Ste) 2. (overg.) vervoeren met een punter 
(Ste) huj punteren hooi met eon punter 
vervoeren (Ste) 3. hard wegtrappen Bif of 
voetballen doe hij niks eers as punteren 
(Wol), do balle do goal in punteren (Nt, 
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Ow), Hi7jpunterdo do I,allo in ? doe! (Np) 
puntesliepen Ook puntiensliepen (Nbk) 
onbep. w. ['pantosiiplpl'pAnti ... ] 1. siijpen 
van punten (aan potioden) 1k moot oven 
pwitesiiepen (Nbk) 
punteslieper Ookpuntiesslieper (Bu, Db, 
Nbk) ['pAntashpr/'pAntisiipr] - puntesiijper 
(voor potloden e.d.) Heb ie mien punte-
siieper ok zion (Nbk) 
puntesysteem (spor.) ['pAnto...] - punten-
systeem 
puntetal (spor.) ['pAntotai] - puntental 
puntetelling (spot.) ['p...] - puntentelling 
puntgaaf (Bdie) Ook puntgaof (Nt) [aks. 
wisselt] - puntgaaf 
puntgaof z. puntgaaf 
puntgevel (Ma, Np, Obk, 01-Ni, Wol, j) - 
puntgevel Eon sebare vleerrnoezen vloug 
op-en - daole vow do groto puntge vol ian - 
gestj) 
punthaemcr (verspr.) de; -s; -tien 
['pAnt ... ] I. hamer die op can punt uitioopt 
Do pwithaomor hot op e veurkaanto eon 
pun to cm do spiokers wit an to drie von 
(Ste), Eon puntbaenior bniuk io vow hoe-
ides waor aj' siocbt bi kunnon (Nw) 
punthakken (Ste) onbep. w. ['pAnthakj]J 1. 
hakken van punten aan palen (met name 
voor de afrastcring) 
punthcufd (Bu, Db, Mun, Nbk, Nw, Wol) 
['p...], in argons eon pwithoufd van kriogen 
ergens can punthoofd van krijgen 
puntien at; punties ['pAntin] 1. kleine pun4 
in diverse bet., z. punt I, 11 2. bep. puntig 
broodje, puntje (Np) We baoidon acbt 
panties !'i5 do bakkor (Np) 3. (my.) in in 
do panties zeer verzorgd, keurig gekiced 
e.d. 11i7 is in do panties (Nbk, Spa, El), 
Daor bobben zo do boof we] zo in do 
panties alias good voor eikaar (Ste), Ze 
haddon or mar wat in do panties (Dfo), 
Alles was in do panties zeer verzorgd (Bu), 
It Is tot in depu.nties verzorgd (Np, Wol), 
...regold (Ma) 4. in (Nbk, Np, Spa) as 
pwition bij paoltion komt op de keper 
beschouwd, als hat eropaan komt: As 
pantien bi paoitien komt, hot hi goiiok 
(Np), ook: as 'tpuntion bipaoltion komt 
(Nbk, Spa) 
puntienbedek z. puntbodek 
punticnsliepen z. puntosliepen 
punticsbedek z. puntbodok 
puntiesslieper z. pwitoslieper 

puntiezer (Diz, El, Ste) ['pAnti:zr] - 
puntijzer Et puntiozer briton we vow et 
op2ukon van buizen, stionon on zo (Diz), 
mit con pun tiezor in do grond stikken 
(Ste), ...zukon ofd'rstionen in zitten (El) 
puntig bn.; -er, -st ['pAntx] 1. met can 
scherpe punt, in een punt uitlopend eon 
mom, puntig mos(Np), Dat ]opt nogal wat 
puntig toe (Bu), lange, puntige soboenon 
(ba) 
puntjebedek z. puntbedek 
puntkaante (Bu) de ['pAntkA:nto] 1. kant 
met een punt, ni. van hat ci, vgl. do dikke 
on dcpuntkaanto van 'tei(Bu) 
puntkladde (Bdie, Bu, El, Ma, Np, Nw, 
Ow, Wol) Ook puntskladde (Bu, Np, Nw, 
01-Ni, Ste) de; -n; -gien ['pAntklado/ 
'pAnts ... ] 1. puntzak (van papier) popieron 
puntsidaddogios vow do thee of vow 
zoertios (Ste), eon puntkladdo vow do thee 
(Bu) 
puntklompe (Obk) de; -n; ...klompien 
['p...] 1. klomp met spitse punt 
puntkomma [...'k  ... l - puntkomma 
puntkörf ) de; ...korven; - ion ['pAnt ... ] 1. 
spitse bijenkorf (die vaak met versierselen 
als mantel, staf e.d. de Anibrosiuskörf 
vomit) Do punticorf zat ok moorstal nog 
eon yolk in; mit do bobanoiing koj' do 
maantol on do mifter on do stat oven 
0/leMon on zodoendo koj' d'r as eon 
gowoon bi5ovolk mit ommogaon ) 
puntiassen (Ma, Nw) ['pantlas9] - punt-
lassen 
puntmes (Dho, Diz, Nw, Obk, Ow) et; 
- san; - sien ['pAntmss] 1. mes met can 
scherpe punt eraan Ben mos mit eon punto 
d'r an was eon puntmos, die koj' met 
diebtodoon (Nw) 2. z. pwitbedok 
puntmusse ['p...] - puntmuts 
puntneuze (Obk, Ste) ['p...] - puntneus 
punts (verspr. OS, Bdie, Ste, Np, Nw) In., 
bw.; -er [pAnts] 1. puntig, in can punt 
uitiopend Dat stok laand ]opt punts too 
(Bdie, Ow), eon punts toolopondo bios 
(Ste), Die schoonon iopon punts too (Db, 
Dhau) 
puntsehoe (Obk) de; -nen; -gien 
['pAntsku] 1. op een punt uitlopende 
schoen 
puntschoppe (Spa) de; -n; ...schoppien 
['p...] 1. op can punt uitlopende schop 
puntsgewieze (Db, Nbk) ['pAntsxwi:zo, 
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- puntsgewijs: punt voor punt 
Zuwwe at puntsgewieze even bi5langes 
Japan? (Nbk); verder in puntsgcwiezc 
toelopen op eon punt uitlopon (Db) 
puntskladde z. puntkiadde 
puntstat (Ow) do; -ten; -tien ['pAntstat.] i. 
kale, puntige staart 
punttroefel (vorspr.) Ookpunttroffel (Db, 
Dhau, Dho, Obk) ['pAntrufj/ ... ] - 
punttroffel Eon punttroefei die ]opt op can 
pwite toe (Nw) 
punttroffel z. punttroefei 
puntvorxnig (I) [aks. wisselt] - puntvormig 
puntzak (vorspr.) ['p...] - puntzak, 
papioren zak die in een punt uitloopt 
Pupe z. piepe 
pupe-uutpluzer (Ste) de; -s; -tien ['pypoyt 
ply:zr] I. hetzelfde als baezesprc'iig, z. at-
daar (Ste) 
pupedeurstikker z. piepcdeurstiickcr 
pupegat Z. piepegat 
pupekop z_ piepekop 
pupekrabber z. piepekrabbcr 
pupekrul(le) z. picpekruiJc 
pupelaampe z. piepeiaaznpc 
puperaeger z. pieperaegcr 
puperager z. pieperaeger 
puperek z. piepere/c 
puperment Z. pepormunt 
puperoker z. pieperoker 
puperteit z. puborteit 
pupeschoonmaker z. plop esch oonmaeker 
pupestaander z. piepestaonder 
pupestael(e) z. piepestaeie 
pupestaelegooien (Np) onbep. w. 
['pypastc:la ... ] 1. hetz. als strecpgooien, z. 
aldaar, echtor met pijpestelen (Np) 
pupestander z. piepestaonder 
pupestele z. picpestaeie 
pupil (spot.) {py'ptl} - pupil (van hot oog) 
puppelieren z. pompe/icren 
puppy (spot.) do; - 'a ['pApi] 1. puppy 
puree (Nbk) [py:o'ri:] - puree: d.i. vooral 
van aardappelon; verder in: in do puree 
(zitten) in mooilijkhedon (zitten) (Nbk) 
purisme (I) [py(:o)'rtsmo] - purisme, 
taalzuivoring 
purist (1) [py)'rtstJ - purist 
puristiseb (1) [...'r...] - puristisch 
purken z. porken 
purper et ['pArpfJ 1. purpor (bep. kleur) 
purperaehtig (Obk) ['p...] - purperaohtig 
Eon pr4'neusien her zuivergries b/ad en 

can purperacbtir  bioempien (Obk) 
purpereu (1) bn.; attr. ['pArpp] 1. 
purperen, met purporkleur 
purperreiger (spot.) ['p...] - purperreiger 
put Z. putte 
putaeker (Bdie, Wol) do; -s; -tien 
['pAts:kf] I. aker, emniortje waarmeo het 
water nit de regenbak word geput 
putbaos (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, 
Pe-Dbl, Ste, Sz) Ookpunebaos (Dho) do; 
...baozen ['pAdbo:os/'pAto ... J I. putbaas Do 
putbaos is do piocgbaos van at koppeitien 
warkvoik, ok bi at greven van een kenaai 
bi5giieks (Nbk), De putbaos nemt do put 
an; mit Jaandanmaeken, in at veen on 
nuwn mar op (Bu), As d'r eon stok 
uutmeten wodde, gobeurde dat deur de 
putbaos (Nw) 
putdeksel z. puttedekseJ 
putemmer (Bu, Dhau, Nbk, Np, Obk, 
01-NI, Op, Pe-Dbl, Ste) Ook putsemmer 
(Dho, Diz, Nt, Obk, Ow, Wol, b), 
putsaeker (Diz) do; -5; -tien ['pAt ... ] 1. 
putemmor Etputemmcrtien vu/ in de putte 
(Np) 
puthaak z. putbaoke 
puthake z. putbaoke 
putbaoke (verspr.) Ook putsliaoke (Db, 
Nbk), puthake (WI!), puthaak (Sz), 
puttehaoke (bet. 2: Nw) do; -n; ...haokion 
['p...] 1. puthaak (met een emmer eraan om 
water te putton) As at emmertien in de 
putte va/en was, dan mossen ft him d'r mit 
deputbaoke weer uut visken (Wol), As d'r 
on 't work op de vane of in de turf can 
paar waren die trou won wo/Jen, stan d'r 
twee man mit de puthask kJaor on daor 
mossen ze over springen en dan waren go 
trouwd (Db, Sz), vgl. ook Over de 
puthaoke trou wan deden ze in Jubbege on 
die kaanten op; twie mannen ku//en de 
puthaoke op on daor mossen dejonge on at 
maegicn over springen en dan weren ze 
trouwd (Nbk), Om glen verdienste te 
missen, trouwden ze vroeger over de 
putsbaoke (Db), over deputhaoke trouwen 
als man on vrouw gaan samenleven mast 
niot voor do wet gotrouwd zijn (Po-Dbl), 
ook: een gedwongon huwolijk aangaan 
(Db, Dfo, Dhau, b), over do puthaoke in 
overspol (b: Im), Aarine maensken mossen 
doe soms Jieden as can putbaoke d.i.: die 
immers in wear en wind lag (Ow), do 
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puthaoke bovan tie waatarbak bangan 
ges!achtsgemeenschap hebben bij het 
vrijen (1) 2. varkensstaartvormige haak aan 
een puthaak, vgt. bet. 1 (Nw, Obk) Ean 
putbaoke is can varkanstat van iazer (Obk) 
putjuk z. puttajok 
putting z. puttering 
putrolle (El, Np) de; -n ['patroiG] 1. rol 
waar de putketting of het puttouw om 
draait It was nogal can zwaora putrolla 
(Np) 
puts(e) (Spa) de; -en; -ien ['pAts] 1. puts, 
soort putemmer waarmee men vanuit een 
sehip water schept 
putsacker z. putammer 
putse (Dho, Nt, Obk, 01-NI, Spa, Sz) Ook 
puts (Db, Nt) de; -n ['patsa/pAts] 1. flinke 
hoeveelheid vloeistof, guts Zak can pulse 
waetar overje henna gooien? (01-N!), Hij 
kreeg can putse waatar over do huud (Dho, 
Wo!), ...over hem hennc (Nt, Spa), ...in de 
klompan (Sz) 
putsemmer Z. putaniiner 
putshaoke z. puthaokc 
putstoel Z. puttcstoel 
putstok (Bu, Dhau, Nw) de; -ken 
['pAtstok] 1. stok met behu!p waarvan men 
water putte Do puthaoka zit an de putstok 
(Nw), over da putstok geboren wezen een 
onwettig kind zijn (Dhau, Bu), over do 
putstok trouwan gehuwd zijn maar niet 
voor de wet (Dhau) 
putte (aig., echter bet. 2: spot., bet. 6: 
spor.) Ook put (bet. 2 en 6: verspr., bet. 4: 
Dhau) de; -n; puttien ['pAta/'pAt] 1. 
waterput can putte graven, ...znetselen 
(Nbk), Wij badden can pompa op 'a putte 
(Wol), Hier wodden putten wel mit turf 
opmaekt (Np), D'r komt ragen, de putte 
stinkt (Wofl) 2. figuur van een put op het 
ganzenbord in de put zitten geen uitweg 
meer zien, erg depressief zijn: Et is can 
piaperd; as 'in can scheet dwas zit, zit hi) 
in do put (Sz), Die zit allied in de put is 
a!tijd zwaarmoedig (Spa, Np), Za zit nogal 
gauw in do put wordt snel zwaarmoedig 
(Dfo), in de put raeken (Nbk, Np) 3. 
beerput (lett.), mestput e.d. T/our elk 
dubbeldhuus is daor Jane putta, waor 'bet' 
van ba/debuuthoiings in lopt (b)  4. uit to 
graven deel van het veen, deel van de 
bodem met veen, eerst to ontginnen deel 
van een stuk heide e.d. (Db, Dhau, Ow, 

vo) Wazuilan do putte even uutbaokenen 
ni. het uit to venen deel van het veen 
(Ow), Mit at anznaekan van de haide 
wodde eerst con put uutzat (Dhau), 
Vroeger began de veenarbeiders par putte 
uutbeta aid per deel dat ze moesten 
uitvenen (Db), (4' de verkoping van do 
putten leup at storm van de uit te venen 
gedeelten (vo) 5. veenput (Op, vo) Et gat 
wat dew de baggallu graven wodda biy ej 
spitten van at veen naor do baggelba.k, 
wodde deputta nuumd(Op), Mar ctkwarn 
toch zovaer dat N. on Al at void as 
bekokan; dat lag d'r nuver bij, hultarig an 
buitarig on h/er on daorputtan vane (vo) 6. 
grote hoeveelheid work, zware klus 1k had 
zoc'n zwaora put had ik had do breulcen 
d'r uut bangen (Ma), Dc kaamer behangen 
was can b/ale put waark (Wo!), Dc 
timinannan moat M5 oons at dak macken, 
dat wodtnog can bale put (01-NI), It v/an 
at can h/cia put, hew geen geringe k!us 
(Np, Ste), Da 's con hale put, war hej' can 
putte anbaald (Ste), Dat is can drega put 
war/een zware, moeizame kius (Nbk, Np), 
con fl/nice put wank (Bu), Et is can minna 
put een lastig, zwaar karwei (Spa), Daor 
bat can b/ale put an een groot en evt. 
lastig karwei (Bu, Diz, Np, Ste, Nbk), Za 
babben daor can hiela put warkze hebben 
daar heel veel work to verrichten, een niet 
geringe hoeveelheid work uit to voeren 
(Nbk, Np, Spa, Nw), Za hebben d'r 
galokkig aan moo/a put wark biy began 
een flinke (betaa!de) opdraeht die 
uitgevoerd moet worden (Dho, Nw, Obk, 
Sz, Db), con moo/a put wark habben nogal 
veel work, een omvangrijke opdracht om 
uit to voeren (Bu, Dfo, Nbk), WJ7 badden 
can gocia put on mit flunk warkan 
vard/anden wiy zowat drienandatt/g cantan 
(vo), Nowbaj' oons b/er can put op 'a oron 
drokt vow can tar/cf waor we zowat can 
kwatt/an mit ha elan kunnen (vo), Za 
babban d'r can moo/a put uut al een flunk 
deel van het work gedaan (Dfo, Nbk), de 
put d'r uut babben de kius, het work 
gedaan hebben (Bu, Nbk, Op,  Ste), (van 
een k!einerkarwei:) eon moo/putt/an (Bu, 
Nbk), Daorhadden ze can moo/putt/an an 
door dat karwei, die klus uit to voeren 
hebben ze good verdiend (Nw), 1k habba 
can putt/en veurje to doan een klus, enig 
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werk (Wol), eon puttien wart annemen 
(Nw), 1k bad wat putties vandaege klusjes, 
karweitjes (Diz, Ma) * As et kalf 
vercfronken is, wodt do putte dempt (Sz), 
(raadsel:) Aj' een rood ding in de putte 
gooien on etkoznt d'rzwat weer uut, wat is 
dat?d.i.: een kooltje vuur (Np) 
puttebaos Z. putbaos 
putfebuis (Edie) de; ...buizen [p ... } 1. buis 
die de eigenlijke put vormt 
puttedeksel (Nw) Ookputdeksel (Np, Nw) 
et; -5; -tien ['p...] 1. deksel op een put 
puttegraver z. puttegrever 
puttegrever (Bu, Nbk) Ook puttegraver 
(WH) de; -s ['pAtogrt:wf, ...vç/ ... a: ... ] I. 
iemand die een put graaft Do puttegraver 
nan eon houten ring mit naor beneden as 
bij eon welputte graven mos (Spa) 
puttebaoke z. puthaoke 
puttehusien (Ld) et; ... husies ['pAtahysin] 
I. puthuisje 
puttejok (Nw, Obk, Ste) Ook puttejuk 
(Bu), puijuk (Bu) et; -ken; -kien [ ... jok 
(Nw, Ste), ...o... (Obk)/...jAk] I. houten 
raamwerk van palen, plat om en op de 
bovenkant van een put aangebracht om 
inzakking te voorkomen (met een luik, om 
daarmee de put af te sluiten) (Nw, Obk, 
Ste) 2. rol met ketting of touw boven een 
put, waarmee men de puteminer omhoog of 
naar beneden doet gaan (Bu) Bij de 
putstoel dn'/t et touw oni etputtejuk (Bu) 
puttejuk z. puttejok 
puttelit (Ste) et; -ten; -tien ['pAtlit,  'pAto 
lttJ 1. deksel waarmee men een put afsluit 
(Ste) 
putten I zw. ww.; overg.; putte, het put 
['pAtll] 1. omhooghalen uit een put e.d.: 
van water of evt. ten andere vloeistof 
wader putten: Aj' waeter putten mossen, 
dan nibs ie d'r veur zorgen dat et 
putenimertien op 'e kop in 't wader dade-
kwazn (Obk), even eon emmer waeter 
putten (Wol), (hier inzake de inhoud van 
een beerput:) Mar datputten vul ok tegen, 
hew-! Do iene baelde op en de sander 
smeet him leeg in de bak (b) 2. een emmer 
in een put e.d. doen om water of een 
andere substantie emit te nemen (Obk) een 
eznmertien putten om de emmer vol to 
icriegen (Obk) 3. ontlenen aan (Db, Nbk) 
argens troost uutputten (Db), hoop putten 
(Nbk) 

Putten II (verspr.) familienaam, in Van 
Putten [fàm'pAt;] * in toepassing binnen 
de volgende verb.: Akkoord, Van Putten 
vooral gezegd wanneer de ander iets vraagt 
en men wil uitdrukken het ermee eens te 
zijn (Bu, Ld, Ma, Nbk, Np, Op, Pe-Dbl), 
ook gevolgd door (zee N.), bak now de 
kwatties mar! (Nbk), ook in Aldcoord, zee 
Van Putter (Dho), verder in bevestigende, 
versterkende verb.: Dat staot, zee Van 
Putten (Bu), Et koint in odder, Van Putten 
(Sz, Ow), (schertsend gezegd als het werk 
gereed is:) 't Is Jdaor, zee Van Putten (Nw) 
en in Da's eon heel work, Van Putten (Spa) 
putter de; -s; -tien ['pAtf] 1. (vaak verkh) 
putter, distelvink (verspr.) D'r zit eon 
puttertien in do rozepolle (Wol) 2. putbaas 
(Bu, Ste) 
puttering (Np)  Ookputring (Obk) de; -en 
['pAt(Q)ru]] 1. houten ring die onder in de 
put kwam bij het maken van een put (z. 
ookputtegrever), ook: elk der ringvormige 
delen waaruit een put is opgebouwd 
puttestoel (Pe-Dbl, Ste) Ook putstoel 
(Nw) de; -en; -tien ['pAt ... J 1. houten 
gestel op een put (waarin de putrol is 
bevestigd) Do putstoel baj' or puttejuk hi, 
daor drijde et touw omme; om or bide 
geval benne kwan,men plaanken mit eon 
deksel d'r op (Bu) 
putteturf (Ow) de ['pAto ... ] I. (verz.) turf 
in zodanige vorm dat men er de kanten van 
putten mee kan opzetten, stutten Welput-
ten, ok vow drinkwaeter, wodden vaeke 
mit grauwe turf opzet; zokke turf wodde 
vaeke asputteturfgreuven: et iene aende 
smal en op et aandere aende bried, om an 
te sluten in cen rondo putte (Ow) 
puttewaeter (Nbk) Ook putwaeter (Bu) 
['p...] - putwater 
puttien et; putties ['pAtin] 1. kleine putte, 
z. aldaar 2. afvoerputje (van regenwater, 
vuil water enz.) (spor.) 3. litteken van 
waterpokken Aj'jookdalig binnen dan be.!' 
waetezpokken had dan bej' alfegere 
groeten in et gezicbt, putties (Nbk) 
puttouw (Db) et; -en ['pAtDM] 1. touw 
waarmee men opput Et puttouw was van 
de rolle lopen, et was eon hicl kerwei om 
et weer klaor to kriegen (Db) 
putwaeter Z. puttewaeter 
putzode (Bu) de; -n ['pAtso:oda] 1. elk der 
zoden, plaggen waarmee men de kant van 
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een put opzet Futzoden wodden d'r steu-
ken om do putte mit op to zetten (Bu) 
puud z. poede 
puulken z. pu/ken 
puultien (Uho) et; ...ties ['pyltin] 1. kieine 
zak 
puun Ook puin (Bdie) et, de [p5'nJ...] 1. 
pub: vergruizelde steen, kapotte dakpan-
nen enz. We bebben eon vracht puun 
kregen (Np), We nil/en ni5e puun in do 
reed aebter huus bebben (01-Ni), 1k moot 
Zion da'k wat puun in do mennige Icrieg 
(Ste), puun op do reed gooien (Nbk), We 
kim wel eon protte puun in do hekkedam 
bruken (Woi), Ze hebben dat buus 
o breulcen, mard'r is nogal watpuun los-
kommen (Bu), Wiy badden allogeer puun 
van depannen (Nbk), stienen anpuin s/a on 
(Bdie), A//es lag in puun geheei kapot, in 
gruzelementen (Ma) 
puunhoop (Nbk, p) de ['p9nho:p] 1. 
puinhoop (iett.), mIne Et huus is bielemaol 
in mekeer zakt, et is con puunboop wodden 
(Nbk) 
puunrieden (Nit, Np) zw. ww.; onoverg.; 
onbep. w. en het puunreden ['p...]  1. 
vervoeren van puin, vaak: voor de 
verharding van zandwegen e.d. Ze waeren 
an 'tpuunrieden (Np) 
puupkencel z. piepken eel 
puupkneel z. piepken eel 
puuproker z. pieperoker 
puupschoft z. piepseboft 
poor bn. ['py:r] 1. punt, onvermengd, 
vooral in pure sukelao (Op) 2. z. poer 
punste z. poeste 
puusterig z. poesteri 
puzel (verspr.) Ookpuael (Bdie, Np, Obk, 
01-Ni, Sz) de; -s; -tien ['pyzV'pAzl]  1. 
puzzel, Iegpuzzei, kruiswoordraadsel in een 
krant e.d. In do kraante staot een puzel 
(Woi), eon puzel oplossen (Ei), Die puzel 
ho'k al uut heb ik al opgeiost (Np), 1k bob 
eon biele mooie puzel kocbt nI. een 
iegpuzzei (Nbk) 2. probieem dat opgeiost 
meet worden, moeilijk op te lossen kwestie 
Soms is ? eon bide puzel om d'r uut to 
kommen (Ow), ...om et your mekaer to 
kriegen (Ste) 
puzelboekien (Nbk) Ook puzzeThoekien 
(Np) et; ...boekies ['p...] 1. boekje met 
kruiswoordraadseis e.d. 
puzelen (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, Ma, 

Nbk, Nt, Nw, Spa) Ook puzzelen (Bdie, 
Np, 01-NI, Pe-DbI) ['pyzj'pAzjI] - 
puzzelen: puzzeis oplossen Ze puzelt moor 
as ze kraantelest (Nbk) 
puzeihoekien (spor.) ['p...] - puzzeihoekje 
puzeirit (i) ['p...] - puzzelrit 
puzeiwoede (Ow) de ['p...] 1. sterke 
neiging bezig te zijn met kruiswoord-
raadseis e.d. Sommigen bebben puzel-
woede (Ow) 
puzelwoordeboek (1) ['p...] - puzzei-
woordenboek 
puzzel Z. p11201 
puzzelboekien z. puzelboekien 
puzzelen z. puzelen 
pyjamabroek de; -en; -ien [...'j...]  1. 

pyjamajak (Nbk) et; -ken; -kien 
[py'jã:majak] 1. pyjamajasje 
pyjamajasse (Nbk, Woi) de; -n; ...jassien 
[pij ... ] i. pyjamajasje 
pyromaan (i) de; ...manen; -tien 
[pir5)'ma:n] 1. pyromaan 
python (1) ['piton] - python 



q - q: bekende Ietter/medeklinker q, ook: 
alfabetisch geordende reeks woorden of 
namen die met een q  beginnen. In het 
geschreven Stellingwerfs doet de q  zich 
maar zelden voor; zo wordt kwantumkot-
ting met een k gespeld en zo ook kict, d.i. 
Ned. quitteikiet 
q.q. (I) - q.q. 
qua (spor..), meestal als kwa geschreven - 
qua: wat betreft Qua grootte vcrschillen ze 
cezi betien, aanders niet (Nbk) 
quarantaine (spor.) - quarantaine, in in 
quarantaine in quarantaine: ter voorkoming 
van besmetting 
quiz, meestal als kwis geschreven - quiz 
quizicider (spor.), meestal als kwisleider 
geschreven - quizleider 
quotient (1) - quotient 

-97 



r I de; r's, r-en; r-egien [r] 1. de letter, de 
kiank r Kan oat k/end do r al zaggen? 
(Nbk), Dc r is in de maond, Jo moe'n 
fevertraon bebben de letter r maakt deal uit 
van de naam van de maand, hier: en dus is 
het de periode dat hat gebruik van 
levertraan nuttig is (Bu), do brouw-r 
(spor.), do tongpwit-r tong-r (1) 2. de 
alfabetisch geordende reeks woorden, 
namen die met een r beginnen 3. (bij 
muziekschrift) met de rechterhand 
R II de; R's, it-en; R-egien [r] - hoofd-
lettervariant van de letter r Romeins 
symbool voor het getal 80, of, indien met 
streep erboven, voor 80.000, verder in 
v/tam/ne R 
'r [ç] - (zelden geschreven) 'r, gere-
duceerde vorm van het pets. vn. hew- I, 
bet. 2 (3e pers. enk.) HIY  bet 'r stikkan 
faoten nI. bij een ongewenste zwanger-
schap: terwijl er nog niet van een huwelijk 
sprake was (Spa), Ut mekeert 'r n/ks 
(Diz), Hj daenkt nooit meer an 'r 
(Pe-Dbl) 
r. - aficorting van rechts 
r.-k. - aficorting van rooms- katteliek 
RJLB.S. - aficorting van riekshogere-
burgerschoele 
R.LA.G.C. - R.I.A.G.G. 
R.M.S. - R.M.S. (bekende aficorting van 
de Molukse naam voor de Republiek van 
de Zuid- Molukken) 
R.S.G. - aficorting van Rieksscboelenga-
micnschop 
R.U. - afkorting van Rie.ksuniversitait 

R.U.G. - aficorting van R/eksuniversiteit 
Grwin/ngen 
R.v.A. - aficorting van Raod van Arbeid 
R.v.S. - aficorting van Raod van Staota 
ra 1(1) de; -'s, raas; ragien ['ra:] 1. ra (van 
een schip) 
ra II Ook no (spot.) tw. [ra:/ro:] 1. ra, d.i. 
raad eens, gezegd ter inleiding van 
raadseltjes, spelletjes Ra, ra war is dat., 
voor var. z. ook onder raoden * (aftel-
rijmpje:) Oesten/Knoasten/Zeuven knoes-
ten/Rio, ra roestan (01-NI) 
raaf z. raeven 
raai I (verspr.) Ook ratü (Obk) de; -en; 
-gien [ra:j/ro:j] 1. greppel, sloot (b: Im, p), 
waterlossing (grote afwateringssloot waar-
op andere sloten lozen) (Dfo) Mit s/oat-
schou won mossen wij do raai uutmijen en 
do bojem uutplaggen (Dfo) 2. lange harde 
spriet van de grassoort pijpestrootje, halm, 
spriet van raaigrassen e.d. (verspr.) Do 
koenen vreten at Jekkersta d'r uut, on dan 
gaon do raaian factor dead (01-NI), In de 
loge die/en van aen be/degab/ed stonnen do 
raaien of piepestrogias (Obk), Eon p/ape 
kuj' mit can raaigien schonemaaken (Ma), 
eon raaigien p/ok/con am do pupa to me-
gan, (Obk, Spa), Die raaicn waren vrocger 
ma/c/ce//k, want op 't work badden ze aft/ed 
gien pupeschoonmalcer bij bout (Sz) 
raai II (Nbk, Nw, Spa) Ook raoi (Obk) et 
I. (verz.) raaigras Engels raai Engels 
raaigras (Nbk, Spa), Italiaans raai Italiaans 
raaigras (Nbk) 2. (verz.) pijpestrootje (Nw, 
Obk) 



raaicmi'jen - raansel 

raaiemi'jen (01-NI) onbep. w. ['ra:jo ... ] 1. 
maaien van raaion, z. mai I, bet- 2 Do 
koonon vrotcn et lokfcorsto d'r uut en dan 
gaon do raaion Jaotor dood; dan gongon 
wi wel es raaiomijen (01-Ni) 
raaigrös I (Bu, Db, Nbk, Nw, Obk, fp) 
Ook raaigrus (Dho, Diz, Np, Nt, Obk, 
Spa, Sz, Wol) at ['ra:j ... ] 1. (verz) 
raaigras, ook pijpestrootje en andere 
raaien, z. raai I, II Engels raaijrds (Nbk), 
Hiy maekto mit raaigrus do piopo schone 
(Dho) 
raaigrös II (El) de; -san; -sian [r...] I. 
spriet, halm van raaigros I We narnznon 
eon raaiirdssicn  am do piepo sch one to 
maokon (El) 
raaigrus z. raaigrds I 
raaisloot (Obk) de; ...slodan; ...slotien 
['ra:jsio:ot] 1. sloot die als seheiding fun-
geert Die raaisiaot tussen die beide pci--
ce/on moot nouthi  opschoond woddon 
(Obk) 
raak z. rack 
raam z. raoiij 
raamkezien z. raemkozion 
raamstok z raomstok I 
raamwerk z. raomwark 
raand Oak rane (Dhau), rand (WH) de; 
ranen; raantian [râ:nt/'rà:no/rant] 1. uiterste 
zijde van can gebied, ean voorwerp an do 
raand van ot Jaand (Nbk), Oons buus staot 
op 'o raand van do bos (Nbk), do raand van 
ot popior 2. smal gadealte aan de uitarsta 
zij de do ranen van do booa do witto ration 
van eon foto, eon onvoloppo mit eon zwatto 
raand met can rouwrand 3. strookvormiga 
versiaring of omlijsting, vaak aan ean zij-
of bovenkant Di- zit eon mooie raand in 
die gedion on (Nbk), eon biosion ofraantien 
an do b/ooze (Bu), do ranen van et bebang 
speciaal gcplakte stroken aan boven- en 
onderkant, tar afsluiting en versiering 
(Nbk), eon zwat molkkannogien mit eon 
gooldklow-ij raantion (v), do ranen van do 
spiegel, ... van con scbildon (Nbk) 4. 
lange, smalle strook, streap: van pianten, 
stenen, door varklauring enz. raantics van 

It bebang kninpen ni. am hat passend te 
maken (Dhau), Eon witte raand lag in do 
hto van otriotnl. van sneeuw (ba), D'rzit 
eon biolo raand van smorijto onder in do 
ommor (Nbk), Zo her eon poor naacbten 
vast niot best s/a open, want ze hot zokke 

thkkc ranen ondor do ogon (Nbk, Dhau) 5. 
bovenrand: van ean put, aan hal, van vaat-
wark a.d. Do bekor is (tot) an do raand too 
vol (Bu, Nbk), do raand van do putto 
(Nbk), op/an do raand van do s/oat (Nbk), 
Et is op 't raantion hat kan ar nag net mae 
door, het kan nag net door de beugal (Nbk, 
Ow), Et was op et raantien het ging, kwam 
nag net goad (Dhau), ...of id. (Nbk) 
raanderig z. raanzig 
raandfeguur (1) ['r...] - randfiguur 
raandkezc (verspr.) Oak raantieskezc 
(Pa-Dbl) ['râ:nt ... ..rà:ntis ... ] - randkaas 1k 
hebbe vroeger vaoko raandkczo kocht 
(Wol), Do raandkozc woddo macft van do 
wogsnodon rossios van kezc die maekt 
woddo th do kezevatties on woddo weer 
past, ? was dus zo 't hiette war mindor-
woerdigo keze (Obk) 
raandmeer (spar.) ['r...} - randmaer (aan 
de rand van ean groat meet) 
raandrok (Dfo, Dho, Obk, Op, Ow) de; 
-ken; -kian ['râ:ntrok] 1. bep. type 
ondarrok mat opganaaide randan en/of 
gaklaurde banen cnn Zoo Fn  raandrok was 
wied, d'r zat wol pluus ondoran, hij was 
van wa//on statmit eon bloomo ondorin on 
ok wol in ? bruun mit tresbloomen dFr op 
(Ow) 
raandschrift (1) ['r ...J - randschrift 
raandstad ['r...] - randstad 
raandstofjurk (Ste) de; -en; -ian ['r...] 1. 
jurk van stof met aen mooie rand 
raandverschicnsel 	(spar.) 	['r ...J 	- 
randvarschijnsal 
raandversiering (spor.) ['r...] - 
randvarsianing 
raandveurweerdc (spar.) ['r...] - 
randvoorwaarda: noodzakelijkavoorwaarde 
waaraan meet zijn voldaan 
raandzee (1) ['r...] - randzaa 
raank (Bu, ba) bn.; -ar, -st [ra:i]kJ 1. 
slank, oak: fijn Hij was vrooger vu/c 
thicker, hij is vu/c raanker wodden (Bu), 
Watis d'rmooicras ctraanko riot (.)(ba) 
2. z. range, rank 
raankekaastc (Db, Obk) Ook rankekaaste 
(Ow) ['rã:x3ka ... ..razj ... J - rankenkast 
raanken z. ranken 
raankplaante (Obk) de; -n ['rä:i]k..j 1. 
klimplant Do kamperfoolio is ok oon 
raankplaanto (Obk) 
raanscl de; -s; -tian ['rã:sl] 1. rugtas (van 
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raanselcn - raap 

soldaten), bij uitbreiding: rugzak of flinke 
bepakking anderszins die men op z'n rug 
draagt Dc soldaoton hadden eon manse/ op 
'e rogge (Ste, Wol, Nbk), Dc raansel was 
de poSe die c/c soldaoten op 'o rogge 
badden, daor zat al hour spul in, de hide 
au/rusting (Nbk), Dc soldaoten gongen rn/t 
dc raansel op stap (Ow), Dc raansel is 
aorig zwaor #'&r lange mit ]open moeton 
(Spa), HIy bet do raansel op 'o rogge eon 
flunk gevulde rugzak, ook gezegd van can 
flinke vracht anderszins, zoals een zak 
aardappelen (Bdie, Pe-DbI, Nw), zo ook, 
gezegd bijv. tegen een schilder met een 
glaskist op zn rug: Now, ic bebben a/c can 
bide raansel op 'a rogge (Nw), eon pak 
raansel can pak slaag (01-Ni, Pe-Obi, 
Spa), vandaar As soboelojongen an et 
vech ten binnen, kun ze mekeer soms ccii 
om.ni era c/c pa/c raansel geven (Obk), Hij 
kreeg eon pak raansel (verspr., Wol), HIY 
bet can pak raansel had (Nw), can jonge 
ccv flinlec raansel geven can flunk pak 
slaag (El) 2. Iichaam (Bdie, Db, Nbk, Ste), 
in verb.: con pat op 'a raansel can pak 
slaag (Sz), vandaar Zak je wat op 'o 
raansel geven (Nbk), een pa/c opje raansel 
kriegen (Bdie) en Goof 'vi wat op 'e 
raansel (Ste), Hizorgt wel dat hij wat in 
de raansel krigt dat hij ganoeg to eten 
krijgt (Nbk), zo ook Dat poerd krigt wel 
wat in de raansel (Db) en Thy bet a! heel 
wat in de raansel (Ste) 
raanselen (Bdie, Bu, Dho, El, Obk, 01-NI, 
Ste) zw. ww.; overg.; raanselde, het 
raanseid ['rã:sjq] 1. door elkaar schudden, 
van lets af schudden, door elkaar rammelan 
(van personen: om ze af to straffen) Hi 
raansclt die boal dour el/caere (Bdie), We 
raanselcn do eeipels even in can zak vow-  
et schellen schudden (om hat zand eraf to 
krijgen) (Obk, El), zo ook do cape/s even 
raansolen ow ze schone ta kriegcn (Bu), I/c 
zal c/a rogge as good dour mekear 
raansclen (Obk), Eon kiand dat vane/end 
is pa/cia we! as even beet, on dan zej 'I/c 
zalje es even dour mekeer raansalon' (Ru, 
Ste), (dreigend, verwensend:) Ic zollcn je 
dear mekeer raanselen (Dho), We bebben 
de appels van de bomen raansold d.i. van 
de boom doen vallen door to schudden en 
evt. met een stok to siaan (01-Ni) 
raantien et; raanties ['rà:ntin] 1. kleine 

raand, z. aidaar 2. strookje vitrage (vaak 
met rondingen) op ongaveer tweederde van 
de hoogte van bet raam (Nbk) 3. in eon 
Ge/dars raantian her smaiste ziiveran 
oorijzer dat in de omgeving word gedragen 
(Ow) 
raantienknippen z. raantiaskmapan 
raantieshaanske (Dho, El, Obk, Wol) Ook 
rantieswante (Spa) do; -n; ...haanskien 
['r:ntis ... ..rantis ... ] 1. handschoan gebreid 
met randjes van restjes wollen garen raan-
ticsbaanskcn brcian your do kicnder (El) 
raantjeskeze z. raandkezo 
raantiesknippen (Wol, bet. 2: Nbk) Ook 
raantienknippen (Diz), rantiesknippen 
(Spa) zw. ww.; onoverg.; onbep. w. en bet 
raantiesknipt ['ra:ntis ... / ... tixj ... / ... tis... 	1. 
hetz. als ofranen, z. aidaar As mien macc/er 
behangpla/ckan wou, mosson we c/a aovcnd 
van teveuren al!amaole ran tiesknijopan 
(Wol, Spa) 2. knippon van randjes gras 
(Nbk) I/c beb al mi5d, ma,- i/c moot nag 
raantioskmopon (Nbk) 
raantieslappe (Obk) de; -n; ...lappien 
[râ:ntis ... ] 1. lap waarop men borduurt om 
to oefenen Op 'tbaandwarken maakten n3i 
vroeger eon raantieslappe mit a/Iowa ole 
vetschillendo man ties d'r op berduurd 
(Obk) 
raantiestrui (Nbk) do; -en; -glen 
['rã:ntis ... ] 1. trui gebreid met randjes 
raanzcrig z. raanzig 
raanzig (verspt) Ook raanderig (Obk, 
Ow), raonderig (Wol), raanzerig (Nw), 
reenzig (Bu), ranzig bn.; -or, -st 
['râ: zax/'rà: ndçaxl'r5: ndrox/'ra:zroxJ'ri:za/ 
'ranzox] L rans, ranzig Et vet is raanz.%, 
dan is or niot Ic/c/car meet (Nbk), As do 
batter stark is of at is vet, dan is et 
raanzig, dan is ze niet to eten (Nw, Ld), As 
spek oolder wodt, wodt et raanzig (Obk) 
raanzighied (Dbau), voor ...beid z. -lied 
de ['r...] 1. ranzighaid Et spa/c is niet 
Ic/c/car wear, et is goal van raanzighied 
(Dhau) 
nap Ook rape (01-Ni, Op), raop (El, Ld, 
Np, Obk, bet. 1, 2: fp, bet. 6: Nw), raep 
(Pe-Dbi, 1) de; rapen; rapien [ra:p(a)/ 
rD:p/rc:p] 1. bep. plantesoort: raap 2. gale 
knol, knoivormige wortei van de raap (bet. 
1), voorai: zandraap Ikbeb derapengaer 
(Diz), (fig.:) Now bin dorapcngecrnu is 
hat moth geweest, is mn geduld op, nu is 

5'13t 



raapeulic - rabbelement 

de boot aan (verspr., Bu), Ze baddo do 
raopcn goedgcertoen was bij haar de boot 
goed aan (Obk), Hiy hot do rapen gacr hij 
heeft haar zwanger gemaakt (en moet dus 
met haar trouwen) (Bu, Ow, Sz, 01-Ni), 
Hauler raper vroeger gezegd door jongens 
uit Haiilerwiektegen die uit DeHaule, die 
op hun beurt Haulerwickstor bruuntsjos 
konden zeggen (Dhau) 3. (vooral in verb.) 
kop, hoofd Die her eon dikke neuze vow-  
do raap (Nbk, Wol), zo ook Die bet con 
dikke kokkcrd vein-  zion raop (Obk), Ze 
bebben 'iii vow- do rasp scbeuten voor Z'n 
kop (Nw), Thy kroeg toch con slag lick 
vow- do map (Dho), Za'kjo es ccii kiap 
vein- do rasp govon (Sz), eon kiap your do 
map kriegcn (Ow, Wol), zo ook Hi5 bet 
con gooie kiap vow- zion map kregen 
(Obk), Hij zee et 'm lick vow- do rasp 
zonder omwegen, recht in z'n gezicht 
(verspr, Wol), ..lick your do mop weg id. 
(El),...recht your Zion rasp id. (Bu, Nbk), 

zrcbt vein- do rasp id. (verspr, NW), zo 
ook Wobobben et him good vow- do raop 
zegd, wat we op bin tegon badden (Obk), 
N is mooilik to pci/en, thy is nooit es 
recht vein- do raap uut houdt aitijd slagen 
om de arm, zegt nooit wat hij werkelijk 
vindt (Op) 4. dikke neus (Obk, Ow) 111i 
hot eon gooic map your ot bould een beste 
dikke neus (Obk, Ow) 5. in Hiy her eon 
gooie raap vein- at boufd kregen een flinke 
tegenvaller te verwerken gekregen (Ow) 6. 
(my.) hetz. als korappo, z. aldaar (Nw) 
raapeulle (verspn) Ook rape-eulie (Np) 
[r.Jra:paA:ii] - raapoiie Van raapzaod 
wodde in do oorlog raapou/io maokt, oat 
doef' zols (Ste), Raapeulic woddo vrooger 
bruukt as bakeulie on vow- ver!ochtung 
(Nbk, Db) 
raapkoeke (Bu, Nbk) ['r} - raapkoek 
raapstelen (Nbk) ['ra:pstt:ii] - raapsteien 
Wij eten vandaogo raapstclon (Nbk) 
raapzaod (Ste) ['r ... J - raapzaad, zaad van 
rasp- of koolzaad Van raapzaod wodde in 
do oor/og raapcu/io macAl, dat dcej' zols 
(Ste) 
raar z. reor 
raat z. raotl 
raathnnnig z. raotbunning 
rabarber z. rebarbor 
rabauw (Bdie, Dhau, Nt, Nw, Op, Ow, 
Ste, Wol) de; -en [ra'bom} 1. ruwe, wilde, 

iompe persoon Die knaop is con ocbte 
rabauw (Wol), Dat is c* oen rcro rabauw! 
(Ow), Die jongcn bin we! zokke rabauwen 
(Ow), Wat is oat ccii rabauw van oen man! 
(Bdie) L bedelaar (Op) Now hot MY weer 
zoo'n oolde jasso an, et !iokt we! wat op 
con rabauw (Op) 
rabauwen (Dhau, Sz, Wol) zw. ww.; 
overg, onoverg.; rabauwde, het rabauwd 
[ra'boMm, ..Mfl] i, stoeien, ravotten, wild 
tekeergaan Wat bin die jongon an It 
mbauwon (Dhau), Die jongon meugon 
gracg rabauwen (Wol), Dejongen rabau-
wen do boo! ondorsteboven (Sz) 
rabbat Ook reba: (Bu, Db, Ld, Ma, Nbk, 
Np, Nw, Obk, Ow, Spa, Ste, Sz) et; -ten; 
-tien [rabat/ro'bat] 1. rabat, valletje 
(vooral: voor bedsteden, aan gordijnen) 
Vrocgcr badden 2t in sommigo bcdstcdcn 
lange gedienen hangon en dan badden ze 
d'r ok nog eon kot va!!ogion year, oat 
nuurn don zo eon rebattien (Sz), Eon 
rebat(tion) is con smal wit kotoenon bed- 
degodienegion mit eon gthaokt raantien, 
van beddodeure tot boddodow-o biy do 
bodstoo (Nbk), Do robatten bangen vow- do 
boddostec (Obk, Spa), Et eersto van do 
sob oonmack is et waskon van do robatten 
(Nbk), een robattion vein- et raom (Bu) 2. 
in op 'trabbatbrcngen aan de orde steilen, 
vaak gezegd als iets gevoelig kan liggen 
(Obk), Hi5 mos even op 't rebat konnncn 
verantwoording afleggen, op het matje 
komen (Bu), ieno op etrobatbrengenvoor 
het voetlicht brengen (Bu) 3. korting op 
een prijs, in een percentage uitgedrukt 
(Ow) 2% mbbat (Ow) 4. siaag (Dho) Aj' 
met /uustoren krioj' rabbat (Dho) 
rabbel (Ma) de; -5; -tien ['rabj] 1. babbel-
zieke vrouw Et is eon oo!de rabbel (Ma) 
rabbelbek (verspt) de; -ken; -kien ['rabj 
bek] 1. iemand die snel spreekt, die veel 
kletst Et is krek as d'r eon weklccr of/opt, 
zoc'n rabbc!bok is ot (Op) 
rabbeldeuze (El, Ow) de; -n; ..deusien 
['r ... J 1. iemand die veel en snel praat 
rabbelemeut (El, Nbk, Obk, Ow) Ook 
rappelment (s) et [rabja'ment/rapj'ment} 1. 
uitbrander, vermanende woorden 1k bob 
we] es oen rabbe!oment van do mecstcr bad 
as we bi5 eon aandor in do appo!s zoton 
badden (Obk), Ikkreog Jan eon hio!rab-
bo!emont to how-on (Obk), 1k b-cog eon 
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bid rabbelement mit, ik moch nict lacte 
thuus wezen, met dit on met dat doen 
(Nbk) 
rabbelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
rabbeide, het rabbeid ['rabJi] 1. dmk 
praten, kwebbeien (vooral van vrouwen) 
0th, och, wat kay dat meenske rabbelen 
(Nt), Die vrouw die rabbelt wat bij mekaar 
(Sz), Et rabbolt 'in van c/c mond (Dho), 
... van debek(El) 
rabbelkont (Bu, Db, Dhau, Np, Obk) Oak 
rabbelkonte (Bu, Dfo, El, Spa) de; -en; 
-ien ['rabL..J 1. iemand die snel spreekt, 
die veel kietst Buurvrouw is can oolde 
rabbelkont, ij kim d'r haost glen woord 
tussen kriogon (Db), Wat is dat can 
rabbelkonte (Spa) 
rabbelkonte z. rabbelkont 
rabbelschute (verspr.) de; -n; ...schutien 
['rabjskyt] 1. ratelkous 't Is can ocbte 
rabbclscbute! (Sz), 2i/ is eon oolde 
rabbolschute! (Ma), Die rabbelsehute 
brengt oonze huusholing over de streak 
(Obk) 
rabbeisnute (Dfo, El) Ook rabbeisnaut 
(01-Ni) ['r...] - ratelkous 
rabbelsnuut z. rabbelsnute 
rabbi (spar.) ['rabi] - rabbi (joodse 
godsdienstieraar) 
rabbijn (spar.) de; -en [ra'bjn] 1. rabbijn 
raboboer (verspr. OS, Nw) de; -en; -tien 
['ra:boM .... ... bo: ... ] 1. boer die met een 
fikse hypotheek op zn bedrijf zit 
rabokoe (Dhau, Nw) de; -nen; -gien 
['ra:boMku, ...bo: ... ] 1. koe van een boer 
die met een fikse hypotheek op z'n bedrijf 
zit 
rachel de; -s; -tien ['raxl] 1. stuk shjm dat 
men ophoest, opgeeft 1k bob last van 
rachels (Nw, Ste, Nbk), 1k was oerst wat 
neusverkolon, dat is now over, mar as 1k 
now hoeste komt d'r iedere keor een thkke 
rachel Jos (Op), diflo rachels opboesten 
(Spa), He jakkes, daor krieg ik zo mar 
weer een thklco greune rachel in de mond 
(Sz), As et los begint to kommen [ni. de 
verkoudheid], kriej' rachels (Nw), een 
(diflo) rachel uutspi5on (Ma, Ow), Do 
rachels woddon in de kwispeldore spid 
(op) 
rachelen (Bdie, Wol en oost.) zw. ww.; 
overg., onoverg.; rachelde, het racheid 
['raxlii] 1. slijm opgeven (en evt. uit- 

spugen, oak als gevoig van hoesten) (Bdie, 
Dhau, Dho, Ma, Nbk, Nw, Obk, Ow, Ste) 
Et zit heur zo vol, ze zit zo to rachelen 
(Dhau), Et is een oolde rachelpot, die 
rachelt an rochelt altied an (Ste), lJiy 
racbelt et hiele pad langos (Ma) 2. laster-
praatjes verspreiden, oak: en daarbij sto-
ken, ophitsen (Bu, Db, Dfo, Dhau, Dho, 
Np, Op, Ow, Wol) over iene rachelen (Db, 
Op. Ow): Ic moe'n met pitied zo over een 
aandcrlopen teracbelen (Db), Die racholt 
de hide buurt over (Np), Wat bet die weer 
to rachelen! (Dhau), Die man die rachelde 
d'r aRes nut (Dfa), Hi31 zit overal tusson to 
rachelen (Dfo, Dhau, Dho, Np, Wol), Dour 
hour komt d'r ruzio in do buurt, omdat go 
altied zit to rachelen (Obk) 3. (onoverg.) 
razen en tieren, tegen iemand tekeergaan 
(Bu, Db) Hool toch op tegen him to 
rachelen! (Db), Ze staon pitied mar to 
rachelen (Bu) 
rachelkonte (Ste) de; -n; ...kontien 
['raxi ... ] 1. iemand die altijd rachel4 z. 
rachelen, bet. 1 
rachelpot (verspr.) de; -ten; -tien 
['raxpot] 1. iemand die voortdurend 
rachelt, z. rachelen, bet. 1 Et is morgens 
van beddo een bjel gokocbel mit die 
rachelpot (Obk), Wat een racbelpot, hi5 
smoegt en rachelt altied (Nbk), Et is een 
oolde rachelpot, die moot altied rachelen 
on rochelon (Ma, Ste), Dat is eon smerigo 
rachelpot (Dho) 
rachen Oak rakken (Diz, Nt, Op, Spa, Ste, 
Sz, Wol) zw. ww.; onoverg.; rachte, het 
racht ['raxjj/'rakjj] 1. rachen, schimpen, 
foeteren, tekeergaan Et is 'in nooit naor 't 
zin, hij hot pitied wat to rachen (Diz), In 
dio buusboling zitten zo pitied to rachen op 
mekeor (Obk), Dat moenske staot pitied to 
rachen (Diz), Do bond ston bij de weg to 
rachen (Ma), Do vrouwluden van do buurt 
staon tegon mokeer to rachen om do 
bender (Db), Ze dedon niks as schellen on 
rachen (Bu, Nbk, Np, Nt, Obk, b, Ow), 

.as scbellen on rakken (Nt, Op, Spa, Ste, 
Sz, Wol), Ze konnen mar min mit mekaor 
overweg, et was vaoke schollon on rakken 
(Op), Dat meenske stiet altied te racben on 
to schallen (Dho, El, Dhau), . . . to schollen 
on to raickon (Ste), Hi7 stan daor to 
schollon on to rachon, et was net eon 
viswief(Nw), Rachen on schellon, dat kun 
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ze (Nt), Die zit ovoral tussen to rachon te 
stoken (Pe-Dbl, Nt) 
raclier (El. Ow) de; -s ['raxr] 1. iemand 
die voortdurend lasterpraatjes nit 
rachien z. rakkien 
rachites (Ow) [ra'xits] - rachitis, Engelse 
ziekte Loop var/cons konnon do hiolo dag 
in- on uutlop en; die vratton grds in et 
varkonkaampion. Ze boo/den mar oen 
botien voer en moch ten niot vet wodden. 
Ho/cicovarkons badden baost a/tied rachitos 
(Ow) 
racisme [ra'slsm] - racisme 
racist [rastst] - racist 
racistisch [raststis} - racistisch 
rad I et; raeden (Bu, Dho, El, Np, Nw, 
Ow, Ste), raederen (Bdie, El, Ld, Nbk, Nt, 
Obk, 01-Ni), raoden (Obk), raders (Sz); 
rattien (Dho, Nbk, Np, Obk, Ow, Ste), in 
bet. 2: raedertien (Bdie, Dfo, Obk), 
radertien (Sz), raodertien (Dfo, Obk) [rat] 
1. (viol of wiol is thans meestal 
gebruikelijker) elk dat wielen waarop een 
voertuig rijdt et rad van do ktojo (Ste), Et 
tad van do fiets is biolomaolo in eon acbto 
vlougon dour dat ongolok (Obk), Do 
spaeken woren uut 't rad wog (Ma), Do 
iozeren boopo Joup me van et tad (Wol), 
Dat tad lopt niet good, at bogint to 
schooron (Dfo), Et rad zatto in mokaor 
(Nt), Do stolploog had oen groot on eon 
klein tad, at groto rad leup in do vote en et 
k/c/ne op de bouw(Pe-Dbl), Etradis van 
do waogon lopon (El), D'r moot eon nij tad 
an do waogen zot wooden (Nbk, 01-Ni), 
(van personen) et vuufdo tad an do waggon 
wozen overbodig, ongewenst zijn, niet 
meetellen (Bu, Ld, Ma, Nbk, Sz, Wol Nw), 
zo ook ...van do waogen... (Nbk), H;lopt 
d'r biy as at vicide tad an do waogon (El), 
1Q7 bangt d'r as It vuufdo tad bij (Dfo) en 
Af' d'r over on to vu/c binnon, vuulijow 
as ot vie/do tad an do waogon (Dho, Op. 
Ste, Ow), (van voorwerpen) Dat staot as 
vuufdo tad an do waogon dat mag er dan 
wel bij passen, maar het is totaal 
overbodig (Np, bI) 2. wiel als onderdeel 
van een mechanisme of werktuig Dat rad is 
wat los/open in do döskkaasto (Bu), In eon 
kJokko zitton ratties mit na/sties (taantios) 
die in niokeor griopon (Nbk, Obk), Et tad 
van do kaarnmoulo is ok kcpot(Np), et tad 
in do kofflomoulo (Ow), iono eon tad vein- 

do ogen drion (Bu, Nbk, Np), at tad van 
aovontuw-bekende kermis- of spelattraktie 
waarbij men kan winnen doordat het lot 
dat men heeft overeenkomt met het cijfer 
dat aangewezen wordt door een tad dat na 
ronddraaien stilhoudt (Diz, Nbk, Np), (bij 
vergelijking:) We bin ok ocn hiel Hein 
rattien in dat groto raoderwark we vormen 
een zeer klein schakeltje in het grote 
geheel van de wereld, van het bestaan 
(Op), Hif v/ogt as eon tad in 't ronto zeer 
snel (Dfo), zo go/c as con tad idioot, mal, 
doend (Nw, Pe-Dbl, Wol) 3. fiets (Dho, 
Ma, Nw, Ow, Pe-Dbl; vooral schertsend, 
ten tijde van W.0 II: Ste) I/cpa/c oven et 
ooldo tad (Ma), I/c bin op or ooldo rad 
(Nw), Et wodt eon oold tad (Dho), verder 
in et stalon tad de fiets (Op) 4. kring, 
Icrans, in verb. als: con rad om do zunno 
(Db), ...om do maono (Ld) 5. bekend 
historisch strafwerktuig: tad, in verb.: 
opgruuion vein- galg on tad (Np, Nbk), Die 
is a/tied wat bij at tad ofhaait dingen uit 
die eigenlijk niet kunnen, die ontoelaatbaar 
zijn (Ow) 6. rijksdaa!der (Ow), in otgroto 
tad d'r overbonno biodon een rijksdaalder 
extra bieden (bij een koop) (Ow) * Dat 
k.mjon, dat krojon, dat is toch wat/tussen 
twio aanns en eon tad/Mar wie mit mi5 do 
spot wil drioven/zal iowig in do kroje 
blie von (Nw), Hoe grotor et tad, hoc 
via/c/car otpad (Ld), Eon tad om do ma one 
zal we! gaon voorspe!t redelijk weer, ni. in 
tegenstelling tot een tad om do zunno 
(Dhau) 
rad II bn.; -der, -st [rat] I. snel, vlug, 
vooral: in het praten, vandaar ook: 
gewiekst Zo was zo rad in 't praoton, io 
konnon hour baost niet volgen (El), Do 
oproepot is tad mit zion woprdon (Nt), Zo 
zeggon dat i/c zo tad praot (verspr, Nbk), 
eon raddcpraoter (Dhau, Ow), Hiy is tad 
van do tongo (Diz, Nt, Nw, Ow, Wol), 
...rad van tonge (Nbk, Nw), Wat is die tad 
mit do tongo (01-N!), Hij is slim tad mit 
do bc/c (Dfo, Sz), Th3 is tad van do 
tongriom snedon (Ow), (zelfst.) Die is an 
do raddo heeft last van diarree (Ste), Hij is 
zo tad as do duvol (Pe-Dbl), ...as do 
woorlocbt (Ld), ...as oen aoJ (Obk), ...as 
eon snxj,po (Sz), ...as eon aop (Dfo), ...as 
eon baozo (Obk) 
raddraaicr z. mddrj'jcr 
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raddri'jcr (verspr.) Ook ,addraaier (Bu) 
['radr ... / ... dra:Jr] 1. raddraaier Dat bin van 
die raddriers (Nbk), Dat is ok can aorie 
raddraaicr! ? J  iano van twaelfambachten 
en dattien ongeiokkon! (Bu), Dat is ok eon 
mooie raddrijcr (Sz) 
rader (spor.) ['ra:dr] - radar Zo hadden at 
vliegtuug met op 'a radar zion (Nbk) 
raderinsteiaosie (1) ['r...] - radarinstallatie 
raderkontrole (spar.) ['r ...J - radar-
kontrole 
raderpost (1) ['r...} - radarpost 
raderwerk z. raederwark 
radiater [radi'ja:tr] - radiator 
radiaterkachel (Nbk) [...ja:...] - radiator-
kachel 
radiaterkraene 	(spar.) 	[...'ja: ... J 	- 
radiatarkraan 
radiateur [...'t...] - radiateur 
radies z. radios 
radikaal z. radikaoi 
radikaol (Dhau, Obk) Oak radikaal (Nbk, 
Np, Nw, Ow) In., bw.; -er, -st [radi'ko:ol/ 
...'ka:l] 1. (bw.) geheel en al Dat ding is 
radikaal of at is hielendal an aenda (Nw), 
As ze zo doan blieven, stop ik d'r mit; dan 
is at miy radikaal over (Nbk) 2. erg ver 
gaand, tat in het uiterste kansekwent (qua 
apvatting, uiting) Die man is wel slim 
radikaal(Nbk), Dat is rathkaaizcgdzander 
amwegen, scherp (Nw) 
radio ['ra:dijaM, ...ja:] - radio: amroep 
d.m.v. radio Ze bebben at op 'a radio beurd 
(Nbk), radio- Oranje (spar.), Die wand biy 
do radio (Nbk), Zedoriene hadde vanzeis al 
lange radio do magelijkheid radio-
uitzendingen to antvangen (v); radiataestel 
do radio anzetten, . .. uutzetten; radiauit-
zending naor do radio luusteren 
radio-omroep ['r...] - radio-amraep 
radio-umroeper [r ... J - radio-amraepor 
radio-orkest ['r...] - radio-arkest 
radio-paster (Ste) Fr  ... J - radio-pastor 
radio-pasteraot (1) ['r ... ] - radio-pastaraat 
radio-symfonle-orkest (spar.) [...'ni ... ] - 
radio-symfanie- arkest 
radioaktief [aks. wisselt] - radioaktief 
radioaktief olval (spar.), radioaictieve 
stoffen (spar.) 
radioaktiviteit [...'tcjt] - radiaaktiviteit 
radioammeteur ['r...] - radiaamateur 
radioantenne ['r ... J - radiaantenne 
radiobcricht ['r...] - radiabericht 

radiobode (verspr.) ['r...] - radiabade 
radiobuize (spar.) ['r ... J - radiabuis 
radiocentraole (spar.) ['r...] - radio-
centrale 
radiogids ['r...] - radiagids 
radiojournaal (spar.) ['r...] - radiajaurnaal 
radiojournalist ['r...} - radiajaurnalist 
radiokontakt (spar.) [r ...J - radiakantakt 
radiokursus (spar.) [r ... ] - radiakursus 
radiolaampe (1) ['r...] - radialamp 
radiomeubel (spar.) ['r...] - radiameubel 
radiomeziek ['r...] - radiamuziek 
radioni'js (spar.) ['r...] - radianieuws 
radioni'jsdienst [ra:dijaM'n .... ...ja:n ... ] - 
radianieuwsdienst 
radiopergramme ['r ...J - radiapragramma 
radiopiraot (1) [r ... ] - radiapiraat 
radiopraotien (spar.) ['r..] - radiapraatje 
radiorebriek [r ... ] - radiarubriek 
radiorede ['r...] - radiarede 
radio rekiame ['r...] - radiarekiame 
radioserie ['r...] - radiaserie 
radiosignaal (spar.) ['r...] - radiasignaal 
radioskoop (spar.) [ra:dijaa)'sko:p] - 
radiascaap 
radiospullegien (1) ['r ... J - radiaspelletje 
radiostesjon (verspr.) ['r...] - radiastatian 
radiostudio ['r ... ] - radiastudia 
radiotoestel [r ... ] - radiataestel 
radiouutzending ['r --- ] - radiauitzending 
radioverbiening (spar.) {'r...] - radio-
verbinding 
radioverieninge (1, spar.) ['r...] - radia-
vereniging 
radioversiag ['r...] - radiaversiag 
radioversiaggever (spar.) ['r...] - radio-
versiaggever 
radiowekker (spar.) [r...] - radiowekker 
radiowinkel (verspr.) ['r ... J - radiazaak, 
radiahandel 
radiozender ['r...] - radiazender 
radium (spar.) ['ra:dijAm, ..j öm] - radium 
radon (1) - radon 
radploeg (Bu, Pe-Dbl) [r...] - radplaeg 
Do radploeg was eon ploeg mit ion rad, 
mar vroeger hadden ze eerst eon schuvel 
an do ploeg in pith van eon wioltien (Bu) 
radsiag (verspr.) ['r ... J - radsiag (bep. 
gymnastisehe aefening) 
racderwaark z. raederwark 
raederwark (Dha) Oak raederwaark 
(Bdie), raderwerk (Sz), raoderwaark (Dfa) 
['rc:dç ... / ... ] 	- 	raderwerk (lett.: 	van 
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machines, werktuigen, met name van uur-
werken) 
racf z. raoven 
raegebol (OS, Bu, Diz, Nt, Nw, 01-NI, 
Ste) Ook raegebolle (verspr. WS, Obk), 
ragebol (WH) de; -len; -legien ['re:g 
bol(o)Pra:yo ... ] 1. ragebol (lett.) Alien 
raegebol is zo zachiesan onbruukber wod-
den, Bc mot neudjg con niie bobbon (Db), 
Eon raegebol bra/con we am ci spinrag to 
raegen (Nbk), 1k bade et spinrag mit do 
raogebolle vot (Wol), mit do raegebol de 
ruten scbonemaeken (Spa, Nbk), De 
glaezon wodden wel mit do raogebolle 
daon (Obk), Die bet et haor as een 
raegebolJe op 'a top steil (Nw), Hiy het et 
haor om do top, ci liekt we! eon raegebofle 
(Np), zo ook Mien haor is trek een 
raogebol (Ow) en Die mag at we! as naor 
do tapper, hij hot con top mit haor as eon 
raogobol!e (Obk) 2. wilde haardos, een 
geheel van lang krullend hoofdhaar, ook 
wel: haardos met extra fijne krulletjes 
Sommigen bebbon me toch eon raegebol 
(Nbk), Wat bet die eon ragebol! (Obk, Sz, 
Spa), Hij street me even dour do raegebol 
(Ld) 
raegchollc z. raegebol 
raegen Ook ragen (WH) zw. ww., ook at. 
(Dm1); overg.; raegde, het raegd 
{'rs:gjj/'ra:gjj] 1. reinigen van spinrag met 
een ragebol De raegebolle moef' brukon 
om spinnewobben to raegen (Ste), Wegaon 
silo woken mit do raegebol dour 't huus 
year 't spinrag to raegen (Dhau), spinrag 
(wit do scbw-e) raegen 2. ontdoen van 
spinrag door to ragen We moe'n do schure 
raegen (Diz, Np, Ma), Mit schoonmaoken 
gaoj' vaoko eerst alles even raegen (Obk) 
3. reinigen door nit to vegen, nit te 
borstelen, nit to krabben, uit to schrobben 
e.d. Do piopen van do kachol mos ie 
regelmaoti raegen (Obk), do Jainpoglazon 
even ragen (Spa), 1k moot nodig do piepe 
raegen d.i. de pup waaruit men rookt 
schoonmaken (Bu, We!), We raegen do 
scbostien mit eon hulzebos (Wol), de 
(toe) stai raegon schoonmaken (Ste), N is 
mit do stal an 't raegen, we willon him 
vandowoko nog schonobunon (Ld), Wat 
bij'm tocb an et raegen wat halen jullie de 
spullen tech overhoop (Ste) 4. uitdunnen, 
snoeien van bos (Nbk, Wol, ho: Np) Hi5 

zat in do bos to raegen (bo: Np) 5. zich 
nadrukkelijk bemoeien (met zaken die 
tussen anderen spelen) (verspr. WS, Nbk) 
Hij zat d'r tusson to raegen (Ste), Die man 
zit ovoral tussen to raegen, glen wonder 
dat d'r ruzie komt (Diz, Ld) 6. hardhandig 
naar buiten werken (Nbk, Obk), in d'r uut 
raegen.,  Die jongon wo 'n zo ba/s/twig, 10 
zollon ze d'r wit raegen (Obk) 7. woest 
lopen, banj eren (Nw) Hij raogt ova-al 
dow-henne (Nw) 8. hetz. als boron, bet. 2, 
z. aldaar (Sz) Et raagtjo dour do ha/s (Sz) 
9. uiteenval!en van houten vaatwerk door 
droogte, in uut meteor raogen (verspr. OS) 
Do tonne raegt out meteor (Dhau, Obk, 
Ow), ...is uut mokaander raogd dour do 
dreugte on do zwzne (Dfo, Ld) 
raeger (Dfo, Dhau) de; -s; -tien [rc:gç] 1. 
borstel om mee to ragen (Die), ook ragebol 
(Dhau) Et gfas mos mit do raegor 
scboonmaokt wodden (Die) 
racgcrticn (Ste) et; ...ties ['rc:gtin] 1. kind 
dat de beel vaak op z'n kop zet, dat vaak 
alles overhoop haalt 
rack Ook rauk (WH) bn., bw; -or, -at 
[re:k/ra:k} 1. het doel rakend of geraakt 
hebbend Was et rack of niot? (Nbk), rack 
gooien, Hi scbout a/tied rack (Nw, Ma), 
Dan mos H do haozen in 't locbtporboren 
to triegon, on dan scbout hiy mit grate 
zekerbiod zomar rack (j), Do jaogor 
glimdo! Et scbot was rack! (b), rack slaon 
(Nbk), Et is in ion koor not zonder dat or 
nóg eens meet worden geschoten, gewor-
pen enz. (Nbk, Ste), Hi7 gooide eon steen 
an 't was good raak, do rute in diggols 
(Sz), [toen] nain do vos eon sprang, on 
disso koor was 't rack (b), weer rack wozen 
weer gebeuren, weer toeslaan, nog eens 
misgaan, in toepassingen als de volgende: 
Et is weer rack daoroze hebben weer eens 
ruzie (Nbk), zo ook: Et was weer rack 
tussen Amoriko on Libie id (Op), Et is 
weer rack het regent weer, het is opnieuw 
s!echt weer (Nbk), ook: er is weer 
ingebroken (spor.), echter vooral: ze is a! 
weer (v!ot) in verwachting (Bu, Nbk, Nw, 
Ste), Now, dat was vat rack gezegd van 
iemand die bij de eerste omgang met een 
ander in verwachting raakt/een kind 
verwekt (Bu, Nw), verder in Et was weer 
raok mit ci' onweer het onweer was weer 
hevig (Bdie), zo ook Hi)' kreeg d'r van 



raekclder - racken 

rack van langes hevig (01-Ni) 2. (bn.) 
pijnhjk doel treffend, aankomend D'r 
wodden make klappcn uutdiald (j, Nw), 
Hij gil N links an racbts racke klappan 
am debuud(j) 3. goed, scherp uitgedrukt, 
handig uitgedacht Dat was goad rack, wat 
hi)' daor zee (Nbk), Aj' rackc grappen 
vartelfon moa'n de mcanskcn d'r aenhk nict 
kwaod orninc woddan (Ste), Die snedigc 
opmarking van jow was besfist rack (Op), 
con raak gezegdc can opmerking, 
uitdrukking die scherp was, op z'n plaats 
was (Sz), Kiender kun we] vaokcr rackc 
zcttcn doaxi (b) 4. (bw.) zonder op te hou-
den, zonder beperkingen, voorai in mar 
rack, vgl. Zckackcicn [kietsen] rack, moej' 
Cs beuron zonder zich in te houden (Dho), 
Hi)' rookt mar wear rack, asof d'r gicn 
doktcr him waorschouwd bet (Nbk), In at 
vcurjaor kwottcran do protters rack op at 
dak (Db), Praot mar rack, at doct me niks 
(Diz), Eat mar raak(Nbk, Diz), Etrommaft 
mar rack her gaat daar maar door (op 
onbekominerde wijze) (Np) 
raekelder (spor.) Ook rokkelder (Bu) 
['re:kldr/'rsk ... ] - ophitser, iemand die 
voortdurend aanzet Och, war can 
rokkcfderl (Bu) 
rackelen (verspr.) Ook raokelen (Obk), 
rokkelen (bet. 2: Bu, Nbk, Spa, b: Im, bet. 
3: Obk), reukelen (Nbk, Nw), reuzelen 
(Ma) zw. ww.; overg., onoverg.; raekeide, 
het raekeld ['re:kliJ'ro:k.....rok ... ..rA:k ... / 
'rA:t] ...J 1. rakelen, porren in het vuur at 
vuur rackc/cn (Bdie), in at vuur rculco/cn 
(Nw, Nbk), Mit at stokcn van antrcciet 
mocj'zo now on dan as avanpics racka/en 
am do aske van at raustar te kricgan (Obk) 
2. (onoverg) ophitsen, aanzetten, zich 
ermee bemoeien zodat de irritatie toeneemt 
Hi zit a/tied te rokkc/cn (Spa), N zit 
ovcra/ tussan to raako/cn (Bu, Ma, Np, 
Obk, 01-NI, Spa, Ow), Hi)' zit ovaral 
tussan te rokkalan (Spa), Hi)' zat d'r a/tied 
ondar te rokkclon (b: Im, Nbk) 3. 
(onoverg.) Iasterpraatjes verspreiden (Obk) 
Ia moan van ienc niat roklcalan (Obk) 
rackeliugs Ook rakelings (WH) ['rc:ku]s/ 
'Ta:... ] - rakeihngs Et tiapolstokkicn gia-
se/dc mu)' rackc/ings fangs de oran (Ld), 
Hi)' ging rackalings an ml)' /angas (Ste), 
Do jongo v/aug dwas over do wag, rae-
ka/ings vcur can auto langos (Op), Hi)' 

kwarn me raakcfings vaurbi) at is mar net 
goad gaon (Nw), Et gong mar rackalings 
good (Nbk) 
raekcn Ook raken (WH) zw. ww.; overg., 
onoverg.; raekte, het raekt ['rs:kjj/'ra:k] 1. 
(overg.) treffen door een slag, schot enz. 
Th)' hat mit de auto krak datpaoltian rackt 
(Nbk), Do jaagers babban do baczc krck 
nict raekt (Np, Nbk), Hi)' rackEt 'm la-ak 
niat mit at pialkabogasebictan (Ste), Hi)' 
hat dc roza raakt (mit schietan) (Ow, 
Bdie), Hzgaot waf opjacht, mar hi)' kan 
niks raekan (Obk), (van een siechte jager:) 
Hi)' bet we] ianc raakt, mar at haor v/aug 
d'r of(Nw) 2. (overg.) veel werk verzetten, 
in 'm rackan (Bdie, Bu, Ma, Np, Nt, Sz): 
We bin goad opscbautan, we bebban hum 
goad raekt (Np,  Bdie), . 'in even best raekt 
(Ma), Hi)' hot 'm goad raakt, van daago 
heeft hard gewerkt (Bu), We habben 'in 
ommorack rackt d.i. hier: we hebben veel 
hooi geoogst (Nt), zo ook Wabobban oons 
nog even goad raakt mit hooicn vaurdat de 
donderbuia d'r was (Sz) 3. (overg.) veel 
plezier niaken, in 'm rackan (Bu): We 
habban 'm even goad raakt vanmiddag 
(Bu) 4. (overg.) veel en iekker eten, 
drinken, in 'm rackan (verspr.) (van men-
sen, dieren:) Th)' raakt 'in nog even goad 
eet stevig door (Bu), We zu//an 'in (even) 
goad raekcn (verspr., Nbk), Et smackta ma 
best, ik bob 'in Rink raekt, vanmiddag 
(Diz), Die her 'in ok rackt heeft zich goed 
vermaakt met eten en drinken (Bu), Hi)' 
hat 'm goad rackt heeft veel gegeten (Ste), 
ook: heeft teveel alcohol genuttigd (Ste), 
As ct mar gian geld kost, dan rackan za 'in 
good ze zijn erg inhalig, ni. om veel te 
krijgen zoiang het niks kost (Ste) 5. 
(overg.) ontroeren, zich aantrekken, deren 
1k bob in dc /craantc lczcn dat hi)' over-
/eden is, mar och, It is vera of an dan 
raakt et jc zo nicE (Sz), Dc burcn gingan 
verbuzen, mar at rackt ma met, we haddcn 
gian omgang (Fe- Dbi), Dat raekt me 
(bie/cnda/) niot ik trek me er niets van aan 
(Bu, Nw, Ste, Nbk), Et rackt me met war 
zc d'r van zoggan (Bu), waartegenover Et 
rae/ac him wal acn botian, dat koj' we] 
zian, at doe 'in wo/ can betian zacr (Nbk), 
Et rackt me met zo, jc kun mit de bia/c 
wara/dniat ti//on (Wol), Now, daor rack io 
'in wal mit (Bu, Db, Ste), 1k wilgianiana 
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raeken nit mien vassiesschrieveriye 
(Dhau), Sommige nieens*en bin zomar 
raekt (Ste) 6. (overg.) net tegen jets of 
iemand aan komen Ze raeken mekaandcr 
(Nbk), Was et de zwme of wiend of een 
toverfee die racket an al die knoppen? 
(ba), 1Vi3 daanken Jaw, dat ie oons 
geweten raeken willen on oons do rechte 
weg to wiezen (b), Dat raekt kaant noch 
wal dat slaat nergens op (Nbk, Np), Et 
raektn,i'j dekooldelcJeren niethet kan me 
niets schelen, het deert me met (Bu), 1k 
raekte d'r mar even an of or was weer 
zoveer d.i.: ze raakte wear in verwachtjng 
(Nw), zo ook 1k kan d'r mar even an 
raeken of et is weer mis (Nw), (bij verge-
lijking:) Die kleinejonge is driejaor, mar 
aj' dat Zion wat vow-  gefle meneuveis as 
hi maakt, bi raakt de grand soms met 
(Sz) 7. (onoverg.) belanden, komen Ft is 
nag krek good gaon, of ik was to waeter 
raekt (Dfo), As do vrouwiuden brij kook-
ten, mossen ze mit en gedurig ruren, eon 
raekte et an do bojem (Obk), Hi5 raekt d'r 
steeds dieper in komt steeds verder in de 
problemen, in de sehulden (Nt), argens 
deurbenne raeken in de situatie komen dat 
een voorraad op is (Nbk), zo ook Zo bin 
wi5 toch nog vlogge dour oonze kocbte 
knieperties raekt (b), As et weer niet gauw 
ommeslaot, raeken we dour alit win tervoer 
henne (01-NI), 1k raeke d'r wel dour nI. 
door mijn voorraad (Ste) 8. in een toestand 
geraken d'r of raeken kwijt raken (Ste), 
Van erebeien raek ik onder do jokpoeden 
(Np), 1k raekte d'r van aachter do poest 
raakte buiten adam (Nbk), In It vuur van 
gevetht raekte ion van mien projektielen 
war uutdekoers(b), (mitiene) an depraot 
raeken, an do draank raeken, buten weston 
raeken, an do bedelstaf raeken 	Eers 
was d'r haost met an de slag te raeken kon 
je haast niet aan de slag komen (v), in 
lcriegsgevangenscbop raeken (j), Mar ok 
die daegen raekten weer op It aende a), in 
gevecbt raeken (j),  in do kunde raeken (v) 
9. (hulpww.) in de kombinatie van an et 
plus een onbep. w., nI. om hat begin van 
een handeling uit te drukken: an et vechten 
raeken, an et vertellen raeken (j); ook met 
een van. deelw. om  de voltooling nit te 
drukken: Hij raekt d'r met over uutpraot 
(Bdie, Bu, Nbk), It raeken met uutpraot 

(Ste. Ma), argens an wend raeken 10. 
(hulpww.) in de kombinatie met te: in een 
bep. toestand genaken ) Doe ze op 'e 
grote vaort kwatnmen, raekte N Zion maot 
to va/en ) 11. (koppelww.) worden Die 
man is daor mal veizeild raekt (Nbk, Np), 
Hi7 her zo lange loden dat hij bet 'in 
bielemaol deurlegen, hi is eupen raekt an 
do scboolderblaeden (Nbk), (.) mar ze bin 
zo vertrouwd, vow- et yolk dat d'r eigen 
mit raekte (ba), etpad/spoor biester raeken 
kwijt taken (b), d'rgewoon an raeken (Bu, 
Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Nw, Ow, Ste): Ic 
raeken d'r an gewoon, tot an bangen toe, 
mar je moe'n et met to lange doen (Nw), 
Do koffie raekt op (Nbk), Ft voer raekt 
badde op (Np), Die booltbult begint a/ 
aorig op te rackon; d'r gict hiel war dour 
mit de winter (Dhau), Ft liekt tegen-
woordig wel of do centen nook op raeken 
(Ow), Et raekt eon keer op (Ma), Dat 
zwa ore wark dam-  kuj' van op raeken 
doodmoe (Dfo) 
raekt z. geraekt 
rackvlak (1) {'r.. .} - raakvlak (fig.) 
raem Ook raam (WI-I) et; -en; -pien 
[r:mJra:m] 1. glasruit (veelal: met 
omlijsting) As et onwcert, moej'nietbijde 
raemen staon gaon (Nbk), Watbej'mooie 
bloemen vow- do raomen staon (Obk), Do 
schilder bet eon nij raem inzet (Db), Ft 
raem is aorig vies (Nbk), Do racmen moe'n 
neudig wasken wodden (Nbk), et raem 
eupenzetten, .. dichtedoen, sla open nit do 
raemen eupen (Nbk), Ze bongen mit do 
bienen tot do raemen uut. gezegd wanneer 
in een ruimte erg veel mensen tegelijk 
waren (Dfo), je eigcn raemen inslaon 
(Nbk) 2. naampje, vierkant of rechthoekig 
latwenk ed. dat voor stevigheid van een 
een konstruktie zong moat dragen do 
raempies van eon biekaaste (bs) 3. hooi-
raam (op een boerenwagen) (OS, Np, 
01-NI, Op, Ste, WoO:  Ft raem [op een 
boerenwagen] bestiet wit raemkoppen en 
ziedbalkies (Dfo), Jonges, zetten Jim de 
raemen even op 'e waegens! nI. óén per 
wagen (Nw), Wij gooien et raem op 'c 
waegen (Ma); ook in toepassing bij het 
vervoer van tunf(Ld): Et raem kwam op 'e 
waegen mit bujlaeden en turfmennen (Ld) 
en bij hat vervoer van personen, met name 
in geval van gasten (Ste), vgl. Ft raem 
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kwam d'r ccrst op en daor kwam de 
zittcrsplaankc overhenne, van raemschcutcl 
tot raemschcutel (Ste); ook: soortgelijk rek 
op een kruiwagen (Pe-DbI, 01-NI, en 
verspr. oost.), d.i. hetz. als krojcrclç 
krojestek, z. aidaar, vgl. Op 'e krojc zetten 
ze ok wel eon raem om buf te vervoeron, 
a/glen peerd en waegen hadden; dat raem 
paste percies in do bakkroje en was van 
Jatten maekt (Nw), Af' een racm op 'e kroje 
macken dan mack Ye die groter, dan kuf' 
bij or staYvoeren nicer op 'e kroje kwiet 
(Db, Np), In et vene hadden ze ok eon 
raem op 'c krojc, dan konnen d'r nicer 
korven nut turf op staon (Np) 4. hetz. als 
grafraem, z. aldaar (Db, Dho, Ma, Op, Ste, 
Sz) Et racm van cen graf was om de maot 
van een graf an to geven, dan stak ie bi et 
racm Janges (Ste), Et raem Jigt op It graf 
(Dho), As et graf dichtc komt, wodt et 
raam wcgbaold (Sz) 5. bep. raamwerk 
waarop matten worden gevloehten (Ow) 
Bi et vlech ten van een matte your over de 
vioer, mossen de steken op een raem 
vaastezct woddon (Ow) 
raembiljet ['r...] - raambiljet racmbiljctten 
ophangen 
raemdcel (Obk) et; ...delen ['r...] 1. elk der 
onderdelen van een kozijn (en raamroede) 
Wi5 mossen vroegcr bij do timmerman 
sch ulpon; veurnaemeiik raemdelen, waor as 
wiy do stielen, roeden, ondor- en boven-
drwnpels uut zacgen mossen mit de 
schulpzaege (Obk) 
raemelappen (Nbk, Op) onbep. w. en het 
raemelapt ['r:moiapw] 1. wassen van 
ramen 
raemen z. raomen 
raemewaskcn (Nbk) Ook raemewassen 
(Diz, Nw) onbep. w. en het raemewasken 
['r:mawaskD/ ... wasn]  1. wassen van de 
ramen 
raemewassen z. raemewasken 
raemhoult (Obk) et {'r...] 1. hout waaruit 
men de dolen van hot kozijn en raam-
roeden zaagt, hetz. als kezieneboolt 
racmhor (Ste) ['r...] - raanthor 
racmkezien (Bdie, Bu, Ma, Nbk, Nt, Nw, 
Pe-Dbl, Ste) Ook raemskezien (Np), 
raamlcezien (Spa) ['r...] - raamkozijn Et 
raemkczien staot op zien plak (bij hot 
bouwen) (Bdie), Et raemkczien is 
biefemaole verrot (Nbk), et racmkezien 

maeken d.i. in elkaar zetten of herstelien 
(Nw) 
raemkop (verspr.) Ook raemskop (Np, 
01-NI) do; -pen; -pien ['r:mknp/'r:ms ... ] 
1. (vaak my.) elk van de voor- of 
achterstukken van een hooiraam (op eon 
boerenwagen), di. de voorste of aehterste 
dwarsbalk daarin Do raemkop is et veurste 
stok van et bujraem, mar ok or acbteu-ste; 
do racmkoppen hej' or dus meerstentieds 
over (Nw), Do raemkoppen bin do beide 
dwasbalken, de aacbtcrstc koj' verschoe-
yen, dan koj' d'r veur zitten (Nbk), Dc 
raemkoppcn Jiggen dwas over do wacgon 
on die in do Jcngtc Jjggen bin de raem-
scheutels (Ste) 
raemlaoge (Bu, Db, El, Ld, Nbk, Op) do; 
-n ['r] 1. eerste iaag hooi, koren op een 
wagen, op hot raam van een wagon (zodat 
do wagenbak vol is) de racmfaogc mit et 
zaod op 'e waegcn zetten (Nbk) 
raemlatte (Ld, 01-NI) de; -n; ...lattien 
['r...] 1. elk der latten die her glas 
vastkiemmen in eon kozijn (hetz. als 
glaslatte) D'r moe'n niie racmlatten op 'c 
kezienen (01-Ni) 
raempienkitsen (Ste) onbep. w. ['r:mpi 
btsn] 1. met een rutctikker (bet. 1) 
stiekem, om te piagen, tegen ramen ketsen 
raemroc (Diz) do; -den; -glen ['r:mru] 1. 
raamroede: elk der stijlen en dwarshouten 
in een raam Do racmroedcn moe'n varfd 
wodden (Diz) 
raemscheutel (Ste) do; -s {'r:mskA:t1] 1. 
elk dot beide zijstukken van het hooiraam 
op eon boerenwagen Ic badden raemkop-
pen, die dwas over de wacgen Jaggen, on 
die in de Jcngte Jiggon bin de raem-
scbeutels (Ste), Et raem kwam d'r ccrst op 
on daor kwam de zittersplaanke o verb enne, 
van raemscbeutcl tot raemscheutel nI. bij 
het vervoer van personen, met name gaston 
(Ste) 
raemskezien z. raomicezien 
racmskop z. raemkop 
raemslatte (Np, 01-Ni) do; -n ['r:msiato] 
1. elk der iatten die do zijkant van een 
hooiraam vormen Dc boerewaegensbadden 
briede raemslatten (Np) 
raemspunning (spor.) ['r...} - raamspon-
ning 
raemstok I (verspr.) Ook raamstok (Sz) 
do; -ken ['r:mstok/'râ:m ... ] 1. onderdeei 



raemstok - i-aethunnig 

van het hooiraam: elk der stokken, balken 
in de lengterichting, ook: stok of elk der 
stokken die ter versterking in de 
lengterichting onder hat hooiraam zijn 
aangebracht Do ziadde/en, do raemstokfcen 
weren rccbt, mar do yew— en de 
aacbtcrkaant weren naor beneden beugen 
in de midden (Obk), Et veurraem en et 
aachterraom, daor twain de stok in (Bu), 
In de stok was vEOr eon V sneden en 
aacbter con A, om an to tonen wat de 
vow— on aacbterkaante was (Bu), Dc 
racmsto/ckcn die knapten (El), lone 
raemstok was stokken (Ma), Dc raemstok 
bruukten ze a/tied onder de ziedde/en van 
et racin, yew-al do lake/dc (Ow), Do 
raamstok was eon stok wit de bos on 
wodde inidden onder at raam /egd vow- de 
stevikhied (Sz) 
raemstok II (Dho) at; -ken; -kien 
['r?:mstok] 1. hooiraam Doe et raemstok 
mar op 'a wacgen, dan kim we wat meer 
gras ho/en (Dho) 
raemventilater (spor) [r...] - raamventi-
lator 
raemverbiening (Obk) de; -s, en; 
.verbieninkien ['r..} L verbinding in het 

houtwerk van een raam Vrooger wodde mit 
oenp/ugge do mom verbiening vaastemaekt, 
/aeter mit boo/tscbrocven (Obk) 
raemwaark z. raem wart 
raemwark (verspr) Ook raemwaark 
(Wol), raeniwerk (Spa), raamwerk (WH) 
at [r:m.Jj 1. af te stellen of afgestelde 
kozijnen in een in aanbouw zijnd gebouw 
(verspr.) As d'r eon butts bouwd wodt, 
wodt et raem wart d'r in zot tussen et 
incise/en (Dfo), Et raem was-k is ok k/a or 
vow- at ni5o butts (Edie, Bu) 2- het geheel 
aan ramen in een gebouw As ci ra em war/c 
van at buus k/aor is, g/asdicbto, dan tan 
mit et binn on was-k begonnen wodden (Op) 
I smeedwerk op een deur (Nw) 4. hetz. 
als krojerek, z. aldaar (Bu, Db, Ma, Sz) 
We badden bier wc/k/eine boerties die eon 
raasnwerk op 'e kroje badden om hooi en 
grus to vervooren (Sz), Et raem wart op 
eon trojo /opt sob yin naor bovenen toe, ci 
is van bovenen wiedor as van onderen (Bu) 
raemwerk z. raom wart 
raep z. raap 
raepen (Nbk, Obk) Ook rapen (Sz) zw. 
ww; overg.; raepte, het raept ['re:pzpl 

'ra:pip] L oprapen, bijeenrapen, verza-
melen otto/s rapen (Sz), Hij wet niot hoe 
bi5 a//es hi)' mekoer raopen za/ om d'r con 
mooi verbao/ van te maekcn (Obk), ta/-
boo/tics ra op en bep - kinderspel spelen 
waarbij plm. tien talhoutj es op een nj 
liggen, die de kinderen één voor één in een 
korf brengen (als wedstnijd, met twee 
kinderen tegen elkaar) (Nbk) 
raer z. rear 
raercli z. reron 
raerteschellig z. ratte/scho//ig 
ract z. raotl 
raetej z. ratte/, rate/ar 
ractelaar z. rate/ar 
ractelbek (Pe-Dbl) de; -ken; -kien 
[re:tl ... ] 1. hetz. als rabbo/bok, z. aldaar 
raetclboom (Dho) de; bomen; -pien 
['r...] 1. ratelpopulier 
ractelen z. ratto/en 
raeteler z. rate/ar 
raetelkont(e) z. ratte//cont 
raeteliaand (Bu) at ['re:tjâ:nt] I. weiland 
met veel ratelaars (bekende plant) Aj' 
raeto/s in et /aand bebbon is dat nict con 
best to/can, want raeto//aand is aannoedi 
/aand (Bu) 
raetelmesiene (Nbk) de; -n, -s; -gien 
['r. .] I. vrouw die voortdurend snel praat 
raetelrnusse (Ste) de; -n; ...mussien 
['rc:tjnt&so] 1. iemand die heel veel praat 
raetelscbelf z. ratte/scbe//ig 
raetelschellegien (Obk) et; ...schellegies 
['re:tsksloxin] 1. twee exemplaren die bij 
elkaar horen en toch niet goad bij elkaar 
passen, vooral inzake een kop en schotel 
raetelschellig z. ratte/scbe///g 
raetclsthutc z. ratto/schute 
ractelsiag (Np, Op) Ook rattelsiag (Ow, 
WU) [n .j - ratelslag, ratelende dondersiag 
M- twain nog con racre raote/s/ag, mar 
govaor was d'r naor mien donken niot bij 
(Op), Et was we/ eon beste ratte/s/ag (Sz) 
ractelsiange (Nw, Pe-Dbl) ['re:tjslal)(g)a] 
- ratelslang 
raeteisnutc (Np) de; -n; .snutien 
['rc:tjsnyto] 1. hetz. als ratte/schuto, z. 
aldaar 
raetclwilg (Bu) de; -en; Lien [r..} 1. 
wilgesoort met bladeren die een ratelend 
geluid maken (verz.) of exemplaar van die 
soort 
raethunnig z. raotbunning 
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raeve z. raeven 
raeven (Obk) Ook raeve (Bu), rae! (Np), 
raaf de; -s, oak raeven (Bu, Ld, Np), 
raven ['rc:bxpl're:wo, ...vo/'re:f/ra:f] 1. raaf, 
bekende kraaiachtige vogel Eon raeven was 
eon grote krio die een boo] jongo voogels 
roolde (Obk), As de raeven kommon (..) 
dan ni. zau er jets ernstigs gebeuren (Bu), 
eon witte raafeen uitzondering (Obk, Op): 
Dat is now ionmaoi eon witte rag dat 
gebeust haost nooit (Op), Ze kommen loch 
we] achIer Jow leugens, ofzuiien do raven 
et ok uutbrengon hoe dan oak kamt de 
waarheid aan het licht (Op), Woes mar 
veurzicbtig, want de raven brengon et over 
het zal heel gemakkelijk in de bekendheid 
kamen (Sz), Dat is your do raven gooien 
onbegannen werk (Dha, Op), Hi5 vrot as 
eon rae! (Np),  Jim vreton as raeven (Np), 
Zie steien as raven (verspr., Spa), Hi 
stooit as do raven (Ow, Spa, Wol), ...as con 
raaf (Edie), my iiogt as eon raaf (Diz), 
zwat as eon raaf (Dhau, Dho, Ow) 
raevennust (I) Oak raevenus: (1) 're:brji 
nAsh ... ] - ravenest 
Raevenswoold (Oho, Ow, I) Oak Ravens-
woold (verspr. OS) et [rs:bijiswo:lt] 1. 
naam van een der dertien darpen in 
Oost-StoJ]ungwarI, Ned. Ravenswaud 
Raevenswooldiger I (Obk) de; -s [...'wo:l 
dQgf, ...gar] 1. inwoner van Raovenswooid 
Raevenswooldiger 11 (1) bn.; niet tegelijk 
voar een anzij dig zn. en na een anbep. 
lidw. [...'w...] 1. van, m.b.t. Raovonswooid 
vgi. do Raevenswooldiger bossen (1) 
raevenust z. raovennust 
rafcl z. raffel 
rafelen z. raffelen 
raffel Oak raft! (Ld, Spa, Sz) de; -5; -tien 
['rafj/'ra:ffl 1. rafel, lasgeraakt weefsei D'r 
zitten raffeis an do rok (Dha, Ma, Nbk), 
Do raffois kommen bear ondor dejurk uut 
(Dhau), ...onderderok weg(Obk), El is zo 
roeg oI'warkt, do raffois hangen d'r bij 
(Spa, Diz), D'r bangen raffois bi5 daeie 
(Nbk), Do raffeis bongen 'm order an do 
brookspiopon (Op. 01-Ni), eon raffolan do 
trui hangon hobbon (Nw, Spa Wol), eon 
rafici in do kouso ladder (Nbk) 2. grate 
mond (fig.) (Nbk) Hool Jo groto raffel es 
(Nbk) 
raffelbek (Dfa) de; -ken; -kien ['rafl ... ] 1. 
iemand die veel en druk praat 

raffelen Oak rafelen (Ld, Spa, Sz) zw. 
ww.; averg.; anaverg.; raffeide, het raffeld 
['rafjiiJ'ra:fj] 1. (anaverg.) rafelen (van 
staf, garen) Die hick rok raffeit (Np), Dat 
touwraffoit(Ste), Die mouwo iskopot bi5 
do poise, die bogintzo toraficien (El, Ste), 
Dat begint beiomaoi to raffelen (01-Ni), 
Die stock moot ik ovonpies vaastczotten, 
cers gaol bi5 raffelen (Obk), Kiek die Jasse 
es rafoien (Spa), Aj' con sleek vaien Jaoten 
(mit broien) bogunt et to raffolon (Nbk) 2. 
(anaverg.) raffelen, druk kietsen, aan één 
stuk door praten Do snaevel staot him 
nooit stifle, on dat raffoit mar! (Dfa), Die 
dot niks as raffelen (Spa, Ow), As die 
good an 't raffelen is (.) (Obk), Watpraot 
die man, et raffeit 'in out do bek! (Spa), 
...uut do mond (Ow), ...van do mond (Bu, 
Nbk), ...van do bok (Diz, Np), ...van do 
tonge (Ld), Hi5 raffoit an ion stok dour 
(01-NI, Nbk), Hiy zit an ion stuk dear to 
raffofon (Spa), Hij raffeit d'r mar war 
henno kletst maar wat raak (Edie), Ze ha] 
niot op to raffeion (Op) 3. (overg.) snei en 
weinig zorgvuldig uitvaeren (van werk) 
(Sz) 1k bob ot druk, dat He gao ot werk 
your vandage mar viug an kantrafoion (Sz) 
raffelig (Bu, Nbk) bn.; -er, -st ['raflox] 1. 
rafehg Et is raffeiig hour, et raffoit 
bioicmaoio uut (Bu) 
raffelkont (Dhau, Wol) de; -en; -ien 
['rafjkantj 1. iemand die vaartdurend druk, 
veel kletst 
raffelkouse (Sz) de; -n; ...kausien ['r...] 1. 
iemand die vaartdurend druk, veel kletst 
raffelsehute (Db, Diz, Obk, Spa) de; -n; 
...schutien ['rafjskyto] 1. iemand die druk 
en veel praat 
raffclwol (Nbk) de ['rafiwal] 1. eerder 
gebruikt wallen garen, vgl. 't Is raffoiwoi, 
ofraffoid gaorcn daor He mit broio (Nbk) 
raffia (spar.) ['rafija] - raffia 
raffinaderi'je (spar.) [ ... dç'ijo, ...cjo; z. 
-ije] - raffinaderij (van alie) 
rag (Bu, Nbk) et [rax] I. (oak verz.) rag, 
spinrag D'r bangt ok weer eon rag an do 
zooidor (Bu, Nbk) 
rage (spar.) ['ra:zj] - rage 
ragebol z. raogobo] 
ragen z. raogon 
ragficn (Diz, Obk, 01-Ni) ['raxfin] - 
ragfijn (lett.) Dat is eon ragfion warkion, 
dan maj' wel gooio ogon hobbon (Diz), 
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rail - rakkien 

rag/len gaoren (01-Ni), Dat is miy to 
rag/len (Obk) 
rail z. reel 
rak Ook rek (Diz, Op, Sz) et; -ken; -kien 
[rak/rek] 1. rek voor potten, pannen, 
meikbussen, emmers enz., hetz. ais 
bussorak en potra/ç vgl. Vow-  potten on 
pannen badden zo con rak an do mw-c am 
an op to bangon of in to zetten (Obk), As 
do melkbussen scbonebuund waoren, 
woddon ze op 'e kop op It rot zet, am wit 
to lekken (Op), Dopannen leg io mar op ft 
rat (Ste), Dc melkbussen laggon on 't rak 
(Ma, Spa), ..staon op 't rat (01-NI), We 
zetten de busson op 'trek (Sz), De bussen 
l%gen weer schone op 't rot (Diz) 2. het 
geheel van de vier blaeden van een 
hooimachine (Ow) 3. hetz. als linnenrak, z. 
aidaar 1k bob do was op It rat daon (Np) 
De was bangen wij op 't rat (Dhau, 
Pe-DbI, 01-Ni), Zet et rat even buten 
(Ste) 4. fietsrek ) N zol krek hew- flets 
wit 'ti-ak haolen, doe ft begon to snijon ) 
5. (vaak verki.) eierrek (01-NI) Zot do eier 
ma,- op 'trakkien(Oi-Ni) 6. oud paard (El) 
Dat peerd is eon oold rak oud paard (El) 
rakelings z. raekelings 
raken z. raeken 
raket Ook reket (spot.) de; -ten; -tien 
[ra'kst/ra'ket] 1. vuurpijl (spor.) 2. raket 
(die bommen naar hun doei brengt of voor 
de ruimtevaart) 
raketanval (spot.) [rak...] - raketaanval 
raketbasis (spor.) [ra'k ... ] - raketbasis 
raketinstclaosie (spor.) [rak...] - raket-
instailatie 
raketmoter (spor.) [ra'k ... ] - raketmotor 
raketofweer (spor.) [ra'k ... ] - raketafweer 
rakken zw. ww.; overg., onoverg.; rakte, 
het rakt ('rak] 1. opruimen en/of schoon- 
maken, wegnemen van viezigheid (vaak: 
bij wijze van hulp) 1k bob do bool weer 
rakt, want et was me we] eon troop (Diz), 
Ze mossen him hielemaolc rakken hem in 
alles verzorgen (Np), WiY bebben daor de 
rommol raid (Ow), Do buren bebben or 
daor allemaole oven rakt (El), D'r is daor 
Jena ziok, on zfy rakt d'r do hoof war op 
(Ste), kattestrontrakicen (Nw, 01-Ni, Spa), 
Dat boost is niet zindelik, ik bob heel war 
van 'in to rattan (Pe-Dbi), As iene over-
geven bet, dan macf' etrakken (Woi), Et is 
daor con grate troop, d'r is veulo to rakken 

(El), Die meensken bebben daor biol war 
raid (Obk, Np), vandaar Ze bebbon him uut 
de nood rakt (Np), Hi)' is weer raid, mar 
now fat hi)' niks moor van 'in hew-en 
hoewei hij door anderen geholpen is, 
vergeet hij dat gemakkelijk (Nbk), It bob 
'm uut de stront rakt ik heb ervoor gezorgd 
dat hij bep. moeilijkheden te boven kwam, 
ik heb hem geholpen met werk dat hij 
aileen niet aankon (Edie), Ic moe'n Jo 
eijenkontmarrakkenjemoetje zelfmaar 
zien te redden (Nw), Ocb, war wil hi) hi)' 
tan Zion ozien  kant nog nict rakkon (Bu) 
2. (overg.; in het bijzonder) een baby 
verschotien, een schone luier geven (Dfo, 
Obk, Spa) De poppe moot nag even raid 
wodden (Obk), De kleine jonge had eon 
vioze brook, die he'k oorst mar es rakt 
(Spa) 3. z. racben 
rakker z. rakkerd 
rakkerd (Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Ni, Ow, 
Ste, b) Ook rakker (verspr.) de; -5; rak-
kertien ['rakr(t)]  1. zeer bijdehand, ge-
wiekst, bedreven iemand: bijv. in work, in 
schaatsen Hij is good uutslaopen, or is eon 
kwaoio rakker (Bu, Diz), Th31 tan badde 
warkon, or is eon kwaoio ratter (Bu), N is 
eon ratter op at ics (Op), Daenk d'r good 
omme, et is eon rakkoi hew- bijv. inzake 
handel, kaarten (Op, Ste), Et was (.) con 
vos! Eon oolde rakkerd, die al hie] wat 
opvroten bar (b), eon sloege rakker sloom 
iemand die ze toch achter de ellebogen 
heeft (El) 2. deugniet, kwaj ongen Die 
jonge is eon groto rakkerd (Nbk, Np), 
..een ochre ratter (Ow), .-con dikke 

rakker (Ma), ...eon ondeugend raickortien 
(Obk) 3. moeilijke of schelmachtige per-
soon, iemand die bet niet zo nauw neemt 
(Np, 01-NI) ten kwaoic rakkerd een niet 
zo gemakkehjke vrouw (Np), N is eon 
aorike raickord neemt het niet zo nauw 
(Np) 
rakkien (Ma, v) Ook rae/den (Op) et; 
rakkies ['rakin/raxin] 1. rak (in de wind), 
in fig. gebruik, nI. kleine tegensiag (v), 
vgl. D'r hoe/I in leite mar con Hein 
rakkien in do wiend to komnion on de hoof 
hit d'rhonno (v), ook: kleine vooruitgang, 
vgl. En dan kommon d'r dus Heine rakkios 
in do wiond stukje bij beetje gaat het 
vooruit, bijv. bij het uitvoeren van een 
projekt (v) 2. klein type hooiopper (van 
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ral - rammel 

vroeger) (Ma, Op) 
rat bn., bw.; raider, ralst [ral] 1. druk, 
overdreven, snel on zenuwachtig in het 
praten It moon eerstgoad luusteren, ie bin 
me to ral in etpraoten (Db), Die is wel wat 
tam! in de praot (Spa, Dfo), It moen niet 
zo ral wezen (Bdie), Dat is ten ralle 
praoter (Dho, Spa), Hij is ral in de mond 
(Diz, Ma, Ste), Hij praot zo ral, it kun m 
Most niet volgen (El), Et is wat eon 
overdreven man, hij praot zo ral as wat 
(Ld), Och, da's wel ten aorig meenske, 
mar zie is nogal wat ral vertelt eigenlijk 
teveel (Bu), Ik kriege d'r pion in It heufd 
van, huff is miff vain to luud en to ral (Op) 
2. grof, ruw in do wijze van uitdrukken 
(Ste) Hij is raer ral in de mond (Ste) 3. 
(van sluitwerk) to ruim (verspr.) Die 
krappe van de deure is ral, d'r moot eon 
pennegien tussen (Bdie, Sz, Nbk, Np), Do 
klinke van do aebterdeure is ral, die sluut 
niet al to good meer (Op), We meugen wel 
can nife krukke an do deure hebben, disse 
zit d'r watral in (Ld) 4. (bw.; van eon koe) 
schuw, zenuwachtig (Ste) k Vertrouw at 
niks, hi j kik zo ral toe (Ste) 
raldal (Nw) de; -len; -legion ['raldal] 1. 
iemand die voortdurend druk praat Et is 
eon raldal, die praot a/tied an (Nw) 
rallie z. real 
rally (spor.) ['relij - autorally de rally van 
Monte Carlo (spar.) 
ram do; -men; -megien [ram] 1. mannelijk 
schaap Oktober is zowat de tied dat de 
schaopen onder de ram an de geiten onder 
de bok moeten (Pe-Dbl, Op), Een rain 
wodt vaeke in 't laest van september bi f do 
schaopen laoten (Nt, 01-NI, Ld), In de 
haast bebben do schaopehoolders vaeke 
can ram bij do schaopen lopen om bow-
sobs op en drachtig to kriegen (Db), Et 
scbaop bet under do ram west (Ste, El), 
eon ram holen hebben en ter dekking 
aanbieden (b), dl ram ofbienen kastreren 
door af.to binden (Bdie, Ma, Nbk, Nt, Ow, 
Wol), vandaar eon ofbunnen ram (Nbk) 2. 
mannelijk konijn Hij meet mit de knien 
Haar de ram (Ma, Obk, Ow) 3. (met 
hoofdletter) hot sterrenbeeld Ram 4. in 
rammen on u. en blauwe gentiaan (Ld) 
ramadan (1) ['ramadan] - ramadan 
ramlam z. ramlaom 
ramlaom (Dho, El, Np, Obk, Op, Ow) 

Ook ramlam (ZW, 01-Nl, Spa, Sz) et; -er; 
-pica ['r...] 1. mannelijk lam Ujlaomer bin 
vaeke meer weerd as ten ramlaom (Obk), 
D'r bin nogal wat ram/sower bij (El), We 
hebben eon ram/am an de flesse (Spa) 
rammaaien (Bdie, Wol en verspr. oost.) 
Ook rammeien (Dfo, Diz, Obk, Sz, Wol), 
remaaien (Dho, Nbk, Np, Ste, b: Im, bet. 
1: be: Bu) zw. ww.; overg., onoverg.; 
rammaaide, het rammaaid [ra'ma:jn/ra 
'maj(d)4/ro'm...1 1. met geweld slaan, 
rammeien, met de armen om zich been 
slaan Ze rammaaide om hour toe (Np), 
Thor rammaait tiff de boel van ho van 
(Nbk), Ik heude  Jo al rammaaien (Ste), 
Die kwaojongen zitten in do neutepallen to 
rammeien (Obk), Ze rammeide me zo an 
do kaante duwde me opzij (Wol), Hij 
rammeide do koffe van do taofel (Nbk, 
Np, Diz), Slao niet zo mitjo banen, ie kun 
die vane wel ondersteboven rammeien 
(Obk) 2. (onoverg.) eon behoorlijke op-
miming houden (Wol) Ik hebbe es good in 
do schure an 't rammaaien west (Wol) 3. 
(onoverg.) woest, wild lopen (Nw) Hij 
rammaait overal dew leapt lamp en woest 
overal doorheen, over planten enz. (Nw) 4. 
(onoverg.) stoeien, wild rayotten (Dfo, 
Dho, Obk, Ste) Hool toch op to remaaien 
(Dho), Die jongen bin zo an 't rammaaien, 
dat dri.  jt op ruzie nut (Dfo, Ste, Obk) 
rammaaier (Ste) Ook remaaier (Ste) de; 
-s; -tien [ra'ma:jc/ro'm...] 1. iemand die 
stoeit, woest ravot 
rammeheufd (Ste) Ook ramsheufd (Bu, 
Pe-Dbl) et; -en ['rama,..l'rams...] 1. 
ramshoofd, het enigszins belle hoofd dat 
sommige paarden hebben Dat peerd het 
eon rammeheufd (Ste), As can peerd can 
ramsheufd het, den bet hij can bochel op 
e. neuze (Bu) 
rammeien z. rammaaien 
rammekdp (Dho, Diz, El, Ma, Nbk, Spa) 
Ook ramskop (Db, Np, Ni, Nw, Obk) do; 
-pen ['ramokop/'rams...] 1. kop van eon 
ram (El, Ma, Nbk) 2. hetz. als ramme-
heufd, z. aldaar 't Is wel eon mooi peerd, 
mar. at is spietig dat hif eon ramskop bet 
(Obk), Dat peerd bet wat eon rammekop 
(Dho) 
rammel do ['ram!] 1. in eon pak rammel 
eon pak slaag: Aj' dat nog can keer doen,. 
kn'ej' van miff eon best pak rammel (Db), 
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rannne)aar - rammelen 

iota can pakramme! geven (Nbk) 2. in an 
c/c mmmcl wezen veel on druk praten 
(Nw): Ic bin allied an de rammel (Nw) 3. 
z. rammelbelle 
rainmelaar (Rdie, Bu, Dhau, Dho, El, Op, 
Spa) do; -s; -tien ['ramja:r] I. mannelijke 
haas (Rdie, Bu, Dhau El, Op, Spa) 2. hetz. 
als rammelbefle, z. aldaar (Dho, Spa) Dc 
Maine jonge hadde eon rammeiaar In de 
wiega (Spa) 
ranimelbelle (verspr.) Oak mmmcl (Dho, 
Op) de; -n; -glen ['rarnj ... /..] 1. bekend 
speeltuig: rammelaar 1k weet nag datse d'r 
weren, eon ramnmelbolle van pitriet of 
Spaans (spieten) riot (Nbk) 2. iemand die 
veel, druk kletst (Nbk) Dat is we] zoe'n 
ramnielbelfe (Nbk) 
ramwelder z. ramineler 
rammcldcri'je (Ste) do [ramidrtjo]  1. 
gerammel, hot rammelen H4 war Coil 
rammelderije over die hobbehe wag! 
(Ste) 
rammeldeuze (Dfo, Ld, Ma, Np, Nw, Obk, 
Op) do; -n; ...deusien ['r...] 1. doos met 
steentjes die men Iaat rammelen wanneer 
men achter eon paard loopt op eon keuring, 
ni. waatdoor hot paard harder gaat lopen 
(Nw) Dr g#ot Jane wit de rammeldeuze. 
aachtcran (Nw) 2. rammelgat, kletskous 
Die oafS ramnioldeuse gaot mar noon' 
wear vat (Obk), It Is we eon rammeldeuze 
(Ma) 
rammelen zw. ww.; overg., onoverg.; 
ranuneide, hot rammeld [ram] 1. 
(onoverg) rammelen, eon rammelend 
geluid voortbrengen Dc wokkor ra.mmelt, 
we moe'n d'r wit (Nbk), V/at rammelt jaw 
fiats toch (Bu), Et stormt zo hadde, S 
douren on raemen rammelen d'r van (Obk), 
Et huus rammelde dr over, doe die zwa ore 
auto d'r langes gong (Wol), 1k mag de 
uatfaot van inlet auto wel es naokieken 
faoten, die rammelt d'r over (Db), HI)' i-Mt 
togal han-a mit die hire aachter do auto, 
a/las ramm alt d'r over(Ld), Die dewy staot 
to rammelen (Ste), Et de/csel rainnielt op 'e 
panne (Nbk, Nw, Ld), Ut ging eon zwaore 
auto langes, dat de topples on do paanties 
rammelden (Diz), (bij vergelijking, on-
pers.:) 't Rainmelt ml)' so in 't licE,' do 
bnme bonen beginnen Ic warken (Nbk, 
01-Ni, Obk), ...in do baud (Nbk ..in de 
bock (Nbk, Nt), Dc bock ramnmelt me nl. 

doordat men last van winden heeft (Nbk), 
(onpers.) 't Is haost etorstied, at begint me 
in 't lief te ravine/en al. doordat men trek 
krijgt (01-Ni), zo oak As ctje i-attn alt is 
or van cM hanger (Ste), Dc macge iaznm cit 
me (Np)  on 1k ramnmel van do hanger 
(verspr.), We konnen de cerpels rammelen 
hew-en  over de straote, doe de zak leegloup 
(Obk), Mar dat dekselse geld! Dat nag zo 
graeg rammelan, en dan sleug K bi5tiedcn 
't zjvict nut wit graag uitgegeven warden 
(b), Zuwwo even canton rammelen? ni. do 
holle vuisten op elkaar doen en op do 
knieën slaan, zodat de indruk ontstaat dat 
Jo centen in je handen verbergt (Nbk) 2. 
(onoverg) met eon rainmelend geluid gaan 
Do auto rammelde over de wag (Nbk) 3. 
(onoverg.) morrelen of anderszins met jets 
bezig zijn zodanig dat or eon rammnelend 
geluid ontstaat Zo zatten an de deure te 
rammelen (Db), D'r wodt an do dew-c raw-
meld (Bu), 1k bob an do dew-c ran-irneld, 
mar d'r was gieniene thins (Nw), As d'r 
aovens lone an do Sure zit to rammelen, 
doe 1k met cup an (Obk), nut sioutels 
rammelen, Do visboer ram.rnelt nut zien 
geld (ba), Zit toob met so op die piano to 
ramnmn cien (Nbk) 4. (onoverg.; van eon 
betoog, eon verhaal:) niet sluitend zijn, niot 
kioppen op diverse punten (Nbk, Op) Dat 
vcrhaef van him rarnrncldo bioiemaole, d'r 
sat nib glen vaastjgbeid in (Op),  Dat 
verbael rammelde an a/la kaanten (Nbk), 
(met botekenisvermenging:) Op sian vet-
ha elan kuj'gien staot maeken, ze ravine/en 
soms as eon oolde fiats (Op) 5. (onoverg.) 
uitvallen van rijpe, droge korrels (ujt  
korenaren), ook: overrijp zijn van dje - 
korrels (verspr.) Dan raznmeft at nod d-
ofvalt in flinke hoeveelheden, nl. wanneer - 
do graankorrels overrijp zijn (Dhau, El, 
Ma, Nbk, Np, Nw, Op, Ste), zo oak Et 
zaod rammelt dr wit (Sz, Bdie), As ct 
zaod slim nape is, zej' web at ramme!t in 
do aorcn (Ste), ...in 't stro (Diz, Obk. Np), 
Nao et dos/can mos ot zaod over S wieñt 
on dan rammelde at in do  
(overg.) ranselen, door elkaar schudden n-
slaan, in icnc dour me/coat rammalen. 1k 
za/je dear me/caere ramme/en (Ste, 
Ic zo/lenje dew- mekeer ramme/en! 
Diz, Nbk, Nw, Ma) 7. (onovcrg.) 
houdend druk kietsen Dat meenske sit mit..: 
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rammeler - ramp 

weer to rammelen (Obk) 
rammeler Ook rainmeider (bet. 2: Nbk) 
do; -s ['ramr/  ... drJ  1. iemand die rarnm'elt 
in divers, bet., z. rammelen 2. ratelkous, 
ieniand die voortdurend praat, babbelt 
(Nbk, Nw) le bin me ok eon oolde 
rammelder, bear (Nbk) 
rammelfiets (Db, Nbk) do; -en; -ion ['r...J 
1. fiets die voortdurend rainrnelt sen oo!dc 
ra.mmel/Jets (Db) 
rammelig (Nbk) bn.; -or, -si ['ramj3x] 1. 
niet good vast in bep. onderdelen, 
rammelend Jow Lets wodt ok aoflg 
rammeiigllNbk); ook fig.: van eon betoog, 
verhaal 
rammetkaaste Ook ranvnelkast (Wol), 
,'ammeikaste (Wit, 01-NI) de; -n jr...] 1. 
oude kast die raininelt (Nw) 2. oude fiets, 
auto, wagon of kruiwagen (veelal: die 
rainmeit) eon oolde rammelkaasto van eon 
Lets (Dfo, flit, Ma, Ow), Wat tied ie op 
eon ouwe rammolkaste, jong (Spa), (van 
eon auto:) Die oo]de ramme]kaasto komt 
niet dear do keuthig (Obk), MY rood in 
eon ooide ranuneiicaaste, hij was neudig an 
eon niye waegen toe (Viol) 
rammelkarre (Np) de; -n; -glen j'r ... ] 1. 
oude fiets (veelal: die rammelt) 
rammelkast(e) z. rammeikaaste 
rammelkont (Nbk) de; -en; -ion ['r...] 1. 
rammelgat, kletskous 
rammelmaande (01*) de['ramlxntnda] 1. 
rarninelaar, rarnrne]bo]Jc van pitriet Eon 
rammelrnaande wodde vioch ton van pitriot, 
d'r zatten eon peer kattebeilegies in (Obk) 
rammetsckute (Dho, flit, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01N1, b: un) do; -n; ...scbutien 
['ramjskyto] 1. ratelkous, babbelkous Da's 
eon ecbte rammelsobute! (Diz) 
rammcizak (Np) do; -ken; '-kien ['r ... J It. 
rammeigat, kietskous 
rammen zw. ww.; overg.; rainde, het raind 
['raip:] 1. dekken: door eon znannelijk 
schaap (Bu) Dat scbaop wodtratnd(Bu) 2. 
Z. raomon 
ralumenas (43) ['ramonas] - rammenas 
rammepiest (Nbk) do; -en ['rampist] 1. 
penis van eon mannelijk schaap 
rammestroep z. rammestrupe 
rammestroppe z. rammestrupe 
rammestrupe (Bu, flit, Ld, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-Ni, Op, Wol) Ook raminestruap 
(verspr. OS, Bu, Nw, Op, Pe-DbI, Si), 

ranitnestroep (Nt), rammestroppe (Sz), 
rainsatroppe (Si) do; . ..stmpen; ...strupien 
['ramostryp(ø)/ ... strup/...stropa/ ... ] 1. mast-
worp, am. gebruikt om rammen af to 
binden, ook toegepast in geval van ossen 
on voor hot aibinden van blyatters, vgi. 
iffy zot d'r eon ramrnestruup op (Ma), Doe 
even eon ramznostmpc in et touw (Wol), Ft 
mos eon stark touw wezen aj' eon bokkien 
do zak olbunnen: eon rammestruup mit ten 
knope d'r op (Si), Do bokken moe'n 
olbwinen wodden; dan komt d'r ten rain-
mestnipo op, dan rot et we] vot on vaait or 
d'r of (Nw), Mit de rammestrupe bwinen 
ze ok wel utters of (Np), Dc rammestrupe 
bruaktcn we am do wiozoboom op 'e 
bujwaegen vaaste to hion on (Np), As 
rainsstroppe bnzukton zo bier fietsoven tie! 
(Si), Do rammostnipe wodt ok bij do 
mouie bruakt om do zakken th'chte to dean 
(Nbk) 
rannnestruup z. rammestrupe 
rammIg (Nw) bn. ['ramax] 1. tochtig: van 
eon vrouwelijk konijn 
ramp do; -en; -ion [ramp) I. ramp, onheil 
D'r is eon ramp gebeui-d (Ma), Mit do ramp 
van Borculo was at bier ok noodweer 
(Obk), Mit storm kan d'r een groto ramp 
kommon (Dhau), As datgebeurd was, was 
't sen ramp woddon (Spa), Wat hobben die 
al wat tampon mitrnaokt onheil, geweidige 
tegenslagen ondervonden (Dho), Die 
moensen be/then zovule togenslaogen, or is 
gewoon eon ramp hot is heel erg, geweidig 
vervelend (fiji), zo ook Ft was eon ramp, 
hear, vow-  die Jul (Ste. Bu), (enigszins 
schertsend:) Veal heil an zegon in et ni5o 
jaor en mar zien wat year rainpen d'r over 
Jo kommen (Nt), glen ramp wezon niet to 
erg zijn: It Is we! jammer, mar or is nog 
glen ramp (Dho), ook: gunstig zijn, prettig 
zijn (01-NI): It Zol niks glen ramp wezen 
as It woordeboek klaor was (01-NI), Dat 
bin rampen an disso kaant Do Kuwider dat 
probleem, die moeilijkheden zijn nog niet 
to groot, bet kon nog ergot (Np), ...an 
&sse kaant Gieteren id. (Np, Ste), _an 
disse kaant et graf Id, (Ste) 2. flinke 
tegensIag, afknapper 't is eon bate ramp, 
aj' de kaiver van de baron in do blooms-
twin kriegea (Db), As et tegenzit on a/los 
lop tegen, dan kuj' do ranipen niet ontiopen 
(Si), Hiy bet eon ramp ondervindt eon 



rampeloons - rang 

ellendige situatie (8th) 
rampefoons (I) Oak rampenfoons 
(Pc- Dbl) ['rampo ... I'rampip...] - rampen-
fonds 
rampelement z. rappelomont 
rampeZesant z. ramplesant I 
rampelsant z. ramplesant I 
rampenfoons z. rampefoons 
rampeplan (1) ['ramp...] - rampenpian 
rampetoerisme (1) ['rampo ... ] - rampen-
toerisme 
rampctoerist (I) ['ranpo ... ] - rampen-
toerist 
rampgebied (1) ['r...] - rampgcbied 
rampjaor (spor.) ['r...] - rampjaar 
raniplasant z. ramplesantl 
ranplesaant z. ramplesant I 
ramplesant I Oak ramplesaant (Bu, Np), 
ranspelesant (Op. Wol), rampelsant (Dfo, 
Dhau, Nbk, Nt, Op), ramplasant (Db, Dho, 
Diz), remplasan: (Db, Obk) de; -on [tam 
p1'sant, oak we! ..zant (Nbk)I.. .'sà:nt/ 
ranipj'sant/rampVsant/rampIa'sant/rsmp1a' 
sant] 1. remplaçant, plaatsvervanger voor 
het vervullen van de dienstplieht Paice hot. 
vrooger wel es verteld hoe jonges vroeger 
vri9kocbt wodden; dat tegen eon .tliuke 
somme geld ten aander your hour dicnst 
dee, ten rexnpfasant (Dl,), Ramp!esan ten 
kochten ze op ow bifvew-beeld naor IndM 
to gaon; d'r wodde met to avg tegen op- 
Jceken want et waeren niet de alderbesten; 
or is we! zoe'n 100 jaor leden en et wodde 
factor vorbouden (Nw, 8th), lone die we! 
geld hadde an iii et graag in dienst wou, die 
narn can ramplesant; bi5 betaalde 'm dan 
80 of 100 gulden en was zeff wij (Db, 
Obk, k: Ste, Sz); oak in bijzondere 
toepassing, vgl. Ic badden ten rarnplcsant 
on eon nornmerwissclder; ten ramplesant 
gong eon keor zo fang in d.icnst en gong 
duis veur twit in et p/ak; ten nominer-
wisselder was jene die veur icne in dienst 
gong, this ion freer de gewone dienattied 
(Bu) 2. diet dat niets voorstelt, dat erg 
ziekelijk, gebrekkig is, oak: persoon die 
zwak of gebrekkig is of waar cen steekj e 
aan los is Koenen die mend- on klauwzeer 
bad hadden, daor b/even eon beef ramp!c-
saanten van over (Bu), It hebben daor ok 
ten aorige rainplesant lopen eon erg sloth-
te ziekelijke, gebrekkige koe (Ste), van-
daM De ramplesant moot mar naor do mark 

(Spa), Hi5 tan ok met best meet Jopen! 
Wet ten rampelsant! (Nbk), Helemaol goed 
is bij niet, at is eon ramplesant (Dho) 
ramplesant II (Ma, Nbk) bn. 1. (van 
personen) nogal gebrekkig (in lichamelijk 
opzicht), enigszins ziek MY was aong 
ramplesant (Ma), (gezegd bijv. wanneer 
men nogal last heeft van z'n verkoudheid) 
He, it bin zo rarnp!esant(Nbk) 
ramptied U) de; -en ['ramptit] I. periode 
vol rampspoed Ft was now ienkcer can 
raniptied Ci) 
rampzalig (Ma) [ramp'sa: lax] - rampzalig: 
met rampspoed, ellende, geweldige tegen 
slag 
rams (El) bn. [rams] 1. tochtig: van ecu 
schaap Ft scbaop is rams (El) 
ramsheufd z. rammehould 
ramsig (Obk) bn.; -or, -at ['ramzox] 1. 
toehtig (van een konijn) 
ramsj (spar.) - ramsj: intake beckon, in in 
de ramsj (spar.) 
ramskop z. rammekop 
ramsstroppe z. ramtnestmpe 
rand z. raand 
rane z. raand 
ranen (Nbk, b: lit, lii) Oak raonen (Bu) 
zw. WW.; overg., onoverg.; raande, is raand 
['rà::/'r5::] 1. smelten It raanden daot 
haost van de zwine; d'r ston ja ok gSa 
zuchien wiend (Nbk), vet raoncn (Bu) 
rang I de; -en [rai'] 1. elk der soorten 
plaatsen bij ecu voarstelling: in de 
schouwburg, een fflrntheater e.d. Zittenjim 
vanaovend (op do) cerste rang? (Nbk), (bij 
vergelijking gezegd van iemand die eon 
goeie pasitie inneemt, ocr krijgt enzt 
terwiji hij or woinig of niets voor heeft 
gedaan, or nauwolijk voor heeft betaald:) 
We! op 'a eerstc rang zitten, veur eon 
fcwattion as It tan! (01-N!), to oak veUr 
eon dzthbeltien op 'a eerste rang zitton 
(Nbk, Ow) 2. maatschappelijke Masse, 
vooral in verb. ala Ft komt op rang on 
stand met an (Nbk), We vunnen dat d'r n 
Berkoop vroeger a/tied rangen an stan en 
weren dat men zich daarin meer of min t 
bewusi indeelde en zich daar naar gedroc 
(Bu, Nbk) 3. pasitie in organisatortsc e 
hiërarchieën als in het leger Die man 
eon boge rang (Nt), ..in et Jeger (v) 
rang II (Db) Zn., g. lidw. 1. aardappollo 
As dr tevufe rang an de eerpefs alt, ga 
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rang - raod 

dat ten Jcoste van do dcugd (Db) 
rang III tw. 1. rang En... rang was ci; M 
vu! (Bu), Rang, daor gact do waegon do 
stoat in (ba) 
range (Bu, Db, Uha, El, Nbk, Ow, 
Fe- Dbl) Oak rank (5th) do; -n ['raqo/ranlcj 
I. (veelal my.) stengel van do aardappel-
plant (boven de grand) do rangen van do 
ecipels (Nbk), Do rangen van et eerpellof 
bran en we op (El), We haddon wools, 
recbtopstaondo rangen op 'c ecrappels 
(Pe-Dbl) 2. z. rank 
rangeerder (spar.) [râ'zjua(c)dr,  ...r5...] - 
rangeerder: persoan die rangeert (inzake 
tre Den) 
rangen z. ran/con 
rangeren (spar.) [rA'zjt:p] - rangeren 
(inzake treinen) 
rangerig (Ste) bn.; -er; -st [1raj(g)oox  1. 
licht gebouwd, dun MY zieht d'r rangorig 
nut (Sic), ...kik d'r rangorig nut (Ste) 
ranglieste (verspr.) E'r...} - ranglijst 
rangnonimer (spar.) [r ... ] - rangnummer 
rangodder (1) ['r...] - rangarde 
-rungs - - rangs, in samenstellende 
atleidingen als cersterangs, dadderangs 
enz. 
rangtelwoord (1) [1r...J - rangtclwoord 
rangverscbil (1) ['r...} - rangverschil, 
verschul in maatschappelijke rang 
ranja (verspr.) Ook ranje (spor.) ['râpja/ 
'rapj] - ranja, limanadesiraap eon glas-
ales ranja (Bu) 
ranje z. ranja 
rank (verspr.) Ook ranke (Op), raank 
(Dha, Nbk, Obk, Op), range (Bu, Nw, Ow, 
Pe-Dbl) de; -en; -len [raijk/râ:zftlraip] 1. 
(vaak my., oak yen.) rank: uitlaper, dun-
tie, slappe stengel, iii. vootal waar planten 
zich mec vasthechien, boanrank, rank van 
de crwt (Bu, Ow), vgl. D'r kominon a) 
mooie rangen an d.i. bijv. aan de kliinap, 
de kamperfoelie (Bu), We raanken van aton 
on bone,;, am kllmmen to kunnen dd. hctz. 
ats wiensel (Op, Nbk), ran/con an stok-
bones (Ma); ProrjJcobonen bebben bloom-
trosson buten do ranges (Ow), An do 
ranges grunion do pailon (Bu), D'r zftton 
al songs ran/con an ni. aan de erwten en 
bonen (Ow, Ste), Die raanken slingeren 
mooi am do stokken boonranken (Dho), zo 
aok Do ran/con gnzion boven do stokken 
uut (Sz), (verz.) Do raank van do bones 

k/lint al aong in do boogte (Obk) 2. z. 
range 
rankelcaste z. raankekaaste 
ranken Oak ruanken (Bu, Db, Diz, Np, 
Obk), rangen (Nw, Pe-Dbl, Ste) zw. ww.; 
anaverg.; rankte, hot rankt f'raijkjj/'rA:ikp/ 
'rae:] 1. ranken, uitlopers gaan varinen, 
vaak: waarmee eon plant klimt Do ate,; on 
ban on beginnon a! song to ranges, d'r 
zitten al aonge ranken an (Bu, Nbk, Nw, 
Obk, Ow, Ste), 4)o ban on beginnon al moo] 
to ran/con (Spa, Wa!), Do stokbonen rangen 
am do stokken (Dhau, Pe-Dbl), In do 
wan delboa raanken do papzoegers zo 
kounsti,g ow do boomstaznmen binne (Db), 
(onpers.) Et begint al to rangen er gaan 
zich al ranken varmen (5th), Do bones en 
do aton beginnen to wionsolon, do erebcion 
raanken (Np) 
rantiesknippen z. raantiesknij,pen 
rantieswante z. raantioshaans/co 
rantsoen (spar.) - rantsaen: afgemeten, 
per persaon vastgestclde vaarraad levens-
middelen 't Is op rantsoon op beperkte, 
vastgestelde vaorraad to verknijgenitae-
gedeeld (spar.) 
rantsoenbeweiding (Op) de {rant'sfimb..., 
rats..] - rantsoenbeweiding Vourrantsoen-
bowoiding wodt scbrikdraod bruukt (Op) 
rauzig z. raanzig 
rao - verb, en vervolgens verkarte varm 
van raod, tevens verkorte werkwaords-
vorm van raoden, z. aldaar, oak vat, van ra 
II, z. aldaar 
nod de; -en Iro:tJ I. (g. my.; yaaral in 
vaste verb.) wat men bedenkt, weet am uit 
problemen enz. to komen Qe) glen mod 
weteir. Doe i/c dat beards, was it gien mod 
meer (Op), N. wus 'in glen raod van do 
pieno(Diz), 1k was me haost glen raod, 1k 
bad zoe'n pione in ot 11sf (Pe-Dbl), 1k zol 
me glen raod weten as me dat overkwam 
(Ld), argens raod op weten (Nbk, Spa, b): 
Sommigo meenson weten overal mod op 
(Spa), d'r raod op weten (b), argens glen 
raod wit weton (spar.): Hl5 was d'r glen 
raod moor mit was radelaas (Dfo), d'r is 
glen raod too niets heipt, or vail niets op to 
bedenken zo erg is hot (OS, verspr. WS): 
Hzy was zo verkoord as can var/ce,;, d'r was 
glen nod toe (Bu, Ow), We konnen slot 
nut do porblemen kommon, d'r was glen 
raod toe (Ld), D was glen mod toe, hi5 
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raodetoos - raoden 

was mit zien zero haand naur do dokter 
(Obk), Hier mos vat- en- daohk ha/pen 
wodden, cors was d'r glen raod an toe 
anders ging het beshst mis, viel er niets 
meet te redden (b), zo oak Ut Is glen raod 
an toe (Dhau, Nbk, Spa, Sic, Wol): Wit 
gong et i-set, d'r was glen raod an toe 
Wol), D'r is glen raod an toe, man ze Zijn 

absolunt niet voor reds vatbaar, ze 1W-
steren nergens naar (Ste), Misscbien dat 
bIJ raod schaffen tan ons kan helpen met 
goede raad (Nbk), Kvj' miJ at raod 
vorscbaffen2 (Wol), BIer watt nod schaft 
wodden (Nbk), We sullen bear we] raod 
schaffon (Dho), In veal geva/len sehaft c/c 
tied we! i-a oddient zich na verloop van tijd 
wel een oplossung aan, wordt ci wel jets op 
gevonden (Op), niet (best) out do raod 
kommen kunn en nict (viot) kunnen beslui-
ten, tot ccxi oplossing kunnen komen 
(Dhau, Ow), zo oak Et is ten rnoeihk 
geva/, ze lain niet wit de i-sod Lawmen 
(Dhau, Dho), Jouk twain war nict vat de 
raod(vo), Die vrovw tan In de winkolniot 
paw vat do nod komm en, ze Is ten Jastig 
pestuar (01-Ni) en Zo kwammen ze 
mittertied toch vat do raod werden bet 
tensiotte toch eens over ten opiossung, ten 
aanpak enz. (Dfo, Nbk), 1k geefJe to rao 
wit it tegcnkwam noem je am je te 
beraden over, di: raad cons (Dho), ten 
aonde mod ten einde raad (Nt, Op, Spa, 
Ow), zo oak to aendo raod (Db), to aende 
tao (Ma), Ze bin hear i-sod ten ende (Diz, 
Nbk, Np, Obk, Spa, El), Ze weren op 't 
cinde wit do raod (Dfo), It was mien 
aendo to raod (Ma), ...init do raod op 't 
aende (Bu), -was mien raod ten aendo 
(Np, vo, Nw) en Do oerpels moo'n d'r 
nodig vat, as 't dourregent is d'r glen i-sod 
an 't ende zijn we tenslotte ten eundc raad 
(Dho) 2. (g. my.) advies, raad die men eon 
ander geeft BiJ hour tiJ' a/tied terechte, aJ' 
raod hebben macten (Obk), Doe zoch ten 
vtij ow buip on raod () (b), lone nod 
geven (verspr.): Ze komien hew-  glen raod 
meet geven (Dfo), It weet et niet moor 
hoot, bra it miJ glen raod geven? (Spa), 
1k ivY Jo nog we] eon raod geven, aj' niet 
woton hoe aj' moeten (Dfo), Ze bebben inc 
deraodgevon am dat te doen (Obk), Ikza] 
ft eon goelo raod govon: doe et how  mac 
so, dan komt or 	good (versrlr., Nbk),  

1k tan Jo we! can game raod geven! (Nw), 
Zak Jo raod geven? (Nw), It zo/ mien 
raod mar annomen (Nbk), taft raod en daod 
biJstaon (Nbk), lone ow raod vraogen 
(Ow), We gaon naor ten deskandige ow 
raod to schaffen (Obk), Aj'micn raod in do 
wiond sAwn, kw it dr jilts meet an doen 
ais je m'n advies negeert (Op), (verb.) Ic 
kan bij him nog wel es torso gaon (Nbk, 
Jo moo!,, naorfe bat/c en in/molten to tao 
gaonje maci luisteren naar hoe je geweten 
oordeelt, hoe je or diep in je hart over 
denkt (Np), Af' naor Jo verstastid to rao 
gaon () ala Jo goed nadenkt, doct wat Jo 
verstand Jo ingeeft (d), mit raod en daoo'. 
lone mit raod on daod bistaon (verspr.), 
Hiy staot d'r mit nod on daod bij is 
bebulpzaam: met raad en daad (Nbk) 3. in 
wit veurbedochto raodo met voorbedachien 
rade (Np, Op) 4. genieenteraad Lostdaogs 
is do nije raod instoloerd (Wol), Her or' al 
in do raod west2  heeft de gerncenteraad bet 
al behandeld, besproken (Nbk), Do raod 
bet nog n/ks besfeaton (Nbk), . ..moct 
auteindelik uatsfautsef geven (Spa), N 
schient tocb mar blinders good mit ion en 
sander op do boogto to .wezon, 'k sit 'in 
nag c5 lid van do raod wodden 'k zie hem 
nag tens gemeenteraadslid warden (d), Jan 
en a//emsn tomt vandaege- do- c/ag at mar 
in do i-sod.' (Np) 5. advieskollege, be-
stuursko!lcge e.d., in benamingen ala do 
Raod van Advios van do Ste/lingwarvor 
Schrioversronte, do Raod van Staoto, do 
Raod van Europa, do Raod van Arboid(I), 
do Hoge Raod van A ode] (I) * Komt tied, 
taint raod (Nbk, Np, Spa), Goole raod is 
daur (Np, 01-NI, Sit), ..Js vsete duar 
0p), Got/c raodhoeft at nag niet so data-
to wezen (Ste) 
raodeloos bn. ['ro:od}o:os] 1. rade!oos Die 
meensken woren raodcloos (El), raodoloos 
wadder, (Nbk, Ste) 
raoden rg./st. ww.; overg., onoverg; 
raodde, het raoden ['r3:di] I. adviseren 
Daor tan 't Jo nict In raoden (Np, Nbk), 
A ft Jim now wat raoden mag: bool dan 
mar op mit var-en (b), KuJ'me i-soc/en waft 
doen moot? (Nw), Jo moe'n et vearstol van 
do boer annemon, dat rsode it jow, H 
(Va), Jo moe'n je n/ct in a/los i-soc/en 
iaoten, mar ot es zols beslissen (Op), ft 
Hobbe him vat gooderbesto raoden (Np), 1k 

am 



raodertien - raudsvergeerdering 

hal' 'in good raoden goede raad gegeven, 
een dringend, good advies gegeven (Bu) 2. 
doorgronden, begrijpen hoe jets is Ze 
raodde mien gedachten (ba), Kim ieraoden 
wat dat is? (Bu), Hoe radt MY et, hen? 
(Nbk), Dat 1st him we] raoden dat is wel 
duide!ijk, hoeft nauwe!ijks te worden ge-
zegd, uitge!egd (Nbk), Ian her raoden wie 
dat daon het! (Nbk) 3. gissen, veronder-
ste!len hoe iets zit, hoe het antwoord is op 
een vraag, een raadse! enz. Wiy moe'iJ d'r 
mar naor raoden, want wij weten met beter 
(Obk), Ic raodden d'r mar wat naor (El, 
Spa), 1e kun nooit raoden wie bier 
vandaegc west binnen je raadt nooit (...) 
(Nbk, Obk), zo ook Dat kziJ'nooitraoden! 
(Np), Ze zegt nooit wat, ij moe'n d'r mar 
naor raoden (Dhau), Now moej' es raoden 
wat as ik vandaege mitmaektbeb (Nbk), Ic 
mossen d'r mar naor raoden wat datkiend 
bedoelde, Ic konnen d'r niks van begriepen 
(Db, Ow, Pe-Dbl), Hiyraodde d'rmar wat 
naor (Ma), MoeJ' a raoden wie ik 
tegenkwam (Wo!, Dho), ... wa 'k bier hebbe 
(Nw, my read d'r naor (Dm1), Zuwwe ze 
dielen ofmoe'n we d'r omme raoden di. in 
wedstrijdvorm naar een getal of een woord 
raden (om to bepa!en wie het mag hebben, 
als eerste mag beginnen enz.) (b), (gezegd 
wanneer men graag een goedkeurende 
reaktie wenst maar zich toch al voor-
genomen beth to doen wat men wi!:) Raod 
mIy goed, inst raode mly niet of (Ste), 

• (raadsel:) 1k hob con boolten busierg'MJt 
• een boolten knisien/lyfit een slinger in 

gat/Rao, rao wat is dat? met als antwoord: 
een kiok met een slinger (Diz) 
raoderticn (bs: Dfo) et; ... ties ['ro:drtin]  I. 
klein rad I, z. aldaar, bet. 2, in het 

• bijzonder: tandwieltje aan een handvat met 
behulp waarvan men kunstraat in een bij - 

• enkast p!aatst 
raoderwaark z. raederwark 
raodgever (spor.) de;"-s; -tien [r3:otxt:wç, 
...vr] L. iemand die raad geeft 
raodgcving (Obk) de; -s, -en ['ro:t 
xt:wuj, ...vuj] - raadgeving: advies, het 
adviseren 
raodhuus (spor.) ['r...} - raadhuis (all. in 
geval van sommige steden gezegd, 
gemientebuus is de gewone aanduiding) 
raodpiegen (spor.) zw. ww.; overg., 
onoverg.; raodpleegde, bet raodpleegd 

['r...} I. (onoverg.) overleggen (Obk) We 
mossen eerst raodp]egen hoe we die zaeke 
anpakken mossen overleggen (Obk) 2. om 
advies vragen, ook: geschriften e.d. benut-
ten om achter iets to komen (spor.) 
raodshesluut ['r ..j - raadsbes!uit (inzake 
een gemeenteraad) 
raodsel et; -s; -tien ['rn:otsj] 1. opzette-
lijke, in vraagvorm gestelde puzzel, be-
doe!d om iemands vindingrijkheid to testen 
(van bet type Wiegaotop 'ekopdekarke 
binnen? [met als antwoord:} de spiekers 
van de schoenen (Bu), Et bet len oge on et 
kan niet zien d.i. een naa!d (Diz)) een 
raodsel oplossen Nbk), raodselties opge-
yen (Bu), Kennon Jim dat raodsel? (Nw), 
We kennen een bee] moo] raodse], mar we 
verte]Ien et mar niet (Sz) 2. ingewikkelde 
zaak, moei!ijk oplosbaar probleem Et is 
een raodsel hoe die inbrekers d'r in 
kommen binnen (Dfo, Ste, Obk), Et is me 
een raodsel, ie kim d'rniet bihet valt niet 
to begrijpen (Nbk), Et bhft een raodsel hoe 
ze d'r aacbter kommen binnen (b, Dfo), Et 
zal we] iewIg een raodsel b]ieven (Np), Et 
is miy een raodsel hoe dat kan (Ld, Nbk, 
Op, Ste, Nw), Waorom ik dat daon beb, is 
me nog altied een raodsel (Nbk, Op), 1k 
stao vein- een raodsel ik begrijp er niets 
van, zou niet weten hoe het komt (Bu, 
Nbk, Nw), Dc raodse]s moe'n eerst nog 
wet beter op]ost wodden, veurdat we ende 
van zaeken bebben (Pe-Dbl) 
raodselachtig ['ro:otsjaxtax] - raadse!-
achtig 1k snap et niet, et is raodselachtig 
(Ste), een raodselacbtijpersooxz (Ste), Dat 
is daor wat raodselacbtig (Bu), Dat is een 
raodselacbtig spul (Ste), ...een raodsel-
achtiggeval(Nbk), We vwmen et mar con 
raodselacbtij gedoe (01-NI) 
raodsfraktje ['ro:ats...] - raadsfraktie 
raodskcinmjssjc ['r...] - raadskommjssje 
raodslid ['r ..j - raadslid 
raodslidmaotschop (1) [r...} - raadslid-
maatschap 
raodsman (vo) ['r...} - raadsman: persoon 
die adviseert Daor badde hiy ok een goeie 
raodsman an (vo) 
raodsnetulcn z. raodsnote]en 
raodsnotelen (1) Ook raodsnetulen (I) 
['r...] - raadsnotjilen 
raodsvergadering z. raodsvergeerdering 
raodsvergeerdering (I) Ook raodsverga- 



raodsverkiezing - raom 

dering (d) [r...] - raadsvergadering 
raodsverkiezing (1) de; -s, -en [1r...J 1. 
raadsverkiezing 
raodsverslag (spot.) ['r...] - raadsverslag 
raodszael (Nbk, Obk, 1) ['r...] - raadszaal 
raodszetel (1) ['r...] - raadszetel 
raodszitting (spar.) de; -s, -en ['r...J 1. 
raadszitting (van de gemeenteraad) 
raodzem bn.; -er, -si ['ro:tsqi, ...sm] 1. 
wenselijk, verstandig Dat Jiekt me wcl 
raodzem (Nw) 
raoi z. raai I, H 
raokelen z. rackalan 	- 
raom de; -en; -pion jr5:mJ 1. krachtige 
stoot, klap, stevige ruk jove eon raom 
geveir 1k n/fe can beste raom geven een 
flinke kiap (Np, Ste), Zs'k jaw eon mom 
vow- c/c basses geven! (Wet), Nag can 
raojn, dat, list at wclpJat(Ei), Hij bet bun 
ear raom vcrkochteen flinke Map gegeven 
(Np), Do geit gal mien bnmrtien eon mom 
order 't gat, dat bIJ vleug over do kop 
(Ld), Die dew-c Idcmde zo, 1k was in ear 
goele mom geven ow Jos te krueger (Db, 
No), Mit eon raom doe hij de dew-c cupen 
(Ste), Th) doe eon gocie raom, on doe 
vleug do c/cure los (01-NI, Obk), mit con 
mom was et los (flu), Doe hi5 nag eon 
MOM an 't touw dcc, bmk et on buy vu! 
achtarover (Op), Mit con beste mom vlcug 
MY tegen et stek op met ten harde stoat 
(flu) 2. snelle greep, graai, snelle uitval of 
beweging anderszins naar, in enz. Thy doe 
ear raom in do kassa een greep in de kassa 
(Ma, Ow, NW), ...op 'a kassa id. (Nbk), 
..in de gefdlae (Wa!), Dc diet' doe eon 

.flinke mom in de winkellac on gong d'rrap 
vandew-  (Db), 1k doe eon raom in can bak 
mit appeis- (Sz), Dc knien zol 'ni ant-
koinmen, mar hij doe eon raom, doe had 
buy 'm (Dhau, Diz, El, Nbk, Pe- Db!), Doe 
dec hij nog ear raom raor miZ mar hij 
greep mis (IA), Hi)' doe con mom d.i. 
onder meer oak: greep en trok aan eon kar 
die in het pad stand (Spa), In lena mom 
ha'k et scbaop to pakken in éôn snelle 
greep (Np), eon raom reman am vat to 
kommen ten flinke sprang (Ow), Thgong 
mit ear raom an de kaante met eon snelle 
beweging, di. snel wegspringend (flu), Hi)' 
kwam &r mit ear raom an, datikmos'tan 
de kaante springen (Nw), Mt lena mom 
star MY  stifle (flu) 3. flinke .maar kart 

durende inspanning Et gaot ok alfemaole 
mit ten raom (flu), de tuan in een raom 
doer (Nbk), Gauw nag even eon raompien 
in c/c tuwi! een poosj e in de Win (werken) 
(Nbk), Vow- can mom kan hi)' him we] 
hebben, mar hi)' hr It niet volhoien year 
eon flunk lichanielijk maar kort durend 
karwei kan hij die persoon wet gebruiken 
(No), Vow- can raom kan ik dat we] doer 
1k kan me wel even zeer krachtig in-
spannen (mass houd het niet lang ye!) 
(Ste), Ze doer et mit can raom heel Aug 
(Nbk), hi)' raw-ron af en toe hard werkend 
(verspr.): Bi)' raomen kwi ze hiel wat 
vergettan, mar dan gebeurt d'r in tieden 
weer niks (Obk), Ze kriegen dat daor bi)' 
namer klaor(Dho), Dstmoej'bf/raomen 
doer, cars hoof ía at riot vol (Nbk), W,y 
doer dit mar hi)' namer (01-Ni), Hi)' 
warkt bi)' raomen (Nt), ...mar lilY raompies 
(01-Ni), Zo now on dan ear raom, want an 
icr stok tzj' et nook doer (Nbk), le 
hebbcn nagsl wat c/son! [met als mogelijk 
antwoord:J Ia, mar ikbeb etbijraompies 
c/son, aovcns nsa at wark! (flu) 4. flinke 
hoeveelheid work die men verricht can 
(bide) raom doer verrichten: Ze bobber 
eon bela raom c/son in et bid vanmiddag 
(verspr., Diz), Ze bobber eer biele raom 
daon wit at schoormacker, et halve buus 
is schore (Obk), Zuj' nog ocr raom doer? 
(Np), Dan *zm we nog even can raom in 't 
huj doen (Op), 1k bin haost dew- et 
bemmeler bejinc, 1k bobber vandaege ocr 
flinke mom c/son (Db), 1k doe nag even 
can mom, dan bin 1k d'r dour (Sz), As we 
mit mekeer nog eon raompicn doer, dan 
hewwe It kerwci k/sot (flu, No, El, Np, 
Obk), Nag een Vein raompicn en em' is 
c/son (Dhau, Ld, Sz), 1k docht da'k et 
vandeweke daon bobber zol, mar 1k hebbe 
tegenslag had 1k bin on nag gier now nao 
klsor nag lang niet (flu), We hebban al een 
grate mom daon, row flog cen klein 
raornpian, dan bin we klsor (Pe- Dbl) S. 
poos (Db, Ma, Nbk, Nw, Spa) 1k bob can 
beste raom slaopen, daor bin 'k zuver van 
opknapt heb een flinke peas geslapen 
(Db), 1k beb eon klein raompien slaopen 
(Ma), ccv raompicn loden eon poosje (Nw), 
We zuller rag con rsompier an do gang 
(Spa), bi)' raompies soms (Ma) 6. in Hi)' 
staot tn (we!) can mom hij staat fn 



raomen - raoming 

mannetje wel (tegenover de antler) 
(verspr): ff5 durfdo die karol wel an Ia 
paickan, hijston him wel eon mom (Obk), 
oak in toepassingen als de volgende: Do 
hoer bun do kwaoic boile an can thkka 
boom an zoo: Vie staot 'in we.! eon raom' 
(Sz) 7. gok, schatting (Db) 
raomen Ook rammen (bet. 1: verspr.), 
raemen (Bu: bet. 7) zw. ww.; overg., 
onoverg.; raomde, het raomd ['rap:/'raip:/ 
'r:xp:] 1. raminen, stoten, beuken Zo 
raomen alias mar over do kop (Dho), 

on darstebo von (Obk), Hi5 raomde de 
paoi in do grand (01-Ni), argens tegcnan 
raomen (Bu, Nbk, Nw): Hij raomde togen 
do dew-c an, mar kreeg him niat eupen 
(Nbk), zo oak Hij raomde do deurebeukte 
er met geweld en met her hele lichaam 
tegen (Nbk), Thy raomde d'r tegenop ni. 
met zn schouders, Iiehaam (Nbk), Aj' de 
koenen meitiods uutiaoten, kim ze ma/coat 
rear raomen (Db), Bi5 at schutten raomde 
at schijo mit gowoid do kaanten in do siuus 
(Db), MY mmdc mit do auto tegan can 
tillefoonpa a! (Ow, Diz), Dc vracbtauto 
ramde do dunce inure onderstebovan (Op), 
War wil Ic toch to rainmon, moat do hoel 
soms kepot! (Pc- Dbi), Die koc mmdc do 
bide dew-a d'r uut (El), Aj'niet gauw die 
dew-a eupendoen, dan ram 1k 'in in mekaar 
(Sz), MY bat oat stek kepot raind (Ste), 
Hij raomde am 'rn henna sioeg woest om 
zich heen (Nbk, Wa!), Mit voetbaiian 
ramdan ze d'ir 11th/c in gingen ze er stevig 
tegcnaan (Woi), (bij vergelijking:) Ze 
zittan op 'a aacbterdauro to raomen, 'In 
moat macken da 'In d'r henna kom ik moet 
nodig m'n behoeften doen (Ste), zo ook 
Biiksem, ik moot henna, want ze beginnen 
op 'a aachtcrdew-e to raomen (Ste) 2. 
stevig, woest trekken, rukken Th3f  kon 
maraokeis aerappeis rooien, thy raomde d'r 
per dag can bide boake uut (Db), Et 
baasion raomde as cam gek an It touw (b) 
3. stevig grijpen, pakken, graaien (Bu, Diz, 
Obk, Sz) 1k raomde mar gauw wat spulien 
bij inekaargreep (Sz), Hi5 is zograoporig, 
MY raoint ailes naor 'in toe (Eu). Hi:y 
raomde at mij vow- do neuze weg (Diz), 
Hiy raomde in do winkeliae en doe naaide 
bij d'r uut (Obk) 4. hard werken (vooral: 
lichamelijk) Hi'j moat aoiig raomen (Bu), 
Raomen! Depeinso d'r op (Ste). As ik him  

zie raomen, dan scbut hij d'rniet naor op 
(Obk), Hi5 bet aitiodbadde warkt, bij bet 
zien buudkepot raomd (Np) 5. (onoverg.) 
woest gaan (door, in) De jongen bebben 
bij oons dcvi do rogge raomd, do bide 
boeliigtplat(FJb), BJJ at uutlaoten raomen 
do koenen at iaand in (Op), Hi5 raomde 
dour do meansken henna om vat to 
kommen (Diz), Hij raomde dwas dcvi do 
bos. bonne (Nt), Do iochtbalon raomde, 
midden dew- do tarwo bonne (01-NI), D 
koenan raomden dew- de draod (verspr., 
Pe-Dbl), ...deur at steIn henna (Ow, Ste), 
...dwas dour et stair (Eu) 6. (onoverg.) 
ondoordacht, onvoorzichtig doen (Nbk) 
HO raomde d'r mar in (Nbk) 7. (overg.) 
schatten, taxeren It muuiiik te raomen 
wat oat kostan moot (Dhau, Obk), Zokke 
putties wark kuj'nooit raomen: etkan mit-
mar ok tegenvafen (Op), Raem at as even 
(Bu) 
raomer z. raomerd 
raomerd Oak raonzer (verspr.) de; -5; 
raomertien ['r5:mj(t)] 1. zeer harde werker, 
echter doorzetter in z'n werk Et was cci, 
ecbto raomerd, bi5 bet zien buud kepot 
raomd (Db, Dho, El, Np, Spa), Dat is aen 
badde raomer (Nw), Die raomerd zal et 
met lange volhoien, as bi5 zo dew-dot 
(Obk), 1k daenke datN vandaoge nog wel 
kiaor komt, want at is aen raonjer, daor 
stao ikja veur in (Op) 
raomig (Sz) bn. ['r5:mox] 1. (van de wind) 
onstuimig, nikkend De wiend is slim 
raomij (Sz) 
raoming de; -s, -en; raominkien.['r5:muj] 
1. schatting eon raoming doen (Bu, Nbk, 
Nw), Doe es een raoming maak eens een 
schatting (Ste) 2. begroting De timinennan 
badde eon sekure naming maekt (Dhau, 
01-NI, Np), Zo zatten mit die raoming wel 
wat an do hoge kaant (Obk), As ze at mar 
binnan do raoming bolan (Nbk), Awwo et 
mar eorst binnen do raoming bobben 
binnen de begroting (Bu) 3. grijpafstand 
(Dho, El, Pe-DbI) As ze kot bij de 
raoming binnen, dan griep fin re we! (El), 
Hij badde how-in de morning (Dho), We 
kim d'r baost met bij,  as we et oerst mar 
binnon de raoming ho/then (Pe-[)bi) 4 
voornemen, in in do raoming (Nw): Zo 
bebben oat in de raoming zijn bet 
voornemens (Nw) 
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raonderig - raozen 

racuderig z. raanzIr 
raonen z. ranen 
raop z. raap 
raope (Ste) de; -n; raopien ['ro:p] 1. 
iemand die niet hop. knap van uiterlijk is 
(Ste) 
raosbek Ook beuthek (bet. 1: ho: Bu, Nw, 
Op) do; -ken; -kien ['ro:nbElcJ 1. iemand 
die schreeuwt, die do gewoonte heeut hard 
to roepen (D&z, Nbk, Np, ho: Bu, Nw, Op), 
War is dat ten allemachtige raosbek (Np, 
Nbk) 2. iemand die can groot woord voert 
in cen overlegsituatie, vergadering (Nbk, 
Np) Die kerel is can grote raosbek (Np) 3. 
opschepper (Dfo) 
not I (OS, verspr. WS) Ook note (Ow), 
raet (Obk, 3), raut (Ma, Nbk, bs: El) do; 
ook at (Dho) -en; -len [ro:ot(o)Irs:t/ra:tJ 
i. honingraat nije raoten nieuwe raten in 
eon bijenkast of -korf (bs: Op), znaegde- 
like raeten id. (bs), ook: zonder kunstraat 
(bs: Obk), We doen even ten ni5e raot in 
de bijekoif(Wol), Hwining uut de raot is 
verschrikicelik tate (Bu), Die not tat vol 
hunning (Np) 
raot 11(0w) at ['rs:9tJ 1. (stofu.) bouwsel 
waaruit honingraat bestaat ooide on nije 
not z. tact I (Ow) 
raote z. not 
notespiegel (b: Dfo) do; -a; -tien 
['ro:th ... J 1. klein spiegeltje haaks aan eon 
lange steel dat tussen de raten van do bijen 
gestoken kan worden (ha: Dfo) 
raothunnig z. raothunning 
raotbunning (Db, Ld, Obk, ha: Dfo, Op) 
Ook raothunnig (Ow, Pe- Dbi, ha: Dfo, El, 
Ow), raatlzunnig (spot.), roethunnig (ha: 
Obk) [1r...} - raathoning 
rautmes z. kothnes 
raozen zw. ww; overg., onoverg; raosde, 
hot raosd [ro:ozvJ 1. hard schreeuwen 
Racs ie even an n om 'm binnon to 
kriegen (Bu), Racs it as even, want 1k kay 
'in met beta attn (Nw), Ikhebbe do hititled 
safe raos4 inst-fe hew-den miy met (Wol), 
1k be!, tech to raos4 bef' me met beard? 
(Nbk), De vrouwiu raosden tie mania van 
It )aand (Ow), Hadde raozen on tieren, dat 
is fongesm ode (Ow), Die cfronkeiappe tat 
daor to raozen an te tieren (Obk), Moej' tie 
scboeljongen as heat-en raozen (Nbk), Et 
gact daor op ten raozen an dngaon ze 
razen an tieren daar, ze gaan daar vreselijk 

tekeer (Np, Nbk), Et gong op ten via/ten 
an raozen ze waren aan hot vloeken en 
tieren (Nbk, Np), Hij raosde moord an 
braa.'id (Dfo, Ma) 2. schreeuwerig spreken 
It boeven met to 1: raozen, 1k hew-fe we! 
(Db, Nbk), Hij raost allied to as hijpraot 
(Nbk), Hij raosde mar wat pochte 
luidkeeis (Nbk), Th7  raosde bovan slits mat 
id. (Nbk) 3. (onoverg.) luide, gillende 
goluiden voortbrengen (ook van diverse 
dieren) Dan nemt hif ten k(ker mit on fat 
him bij can peer maegies log, die dan 
baddc raozende de basalt uutstoeven 6), 
Wet vow-  beast most daore tech (8th), D'r 
raost war in do bos (Nbk), Et vat-ken raost 
(Diz, Ow), -van do honger (Die, Dhau, 
Nbk), D'r raost ten ode in de bog krast, 
sohrecuwt (Np), Ben kalkoen Iran mel 
raozen (Np), Pauwen krifson, raozen 
(Nbk), Etscbaop blaert ofraost(Nbk), Eon 
pecrdbinnikt, of as at vool &r pas NY weg 
is, most M5 (flit), vandaar Etpeerd raost 
naor at voof toe roept met eon verlangend 
geluid (Ste), Etpeerdkan ok weies willig 
wodden, etraost now en dan(Ste), Hour at
peerd as raozen (Nbk), Do meertse katten 
hebben racsd vannaacbt d.i. het karak-
teristieke bronsgeluid maken (Np, Obk), 
Th3 racist as ten macget varken (Bu, Dhau, 
Np) 4. (onoverg.) hard huilen De kicine 
jonge het de hieie nsacht nib daon as 
raozen (Ld), Dc poppe most (Nbk), to ook 
Dat kiend dat raost tech (Ste), Kiend, raos 
tech met to heiselik (Nbk) S. (onoverg.; 
van hank wind, buien) tckeergaan, gierend 
gaan Do wiend most dew do schostien 
(Obk), In eon half jaor tied raosden dr 
twit storms over at dörp (v) 6. (onoverg.) 
can hard, brommend en/of suizend geluid 
voortbrengen, vaak: mede doordat iota zich 
anti voortbeweegt, ook: snel gaan met een 
ruotorvoertuig De auto's raosden over do 
diek (Nbk), War most die vent bieltied mit 
zien motor fangs de dick! (01-NI), War 
staot daor toch to te raozen, eon meter of 
to? (Ste), (onpers.) Et raost me in de own 
suist (Nw) 7. (onoverg.; van water) zingen 
Et waeter begint a! to raozen (Op), Et 
waeter most, at is an at koken toe (Bu), 1k 
zal theezotten, at wacter raost a) (Nbk, Ste, 
01-Ni), verder in eon glassien raozend 
waeter eon glaasje prik (Wol) S. (onoverg.) 
eon licht knappend, knisterend of min of 
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raozend - rap 

meer scheurend geluid maken (vooral: bij 
het vallen) (Bu, Ma, 01-Ni) Etbujis good 
dreuge, at most d'r over (01-Ni), Af' rooie 
aol [magere paling] stnipan dan most at d'r 
of at is at zeida gaiuud as daf' can kiadde 
sebouren (Bu) 9. (onpers..) een licht knor-
rend, rornmeiend geluid maken (Wol), in 
Et raost me in de bock (Wol) 10. in d'r 
dour raozan zich snel door het werk, zn 
aktiviteiten werken (Bu, Np, Nw) Th 
raosde dew- at wark (Nw), Daor is hij 
badde dear raosd (Np) 11. (onoverg.) zeer 
noodzakelijk zijn, roepen om (Bu, 01-Ni, 
vo) flat huas moat neudig varfd wodden, 
at most am (eon icwassian) vax-va (Bu), Et 
raost ow verbetering (Bu), We mougen we] 
as eon bwiien  waeter bebban, at ]aand is 
goad dreuge, at raost d'r over (01-NI), Dc 
hoer was blieda mit et wacter, want at 
grösiaand raosde d'r omme, zee bi5 (vo) 
raozend bn., bw; -er, -st ['r5:ziit] 1. 
razend, woedend Ic kun je we] raozend 
macken, mar at heipt toeb nib (El, Obk), 
Hi was raozend, doe hi) dat hourde (Np, 
St; Nbk), Zoj'nietraozend wodden op die 
vent? (01-NI), Et maektje raozend (Np), 
Th3 is raozend op die vent (Diz) (van 
iemand die erg kwaad is:) Et is net can 
raozende kaeter (Bu) 2. erg happig, 
gebrand op (verspr.) HI) wi] raozend op 't 
wark an (Dfo), Die man wi] raozend 
warken (El, Dho), 1k bin d'r now met meer 
zo raozend op niet meer zo happig (v) 3. 
(bw.) in zeer hoge mate Et is raozend aorig 
van jaw daj'zoe'n zeize maekt bebben oni 
vanda age cons feast mit te vieren (Op), 
We bin naor at bloemeicorso west, et was 
raozcnd mooi (01-Ni), Et zag d'r raozend 
znooi vat (Nt), Et is raozend(e) duur(Wol, 
Np), Et gong raozend badde mit die auto's 
(Obk), Daor wodde ik raozend leik omme 
(Db, Wol), raozend knap (Wol), We 
bebben at raozend drojc (Nbk, Ste), 't Was 
raozend drok op e' wok  (Ma), ...op 'a mark 
(Diz), (van koren:) Et was zo nape on 
dreuge, at was raozende riepe (Ld) 4. wild, 
als het ware buiten zinnen, voomamelijk 
zelfst.: Hi) hat as can raozende in de Ivan 
werkt (Spa), Ikhebbed'rtegen voobten, as 
can raozende (Np) 5. tomeloos Hi) kwaw 
d'r mit raozend geweid an v/logan (Nt) * 'k 
Bin raozend op 't wark, zee mien 
katnm era ad de smid a/tied, en dan lag hi) 

nao 'teten op 'e vieibaank(s: Db) 
raozer Ook raozerd (verspr) de; -s; -tien 
['ro:ag(t)] 1. (van mensen, dieren, ook van 
een hard huilend kind) Wat eon grota 
raozer is dat, hi) raost boven a//es wit 
(Nbk), Wat can aoric raozerdis dat (Np), 
Die raozard kuj' a/tied haven alias vat 
hew-an (Obk) 2. iemand die luidkeels 
poeht, opschept, zich steeds als eerste 
meldt, als eerste het woord voert enz. Die 
kerci is een grate raozer (Np), Wat is dat 
eon raozerd, hi) mient a/tied dat bij de 
aerste wezen moat (Dhau), Dat is zoe'n 
grate raozer, die zwcert a/tied (Nw), Die 
N. daor moej' niet alias van annemen, dat 
is can raozerd (Op), Eon raozerd is dat, 
can pochebuie (Wol), Die vent ]iekt heel 
wat, max-hi) is niks, 't is cen echto raozerd 
iemand die bluft en graag op de voorgrond 
treedt (01-Ni) 
raozerd z. raozer 
raozerig (Nbk, Np, b) ['ro:ozx} - 
schreeuwerig, tot schreeuwen en evt. 
pochen geneigd een raozer/g wief(Np), Et 
was bieiendai de ooide, raozerige Box-end 
met meer (b) 
rap bn., bw; -per, -at [rap] 1. vlug, snel, 
gauw MY was rap hi) cons (Bu, 01-NI), 
Wat hi)' viogge wearomme, dat ging rap 
(01-NI), Hi) is d'r rap ln (Nt, Wol), 
argens rap dew-henna gaon (Df'o), Dat he'k 
rap daon (Nw), le moe'n rap maeken daj' 
votkomrnen (Dho), Maek daj' votkonzrnen, 
en rap! (Nbk), Die is ommeraek rap mit de 
pock, dat za 'k je zeggen staat snel kiaar 
met z'n geweer, schiet snel (b), MY was d'r 
rap vow weg sprong snel weg (Ste), 1k zal 
d'rrap even henna gaon (Np, Bu), Hi) kon 
at tempo met meer bo/en, bi)speulde veal 
te rap U) Zuwwe dr rap mit votrieden? 
(b), Hi) is rap van beraod (Diz), Hi) bet 
rap zien bosscbop daon (Diz), Hi7  was a] 
rap autbeddeW, Spoeija wat of en schiet 
rap in de kieren (ba), N is rap uut 't ende 
(El), Die gaot rap vat aende, at is can 
vinnige rieder (Np), rappe besiuten ), 
Naodat zion vrouw weg was, was hi) rap 
wear trouwd (Ma), Depe/isie kon de zaek 
rap opheideren (Pe-DbI), (zelfst.) Hi) is an 
de rappa heeft last van diarree (Bu, Ld, 
Obk, Ste), rap van aachteren last hebbend 
van diarree (Obk) L kwiek, behendig, snel 
en handig 1k bin met nicer zo rap as vijf 
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fact loden (Sz, Ut bin meensken die rap 
in et wait binnen (Ste), 04 war is die 
korel rap wat kan hij snel werken (Ste), Ze 
wiedde do sfaod, zo behendig on rap (ba), 
Hij is mi rap genoeg ofhij is mij to Aug 
(Np), Die is rap wit do tenge (flu, Dfo, 
Diz, Ld, 01-NI), ...van do tonge(Diz, Nw), 

van tonge (Ste), ...mit do mond(Db, Ste, 
Di; Ow), ...in do mend (Ste), ...inft de bek 
(Die, Np, Spa), ...zo rap mit zien bekkien 
(Obk), Die is rap van do tongeriern sneden 
(Ow) 3. met spehng, met slijtage en 
daardoor enigszins ruim, zouder stevig 
verband (in sluitingen) (verspr.) Dat 
vleugolmoerticn is war rap on da oramine 
gaot or zo now en dan los (Obk), Dat 
krappien op 'e deure is war rap, dat meet 
evenpies antikt wodden (Spa, Ste, Op, 
Obk), Die krokke van do deure is rap zit to 
ruim (Bdie, Ste), Bat buasmes is war rap, 
et heft zit los (Np, Ow, Spa, Ste, Si, Nbk), 
... etfciaptzomar dicbte (El), Do lcFirifce van 
do koestaideure wodt war rap en smut met 
good (Dhau), Mien ritssluting is war rap 
(Dho), Die oofde steel is ok war rap, or 
beslot is d'r nut, dan kemp d'r ruumte in 
(Ste) 4. in Jan Rap en zien maot scharre-
morrie, z. onder Jan, zo ook Daor born uui 
ie je tack niot mit, mit Jan Rap on zien 
maoten?(Nbk) 5.in rap en niutafval, bijv. 
van fruit (b: Im), ook: schorretnorrie, hen. 
als raprut (Dhau, Nt, Si, Op): Mit 
allerbande rap en ruut kuf' nict anpappen 
(Nt), zo oak rap en rut schorremorrie (El, 
Obk, Nw, Op, Spa, Ste, Sz): A)derbaande 
rap en rut is d'r ok (Ste), Daor kamt ok 
alleen mar rap en rut (Spa), zo oak Rap en 
Rut on zien maot (Nw), rap en roetschor-
remorrie (Ow) 
rapaije z. ropalje 
rape z. raap 
rape-eulie z. raapeulie 
rap en 2. raepen 
rappallie z. repaije 
rappélenient (verspr.) Ook rappthnent 
(Db, NI, 01-NI), rabbelement (flu, Dhau, 
El, Ma, Obk, Wol), ranipelentent (Si) et 
[rap ja 'ment/r apl'menthab  1a'ment/ramp1 
'merit] 1. rapplcrnent, berisping, uitbrander 
Teen kroeg ik eon biel rappelement te 
beuren (bo: Nw, Op), Ikhadvanniiddag op 
een proef.luun een paar vioelezaotosplukt, 
en daor kreeg ik me tech een rampelernent 

over (Si), 	(Jeef 'in een 
rappelement 

 zeg j 
hem cans funk de waarheid (Ow, Sit), Do 4 
baos gal 'in eon best rappelement, doe hi t 
zo lacte op zien wark kwam (Op),  Hi7 4 
kreeg eon rappolment van zien baos (01- .. 
NI, Nt), Hij bet eon flinkrappelomenthad . 
(Spa), Die kreeg me toch een rappele- 
ment, za'kfe vertellen (Spa), 1k frg een 
hicl rabbelement (Ma) 2. preek, uitvoerige P 
les, waarschuwende woorclen 1k Ja-eeg eon 
biel rabbelement mit doe ik on vekaansie 
gong ten hole preek (Db, Np, El, Spa, Ste, 
Si, Wol), eon biole rappelement kriegon 
(Ow), MY zee eon bicl rabbelement op 
(Dhau), Do veurzitter hal cerst een fang 
rappelement over do geschiedenis en 't 
doe) van de vezeniging (Op) 
rappelig Z. rappeng 
rappelment Z. rappelement 
rapperig (Ld, 01-NI) Ook rappelig (Ste) 
In.; -or, -st ['rapçaxJ'rapjx] 1. niet stevig 
in elkaar zittend, nogal geschonden, aan- 
getast Dat taofeltion is zo rappelig (Ste), Et 
servies is rapperig, d'r missen aJ)ernaol.o 
bookies of (Ld), Die kiompe wodt ok aorig  
rapperig d.i.: heeft eon barst (01-NI) 
rapperteren (Die) [rapç'tuaç4} - rapporte- 
ron, rapportage uitbrengen Ze bin d'r niot 
best ofkominen, wit dat rapperteron (Die) 
rappies (verspr.) bw. ['rapis] 1. snel, vial, 
gauw Mit do haven is 't olcrappies gebeurd 
(Dfo), Dat bej' rappies daon (Db, Dho), 
Th7 was d'r rappies biy ow dat maogien -, 
naor huus te brengen (El, Ld) 
rappighied (verspr.), voor -heid z. -bred 
de ['rapxhitJ 1. rappigheid, v1ughfd Thy 
had et an zion rappighied te daanken dat 
bij a buj veur de bujje binnen had (Db), 
Varirnorgen bob ik in do rappigboid wat 
bosschoppen haoldobk, Si), 1k wof gauw 
mien mes paklcen, mar in de rappighied 
lout ik silos uut do buso valen (Op), Dat 
bob ik in de rappigboid gauw Your mekeer 
kregen (Dfa), MY nain et in de rappijheid 
wit (Np), Bijtieden kuf' last hebben van 
rappighied van aachteren van diarree (Obk) 
rappot z. repot 
raprut (Db, Ma, Nbk, Np, Obk, Ow) Oak 
rapruat (Db, Dhau, El) et ['raprAtl ... ryt] 1. 
Jan Rap en z'n maat, schorrernorrie Oak, 
dat isja raprut! (Nbk) 2. waardeiaze spa!- 
len, troop (Obk) In do taefellao zit al/er- 
haande raprut (Obk) 
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rapruut Z. rapnzt 
rapsodie (spot.) de; -non; -glen [rap 
so(:a)'di, ook 'r...] 1. bep. muziekstuk: rap-
sodie 
rapzem (Db, Dfo, 01-NI, Ow) bn., bw.; 
-or, -st [rapsqi, ...sm] 1. vlug, ook: suet 
en handig, druk Meester greep rapzem do 
jonge biy do kraege (Db), Th3 is eon divE 
mannegien, )JJy is arg rapzem (01-141), eon 
rapzcnie vent ten viotte en handige vent 
(0  
ras et; -sen [ras] 1. ondersoort van 
ruensen, dieren, platen Die icnien is van 
eon good ras (Nw, Np), Die toe is van eon 
best ras (Spa), Die bond is eon appat ras 
hoort tot ten bijzonder ras (Ma), War veur 
ras is dat? met name inzake vee, 
aardappelen, honden (Nw, Ste), zo ook Dat 
is eon good ras van met name groente-
zaden, vet gezegd (Nbk), Dat ras carpels 
wag niet nicer verbouwd wodden (IA), eon 
nij i-as carpels (El), (enigszins schettsend:) 
Jim bin aitied gezond, Jim bin zeker van 
eon good rag (Nbk) 2. (g, iidw.) zuiver ras, 
rasechte said (Di; Nbk, Nw) eon bond 
zonder ras (Nbk, Nw), Dat peerd is nog 
river ras (Diz); bij uitbreiding: oorspron-
kelijkheid van ras, afkornst (Ow), met 
name van vee, gewassen: Et is onsoortij; 
d'r zit to wehzrg soort in, to veule ofk'ie-
king, d'r zit gien ras in, d'rzitgien ado) in 
(Ow) 
ras- - ras-: eerste lid in samenstellingen 
van het type rashond, rasknien on van het 
type rasvoetbaiier, ze zijn in dit woorden-
book niet alle apgesomd 
rasartiest (spot.) ['r...] - tasartiest 
rasecht [aks. wisselt] - rasecht, raszuiver 
Die kiepe is rasecbt (Nt) 
rashond [ras...] - rashond 
raskiepe [raskipo] - raskip 
rashnien ['r...] - raskonijn 
rasloos (spot.) bit. ['raslo:os} 1. niet van 
ten bep. ras, niet raszd'iver rasloze kiepen 
(spot.) 
rasp 2. raspe 
raspe (verspr.) Ook rasp (Sz), rasper 
(Dhau, Nbk) de; -n; raspien [raspo/rasp/ 
'raspr] 1. bep. keukengereedschap: rasp 
raspen [raspqi] - raspen: met eon raspe 
fijnmaken keze i-aspen, (bij vergeiijking:) 
As mom oons vroeger nit do luzekaw over 
et keyEd raspte, dan kon dat we) es knap 

zeer doen pijñlijk schraapte (Obk) 
rasper z. raspe 
rasploert (Bu) de; -en ['r...} 1. echte 
krimineel 
rassediskriininaosie (spot.) (rasa...] - 
rassendisicrintinatie 
rassejeer (1) [ras3...] - rassenleer 
rasserellen (spar.) ['tasare1i] - rassen-
oniusten 
rassescheiding (spar.) ['raso...) - rassen-
scheiding, apartheid 
rassestried (1) [rasa  ... 1 - rassenstrijd 
rasgetheoric (1) ['rasa...] - rassentheorie 
rassewetten (1) ['raswEt1)] - rassenwetten 
raster (spot.) ['rastj] - raster (bij Iota-
clichés) 
rasteren (spot.) ['rast] - rasteren 
rasvoctbailer ['r ... ] - rasvoetballer 
raszuver (Sz) [aks. wisselt] - raszuiver 
Hen raszu vet Fries peerd wag beslist gien 
kol of snep hebben, your andere peerde-
rassen is et sons can vereiste as d'r war 
ofleiceningen in zitten (Sz) 
ratel z. rate), rate.laar 
ratclaar (verspr., bet. 1: f) Oak raetel 
(bet. 1: Bu, Pe-Dbl, fj,, bet. 3: Ste), raete-
Iaar (Dho, bet. 2: Obk), raeteler (bet. I: 
fp), rate! (bet. 1: fk, bet. 3: El) de; -s; 
-tien ['ra:tja:r/te:tjl'rs:tL../ ... ] 1. (ook 
verz.) bep. plant: ratelaar In depo)derston 
eon hoop rate)aar (Ma), Do zaoden van de 
rate.laarraznjnefen d'r urn' (Ow), Aj'raetels 
in et Jaand bebben, is dat niet eon best 
token, want raetellaand is aannoedig Iaand 
(Bu) 2. ratelpopulier (verspr.) 3. gele 
dovenetel, in 9010 ratel (El), di. oak: 
moeraswederik (Ste): Et bin allemaofr 
raetofs (Ste) 4. z, rattel 
ratelen z. ratteien 
ratificeren (1) [ratifist:oç] - ratificeren 
ratifikaosie (1) [ratifi'ko:asi} - ratificatie, 
officiële bekraehtiging 
ratjetoe (BU, Nbk) ['ratjotu] - ratjetoe: 
prak eten van versehillende bestanddelen 
(Bu); oak fig.: Et was me eon ratjetoe war 
ze daor NY mekeer koeht bebben (Nbk) 
rats I de [rats] I. bekend voédsel van 
soldaten, ratjetoe, bij uitbreiding: stamp-
pot, brouwsel van diverse bestauddelen 
rats, tuck on bonen, Vroeger kregen do 
soldaoten vacke rats in pfaets van hiebe 
eerappels (Db), Zulben we vandaege rats 
eten? (Diz) 2. in in do rats zitten: 1k .zitte 
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d'r toch over in do rats! (Np), Wat bef' in 
do rats zeten met H, !achte ze (ye) 
rats II tw. [rats) 1. rats, ter uitdrukking 
van het geluid eon snefle rukkende, 
trekkende, snijdende, of scheidende bewe-
ging anderszins Ze snedon do iciepe rits 
rats do kop of(Pe-Dbl), fl sneden burn 
rats do kop of (Spa), Rats, do rotte was vot 
(Nbk) 
ratsen (Obk) zw. ww.; overg.; ratste, hot 
ratst ['rats;] I. net  een sitelle, rukkende 
beweging gappen Ze perbeerden hour do 
tasse tint do hanoi, to ratsen (Obk) 
rattaplan (flu, Nbk) Ook ratteplan (flu, 
Nbk) de ['ratap1anJ'rat ... 1 1. (negatief) do 
hole boel, altos bij elkaar, met name: wat 
men overhandigt of boos veer do ander 
neergooit, vooral in do bide rattapJau 
Thor hoj' do biolo rattaplan (flu, Nbk) 
rattel (bet. 1: Dhau, Nbk, Obk, 01-NI, Op, 
Wol, bet. 2: WIT, Ma, 01-Ni, Wet) Ook 
note! (flu, Dho, El, Np, Nw, Obk, Pe-Dbi, 
Ste, bet. 2: Wol), rate! (bet. 1: Ma, El, 
Nbk, Ow, Wil) de; -5; -tien ['ratl/'re:ti/ 
'ra:tj] 1. ratei: bep. houten instrument em 
een ratelond geluid mee to maken (Dho, El, 
Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl 
Spa, We!) Do stadsnaacbtwacbt on do 
dorpsomroeper badden vroogor con raetel 
(Obk), Do ddzpsomroepergongmit do rate] 
rond (Ow), Vrbeger Jeup do nachtwakcr 
mit eon ratel en reup do in-en op (Spa), Do 
optocht woddo eupend mit twic jongen, 
ledor mit eon greta rattol in de baand (Op), 
do rattel van do vroegere naacbtwaacbt 
(Obk), Jo zion ]rjendcr togcnworigniet va/c 
meet mit eon rattel speulen (01-Ni), Eon 
ractel wodde vrooger in do karke bruufct in 
do Paosen; van witte donderdag tot zaotor-
c/ag, c/us aandcrba/ve dag; do k/oAken en 
de scM/len mochtcn doe met bruukt wod-
den, dat was den aenilk do boetetied omdat 
Christus sturf op (Sooth Vriydag, eon soort 
rouwtied, dan swegen do klokkon this (Ste) 
2. persoon (voeral vrouw) die veel en druk 
praat (WH, Ma, Nbk, Nw, 01-Ni, Wol) 
Dat is wet zoe'n oo/dc racte! (Wol), Die 
vrouw mag graog praoten, et is ten echte 
rattel (01-Ni), Dat is eon rattel, die rattelt 
mar wat! (Nbk) 
rattelbek (flu, Obk, 01-Ni, Op) de; -ken; 
-kien ['ratlbck]  1. iemand die veet on druk 
praat (van een man gezcgd (01*))  

rattelder (verspr.) Ook ratteler (verspr.) 
do; - s ['ratjdy/ ... lj] 1. jets waarrnee men 
ratteft, iemand die rattelt z. rattelen 2. 
praatziek iemand, ratelkous (Nbk) Jo bin 
eon oolde ratto/der (Nbk) 
rattelen Ook raetelen (flu, Die, Nw, Obk, 
Ste), rottelen (Db, 01-Ni), rateten (bet. 1: 
Spa) zw. ww.; onoverg.; ratteide, hot 
ratteid ['ratl;, ook wel ...'ratl n (Nbk)/ 
'rs:t ... Prot ... /'ra: ... ] 1. hard kiepperen, ram-
meien Mien spatbod van do fiats rattelt d'r 
over (Db), Van die co/do waegen begon-
non do widen aorig to rattelen (Obk), De 
waegon rattolde over do balstiender (Np), 
Do wacgens ratte]on overdo wag (flu, Ma, 
5th), As zc mit do bussen op 'e waegen 
naor et lund gongen to melken, koj' so 
wietwaor bourcn ratIo/on (Wol, Obk), Do 
paimen rattelen op 't c/ak (Diz), Ft lid 
rattelt op 'e panne (Nbk, Spa), an do deure 
raete/on (Nw), Af' vroeger ten draod over 
eon kepotto Iclonipo hadden, bcgon bij 
later we] to rattolen (54, Et bacgolt so, et 
rattelt dr over (Dhau), Som.rnige donder-
slaogon rattelon (Nt), zo ook Do donder 
ratteldo langs do Joe/it (01-Ni) 2. aan-
houdend druk praten ffi)  rattelt aYes bij 
niekaander (Nw), Niet so rattelen, moon-
sko(Obk), Die rattoltd'r wat nut! (Spa), Ft 
rattelt 'm van do bek (Diz), .. van do mond 
of (Ow), Die rattelt A oken on Keufon an 
snokeer praat snel en bij voortduring (El), 
We bebbon now genoeg raetold (Nw) 
ratteler z. rattoldor 
rattelig (flu) Ook rottelig (01-Ni) bit; 
-er, -st ['ratjox/'rot ... ] 1. tot rateteit ge-
neigd eon ratto/ige kiompe cT.i. eon kiomp 
waarvan de kap er opuleuw op is gezet, 
wat gemakkelijk to heron is door het 
geratel bij het lopen (flu) 
rattelkont (flu, Dhau, Ld, Nbk, Nw, Ow, 
Ste, Wol, bi) Ook raneThonte (Diz, El, Ld, 
01-Ni, Op, Ste), raete!konse (Bu, Nw), 
roeteilcont (flu), rottelkonte (01-Ni) do; 
-en; -ion ['ratjkont(o)/'rs:tjkont(a)/'rotj.. 1 
1. praatziek iemand, ratelkous 
rattelkonte z. rattelkont 
rattehnesiene (Nbk) do; -n; -gien ['rail...] 
1. oude naaimachine die het niet moor zo 
good doet (Nbk) 2. iemand die voortdurend 
druk praat Dat is we] zoe'n oolde ratte]-
mosione, die bet do bok nook stifle staon 
(Nbk) 
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rattelsclieif z. rattelscheilig 
rattelsehdllig (verspr., p)  Ook raetelsclsel-
hg (Bu, Nw, Obk, Op, Ow, Pe-Dbl, Ste, 
bI, p), raerteschehlig (Op), a-attelschehf(b: 
lm), raetelschelf (Op) In.; -er, -st [rat] 
'skclox/'rc:t ... /rc:oçto;../ ... skelf, ..IQfY ... J 1. 
door gebmik beschadigd, gesehonden, niet 
meer fraai ogend Et servies is wat rattel-
schellig (Dhau, El, Spa, Sz, Np), Et kap-
pien is watraetelstheJiigheeft een geringe 
besehadiging (Nbk, Nw, Ow, Ste), Et is 
rattelschellig het past niet good bij elkaar, 
met name gezegd van een kopje en een 
schoteltje die niet bijeenhoren (Ow), Et is 
daor eon rattelsche]liie boo] een verwaar-
loosde toestand (Dho) 2. (van kleding, de 
wijze waarop men gekleed is) haveloos, 
onverzorgd (Dho, Op, Ow, Ste) Alle kien-
der uut die buusboling Jopen d'r raerte-
schellig benne, et bin ok echte slontor-
bakson (Op), Die meensken lopen d'r wat 
raetelscbellig bij sjofel, met afgedragen 
kleding (Ste, Ow), Hi3i kook d'r raetel-
scbell% tnt (Ste), Die maantel wodt wat 
rattclscbellig (Dho) 3. (van wagens, kas-
ten e.d.) niet meer met een stevig ver-
band, niet meer good sluitend, scheef 
zittend, niet meer good lopend As de boo] 
to room wodde [ni. de naaf met daarin een 
bus en de as van de wagen] wodde do 
waegen ratte1schellig on dan mos hij an-
bust wodden d.i. de bussen waarin de as-
sen zich bevonden, moesten aangevuld 
worden met ijzer (Bu), Die waegen is 
rattelscbelfratelt en is scheef (b: Im), Die 
oolde kroje is watraetelscbellig (Bu, Ste), 
Die oolde Bets van me wodt ok rattel-
schellig (Dfo), Et hekke wodt wat rattel-
scbolhk (Obk, Np), Et oolde kammenet 
wodt rattelschellig (Obk, El), Wat is dat 
raetolschell% en min zillegerci on ark 
(Obk) 4. (van personen) slecht ter been, 
niet meer zo gezond (Ste) Die wodt ok 
aorig raetelscbolh jvezen, die is d'r niet 
meer so best an toe (Ste) 
raertescheliig z. rattclscbellij 
rattelsehute (verspr.) Ook ratte/schuat 
(Sz, raetelschute (Bu, Nbk, Nw, Obk, 
Ste), reutelsch ate (Ste, rottelsch ale (Db, 
01-NI) de; -n; ...schutien ['ratjskyt(o)/ 

rA:tl ... 'rotl ... ] 1. vrouw die veel en 
vlug praat Die vrouw is we] zoe'n grote 
rattelsebute, ie kun so haost niet volgen  

(Dfo), N is we] zoe'n rattelscbute, daor 
kriej'gion woord tussen (Db) 
rattelschuut z. ratte]scbute 
rattelsiag z. raetelslag 
ratteisnute (Nw, 01-NI, Op) de; -n; 
...snutien ['rati ... ] 1. iemand die veel en 
snel praat 
rattelwacht (s: west.) ['ratjwaxt] - 
ratelwacht 
ratteplan z. rattaplan 
rausen ['roMsv] - rauzen: snel en wild 
gaan, nj den Ze rausten biy oons dwas dew-  
do bet/c (Nbk), Hij raust de wag langes 
(Bu), Die brommers rausen mar bonne-
en-weer dew- at dOip (Obk); snel, vaak; 
wild, woest, werken dour et wait rausen 
(Bu), Die raust dr raer deurhenne (Di; 
Ste), We rausen d'r deurbenne (Nbk), Oe 
wat must bij d'r wild dour (Ste); woest 
spelen in een sportwedstrijd Jo moc'n niot 
so rausen speul tocb es wat rustiger over 
(Nbk) 
rauser Ook rauserd ( El, Ma, Nbk, Np, Op, 
Spa) de; -5; -tien ['rQMsf(t)] 1. iemand die 
wild speelt, erg hard nijdt met een motor, 
auto enz. of die anderszins woest tekeer-
gaat Et is wat een rauser, eon woestcling 
(Bu), Jhjacht dwas overal dear, wat eon 
rauser! (Nbk) 
rauserd z. rauser 
rauw bn.; -er, -at [mm] 1. (van vlees) 
rauw, ook: onvoldoende gekookt of 
gebraden Et Weis moef' nooit rauw eten 
(Ld), Et Weis is nog half rauw (Sz), 
Biefstu]t- moej' half rauw eten (Obk) 2. 
(van groenten, bep. vruchten; qok wel van 
al het eten dat men op zn bord krijgt) niet 
gekookt Do wottols weren nag half rauw 
vanmiddag (Dhau), Bepaolde graunten kuf' 
rauw eten (Obk), Rauwegruwiten bin good 
(El), Do eeipels bin niot gaor, ze bin nag 
baost rauw (Diz), Do eerappols vu/en nag 
rauw an (01-NI), Et eten is nag rauw 
(Nbk) 3. (van lichaamsdelen, wonden) ge-
schonden, deels ontveld, open Hij was 
valen, on doe had hi de bide aami rauw 
(Wol), Hi7 is mit do fiats valen, zion haven 
weren bielemaol maw (Ld), Et buur-
macglen is op 'a haven valen, ze had do 
knijen hie]emaole rauw (Dhau), Aj' in do 
stienen zitten bin je do haven sonar rauw 
(Obk, Ste), Ze konnen om die siekte 
('mond- on klauwzeor) we] weer vreten, 
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mar disse iene hadde do utters zuver rauw, 
d'rzatbaost glen vol moor omme (vo), De 
wonde wil niet bielen, at blift mar rauw en 
capon (El), zo ook Et is flog niet Haar, at 
kikt rauw toe (Dho), Dat kiend badde 
allegeer rauwe p/sicken ow at gezicht 
(Dfo), Jhhetrauwe, basterige haven (Diz, 
Dhau), In de winter bob 1k rauwe haven, 
dan bin ze capon; dat beef' vacks WY do 
stronthak of mit natto haven bitten, hi)' de 
waske. Dr wodde wel as ten wa/Jon draod 
deurtrokken an ow do vinger henna, dat 
was am at weer dichte to kriegen, dm 
kwarnmen do 'wa/len 'niet tegen inekeer, on 
gonas at van binnenuut, mien belt dcc d'r 
bitt keerze vet in (Nbk), It doe d'r sIlos an, 
mar die wonde hEft lieke rauw (Obk), 
rauw am demand wezen hi)' koortsuutslag 
(Db), Hi)' was rear va/en, Ic token zo to-
gen at rauwe v/cia, at yel was d'r of (Bu), 
Ze kreeg can jaap in de duwn van c/c 
zende, now, dat lag d'r rauw bi)' (Sz) 4. 
(van de keel) pijnlijk, ontstoken (Obk) 
Dear die verkolenbied weren wi)' nag 
lange rauw in do ba/s (Obk) 5. (van stem-
geluid) hard an onaangenaam eon rauwe 
beet (verspr.) 
rauwachtig (Nbk) 'rottaxtx} - rauw-
achtig, enigszins rauw in diverse bet., z. 
aldaar 
rauwig (Nbk Op) ['r3mx} - rauwachtig, 
enigszins rauw in diverse bet., vgl. Dat 
brood is niet good deurbaicken, at is van 
binnen nag wat rau wig (Op) 
rauwighied Voor -heid z. -hied [rQ&ox 
hit] - rauwigheid, het enigszins rauw zijn 
in diverse bet., z. aldaar 
rauwkost ['r...] - rauwkost 
rauwvoer (verspr.) Oak ruwvoer (spot.) 
['r...] - ruwvoeder 
ravage z, ravage 
ravaozje z. ravage 
ravijn (spot.) [ra'vjn, . ..'wëjn, ...'fjn} - 
raviju, bergkloof 
ravotten z. revotten 
rayon (verspr.) et; -s, -non; - negien 
[ra'jon] - rayon: bep. stadsdeel, regio die 
als werkgebied geldt 
razzia ['razijaj - razzia: drijfjacht door 
politic, militairen can razzia ho/en 
reader (I) ['ri:dr] - reader 
reageerder de; -s [rt:ja'gt:ød] - reageer-
der We badden can reageerddr (Nbk), Doe 

hebben hid wat boeren hear reageerders 
opruwnd (vo) 
reageren (rt:ja'gt:op7, rzja...] - reageren: 
op con bep. prikkel Die koe die reageert op 
do Lb. c. -prik di. is can reageerder (Np), 
waartegenover Die koe reageert niet op do 
t.b.e.-prildcen(Bdie); doorwoorden, geba-
ten een reaktie tonen Hi)' reageert oknog! 
d.i. bijv. op een pesterijtje (Ste), Thor tea-
geer 1k niet op dat is me to min, is 
misplaatst enz., an dus ga ik er niet op in 
(Nbk), Met op reageren, Lena! (Nbk) 
reakile [ro'jaksi, ru'jaksi] - reaktie: 
tegenbeweging Ft Is ten reaktie op 'a 
jaoren zestig (Nbk); veranderingen van éón 
of meet stoffen in scheikundige zin; wijze 
van, uiting waarmee men op jets reageert 
Hef'ni al eon reaktie van ze had? (Nbk); 
wijze waarop het lichaam of de geest op 
iets reageert, met name inzake injekties 
can positieve of negatieve reaktie (bij 
t.b.c.) 
reakijetied (spot.) [.Jj...] - reaktietijd 
reaktor (spot.) [ro'jaktor, ...t1, rr'j...) - 
reaktor 
realisine (spot.) [ri:jaItsm, rtj&L..] - 
realisme, werkelijkheidszin Dat getuugt 
van rca/lame (spot.) 
realistisek (spot.) [ruja'ltstis, njal...] - 
realistisch, getuigend van zin voor de 
realiteit We moea we) even realistisob 
blieven (spar.) 
realiteit [rcjali'tsjt, nja ... ] - realiteit: 
werkelijkheid Dat is now ienkeer do 
realiteit (Nbk); iets dat werkelijkheid is 
Dat is now ieniceer can realiteit (Nbk) 
rebarber Oak rabarher (Nbk, f) de [ro 
barbj/ra'b...] 1. (verz.) rabarberplanten Do 
rebarber komt d'r haost dear de rabar-
berplanten komen op (El), wilde rebarber 
hoefblad (Nbk) 2. (verz.) rabarberbiaden 
on -stelen rebarber plot/con 3. rabarber-
moes it zal c/c rebarber even aninengen 
wit saga (Dhau) 
rebarberbiad [r'b...J - rabarberbiad 
rebarberpolie (Nbk, Np) [n'b...] - 
rabarberplant Doe even eon spit dong ow 
de rebarberpoie (Nbk, Np) 
rebarbersnieden (Np) onbep. w. [r9'b ... } 
1. tot races snijden van rabarberstelen Mit 
rebarbersniedon kree'k can beste ghjvse in 
de vinger (Np) 
reharberstaete (Nbk, v) [r'b...] - rabar- 
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bersteel 
rebat z. rabbat 
rebberig (Ow) bit; -er, -st ['rsbpx] 1. 
niet in orde, ziekelijk Die koe is lang niet 
goed, hij is zo rebberig (Ow) 
rebckken (Nw) my. [n'bskjj] 1. handige, 
viugge kinderen Dan haj'nog 1w/c van die 
rebe/cicen dr aachter an (Nw) 
rebel de; -len [ra'bsl] - rebel, rebels 
iemand, opstandig persoon, ook: kwajon-
gen Dc rebelfen willen graeg tie biele 
wereld vernielen (Ow), Die rebel gooit 
a/tied de bongel d'r in (Obk), Die rebel/en 
vienen me/caere wel (Dho), Dat is wel 
zoe'n rebel dwarsligger, oproerkraaier (Bu, 
Wol) 
rebellie z. reboelie 
rebels [ra'bsls] - rebels: opstandig, lastig 
Dc jcugd wY graeg rebels wozen (Ow), 
Hiy is wel zo rebels vandaege (Wol), As et 
stormt bin de Iciender rebels (Bu); boos, 
woest van boosheid De kop wodt d'r nilj 
rebels van (Ld), Hij was wel zo rebels in 
de kop (Dho) 
rebiendertien (Nbk) et; ...ties [ra'b ... } 1. 
hetz. als beiderebientien, z. aldaar Die 
rebienderties zatten in tie heidç, ze hadden 
een mission can aentien van de grond 
(Nbk) 
rebientien z. heiderebientien 
reboelie (Bu, Dfo, Diz, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ow, Spa) Ook rebulie (Db, Dfo, Diz, 
Ma, Np, Obk, Pe-Dbl, Ste, bo), reboelje 
(Diz, Ohw), reb u/lie (Dho, El), rebel/ic 
(bet. 2: Bu, Wol) [ra'buli/ra'byliJra'bulj/ 
n'bAlilra'beli (Wol), rab&li (Bu)] 1. 
lawaai on drukte War macken ze daor eon 
reboelie (Np) 2. grote ruzie, oproer 't Was 
een bide robuiie (bo), Et feest leup uut op 
een grote reboelie ([Hz), Et yolk is d'r niet 
tevreden mit, d'r zaf wel reboelie van 
kominen (Nbk) 3. rotzooi, troop die men 
maakt ([Hz) Daor bin Jan Rap on Lien 
maot an de gang west, ze bebben d'r een 
grate reboelje van maekt (Diz) 
reboelje z. roboelie 
rebriek (Nbk, Obk, v, I) Ook rubriek 
(Spa) de; -en; - ien [ra'brik/ry'brik] 1. 
rubriek: in een dagblad e.d. 'Uut do 
FWLrwn tie Stellingwarver rebriek van do 
Liwwadder kraante (v) 2. elk der 
kategorieen waarin is gerubriceerd in eon 
rebriek onderbrengen (1) 

rebulie z. reboelie 
rebuflie z. reboelie 
rebus de; -son ['ri:bas, ...bAs] I. rebus 
rehuust (Diz, Np, Obk, Ow, Spa) Ook ro-
buust (Dfo, Dho, Ma, Nw) [ro'byst/ro: ... } 
- robuust eon rebuuste lccrel (Nw, Np) 
receensie (spor.) [rnsi:si] - recensie, 
bespreking 
recept at; -en; receppien (Ste) [rossptJ - 
recept, voorschrift tot het gebruilc van een 
geneesmiddel: eon recept uutsehrieven 
(spor.), eon recept mitkriogen van tie dok-
tot (spor.), Et zelde recept mar weerl 
gezegd als antwoord op de vraag naar wat 
men wil drinken (Nbk); voorschrift, aan-
wijzing tot hat bereiden van een gerecht 
of drank 
receptie [rQ'scpsi] - receptie: dienst die de 
ontvangst in een hotel, een grote firma e.d. 
regelt We moe'n oons nog insabrievon 
laoten biy tie receptie (Nbk), je sleute/ 
in/everon bij de receptie (Nbk), op 'o 
receptie warken; het ontvangen van gasten 
op een speciale gelegenheid We bolen we/ 
een receptie as we vieftig jaor trouwd 
binnen (Nbk), Et was staonde receptie 
(vo), (gezegd als men niet gaat zitten:) Et 
lie/ct wel (een) staondc receptie (Nbk) 
recherche de [ra'sjerzja] 1. recherche, 
opsporingsdienst 
rechercheur [rtsjrsjA:ar] - rechercheur 
(bij de politie) 
recht I et; -en [rext] 1. (g. my.) gerech-
tigheid, reehtvaardigheid genaode veur 
recht go/len laoten (Dhau, Nbk, Spa, Fe-
Dbl), recht laoten ge/len gerechtigheid 
doen golden (Ste), Glen recht, mar machi', 
et recht [in bet. 7] van de starksto (vo), 
Mar ik begin staorigan in to Lien daj'gien 
recht kriegen, as d'r gien macht aacbtor 
staot (vo), D'r is nog recbt in Nederlaand 
(b), Et recht zal zegevieren (Nt), Et recht 
zegeviert a/tied (No), Hew dan in do 
home] naor hour bidcfen on smoker an doe 
hew recht (b), zo ook Ootnioethjen dot 
Hij in et recht lopen, ootmoedigen leert 
]i5zien weg(b) 2. hat geheel van rechts-
gewoonten, rechtsregels at Ncdorlaanse 
rech4 et Friese recht (1), burger/it recht 
(I), meester in tie recbten, (in do) recbton 
studeren (spor.), student in de reebten (1) 
3. (g. my.) rechtspleging, rechtvaardigheid 
door rechtspraak I/c vion, at recht moat 
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zien beloop we] hobben één on ander moot 
geheel worden aigehandeld volgens de 
regels van de rechtspraak (flu, Ld, Np, 
OX-Ni), ...zicn loop bebben (Bu, Dho, Ld, 
Ste), Et recht zal zien beloop hebbon (Ma, 
Ni), Hi)' bet zion recht zocbt nI. door can 
rechtsgeding aan to spannen (Nbk), Ia 
moc,j je racht mar zuken (Bu), 1k zuke 
mien recht zels zal rnezelf recht vet-
schaffen (Ste), zeff or recht in haven 
neznan zichzelf recht vcrschaffen, voor ci-
gan rechter gaan spelen (Sz), zo ook et 
recht in cien haand yemen (Oho), ...in 
eigen haven nemen (Nbk), Daor doef' him 
gien recht mit daarmee bcoordeal je hem 
verkeerd, that rechtvaardig (spot.) 4. 
reehtshandeling (Op), in (verb.:) AJ' over 
ten macnd nog niat betaeid babban, ri/lan 
we Jow in reobten ansprcken (Up) 5. (g. 
my.) rechtskollege, gerecht Hi)' moat yaw-  
at recht (kominan) (Ma, Nbk, Nw, 01-Ni, 
Op, Ow, Spa), Dan kornt at in Moppel vein-
't recht die zaak, kwestie (b), Die bet your 
etrecbt west (Nt), iene veur 'trecbtslapen 
(spor.) 6. (g. my.) hot gelijk, in et recht an 
ft kaant hebben: 1k hebbe at recht an mien 
kaant (01-Ni, Wol) 7. reehtsbevoegdheid, 
hat mogen naar wettelijke of zedelijke 
norman veur je recli ten opkomincn, in je 
recht staon volgen,s wet, recht gelijk heb-
hen, niogen (verspr., b): Aj' good in Jo 
recht staon (.) (Nbk), Ia kim we) njienan 
in je recht to staon, mar ow dat recht [in 
bet. 31 to kriegen vaalt nict aided mit 
(Op), Thor hej'at recht met too (Nbk, Ma), 
tot zien recbt kommeyr. Et komt hit)omaol 
met tot zien recht (Ma), De stikstof is niat 
goad tot zien recht konirnen, at weer 
warkte tegen (Ld), et recht babban, 
.Jcriegen, . . .gevei-j, Th3 staot ok op Zion 
raebt houdt vast aan wat hem rechtens 
toekomt, wat hij volgens recht mag (El, 
Nbk), zo ook Ikstao op mien racbten en as 
we niçt goedsahiks tot makaare kommen 
kunnon, dan doe 'Ic jow eon perees an 
(Op), zo ook op je recbtan staon (Spa), 
Wit get? jaw at recht ow (..) (Nbk), Za 
habban met at recht ow op oons laand te 
jaegan (Nbk), Et is je goad recht oni d'r 
wat van te zeggen (Nbk), Hi)' hat et recht 
nicE dat to dccii (Nw), zo ook et recht 
argens toe bebban (Nbk, Spa), at red,t van 
dastarkste, Dat isfegood recht, reebtan on 

plichten, recht van sprekon hobben, ...van 
praoten babben (Nbk), at recht vanoolds 
zoals dat van vroeger is, naar do traditie, 
naar de gewoonte (Bu, Nw), recht van reed 
recht van overpad (aig.): Wi)' haddon 
vroegar ok recht van reed naor de 
Grentweg(Nbk), zo ook Hi)'betdaorrecht 
van reed langes (Ld, Nbk, Sic, Np), De 
naosthggor hat d'r recht Ianges (Oho, Np, 
Si; Nw), MY bat daor at racbt Janges 
(Bu), Hi)' bet recht over oong ]aand 
(Dhau), recht van pad van overpad (Wol), 
...van wog id. (Ru, Ste, Sz), Wi)' hebben 
ok recbt op 't pad fangs buurmaans laand 
(Db), D'r wodde we) zcgd dat as maensen 
eon lick bijv. over eon stok laand .naor do 
&elc draugen, dan hadde de fern/lie van dat 
mernent of a/tied recht op dat pad recht 
van overpad (Sic), Vat laand bet recht van 
overweg hi)' do buurman oni bij/van dat 
land to komen, is or radii van overpad 
over hot land/hot pad van de buurinan (El), 
20 ook Mien baurman bet waf een grate 
read bi)' Zion buus, mar or is gien yr/ye 
reed, want twie percalan laand babben d'j-
racht van reed over (Op) on Dat laand bet 
recht over die roed(Ld), Dat buus bet daor 
recht van reed, et sEa at bascbre yen in de 
koopaktc (Sz), Et laand her daor et recht 
over men heeft hat recht daar langs to gaan 
out van/naar dat stuk land be konien (Nw), 
20 ook Dat percael laand bet recht van 
overgang (Op), Alla laand moot zien recht 
babban bij elk stuk land hoort - zonodig - 
recht van overpad (Sic), Ze bebban et recht 
over cons laand daor meugen 20 fanges 
recht van overpad over ons land (Ste, Nw), 
zo ook recht op at )aand Id. Nbk, Ste), 
Aacbtcrliggenda percalen bebban vacka 
eon recht van uutrit (Ste, Obk), recht van 
reed an drill over bijv. een perccei land: 
het recht out or over to nj den en vec langs 
te drijven (Ow), Die boar her recht over 
die ovarweg to riadan (Dfo), Et waaran waf 
gemeenschappehke weidan, mar n/ct ieder 
badde recht van weidan, en die at we) 
badden, badden ok nag n/at dezelda 
recbtcn, mienen we (Op), recht van opstai 
(1), VoIgens recht kornt at hour toe (Dho), 
do reebten van do vrouw, mit recht en 
raden praotan naar recht en met goede 
argumenten (Op) S. aanspraak Th3' krceg 
de are we), mar die kwam him volgens 
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roc4zt niot toe (Ld), Jo recht go/len laoton 
(Ste, Nbk), Hi)' laot Zion rocht good golden 
(Obk), 1k /aot mien recht niot schioton 
mijn (terechte) aanspraak (Nw), Dat recht 
is mi)' toabodeeld verleend, toegekend 
(Dfo, Dhau), do ooldste roebtan hebbon, 
recht hebbon opt Waor 'k recht op bobbe, 
noem ik (Nw) 9. (my.) auteursrechten 10. 
dat wat iemand rechtens toekomt, waarop 
men aanspraak kan maken Hi)' maekte mit 
at ria-examen gion iono tout, dat zo 
mossen bthi Zion recht gavon, at riebowios 
(Ld), Jo mooton hem zion recht gaven, 
daor hot hi)' recht [bet. 61 op (01-Ni) 11. 
bep. beiastingen, bep. vergoedingen 
rochton botaolen mooton, vast recht nt. bij 
levering van gas, eiektriciteit enz. * Jt'facht 
gaot boven recht (Ste), Vrouwen bobbon 
mar ion rochE, et aanrocht (Dho), Golioke 
rocbton, golioke pliebten (Db), RooM is 
soms et grootsta onrecbt (Ste), Waor niot 
is var/lost do koizar zion rechtan (Nt), 
...zion recht (Dho) 
recht II Ook rich! (bet. 5: Ste) In., bw.; 
-er, -St [rcxt/rtxt] 1. niet krom, niet both-
tig Eon mootlatto moot sokuar recht wozen 
(Ld), eon rodEo paol (Bu), .. .liJn (Bu), 

weg (Nbk), eon recht aondo wog (Nbk), 
eon aonde rechte wag (Np), Die man hot do 
bloomporkies mooi recht ofstoukon in can 
rechte iijn (Ld), Hi)' reed voul to haddo on 
hal daorbi)' niot to good rochE, dat hi)' 
kroog in can lichto knik van do wog eon 
bosto anrioding (Op), (van iemand die dun 
en recht gebouwd is:) Die is recht on slicbt 
(Nw), recht on slocbt rechtuit, eenvoudig 
en rondborstig (Spa), Die mao/d recht wat 
krooxn is probeert dingen goed te praten 
(Nw), eon aide mit rechte tanon (Ma), oon 
rechte neuzo, recht veumu4 ...aacbtoruu4 

ombogons, iono recht in do ogon kiokon, 
• .kunnon, iono recht ankiokon, recht vow-

Jo uutkiokon, rochE lopon in een rechte iijn 
(Nw), otpattion roc'ht Op- on-dao/o ]open 
(Nw), Hi)' gaot recht op-on- dao/e erheen 
en direkt terug (Bu, Ste), iono recht 
op-on- daolo een borrel in óén keer 
(opdrinken) (Nw), H.ziharzokorniksin do 
gaton, on zotte rocht op 'the/c/ct of (b), Die 
komt d'r recht vow- wit zegt ailes zonder 
omwegen, is zeer openhartig (Np, Bu), Hi)' 
ZOO et 'm recht vow do map (Nbk, Nw), zo 
ook 1k zal otJe recht in at gezicbt zoggen  

(Nw, Woi, Ste), Hi)' wol otJo niot recht in 
et gazichto zoggon (Bu), Moo4oraotori7jo 
bebbon we niot vouio an, kom d'rmar rocbt 
vow uut zonder omwegen (Np, Db), Zo is 
recht vow do s/otto uut recht door zee (Sb, 
Spa), rochE dow-  ZOO gaon (Nw), .. wozon 
(verspr.), Hi)' kwam nooit recht vow do 
draod wit, mar hi)' was a/tied wat 
gnieporig (Op), recht vow do sloffe wit er 
geen doekjes om windend (b), Ikgao recht 
op et doe of (Nbk), Wat io over 
Duutslaand zogdbebbon, gaot recht togon 
Jowprincijoes in (v o), zo recht as eon fluito 
(Dho, Nw, Sz): voron zo recht as eon 
fluito, eon pracht ow to zion (Sz, Nw), Hi3f 
]opt recht as eon keerzo (Np), ...zo rochE as 
eon keerzo (aig., Op), Do donnebomon bin 
20 recht as eon keorze (Diz), Die lop zo 
recht, hi)' kon 'wol eon paol dews/old 
bobben (Sz), Hi)' is zo recht as eon paol 
(Dho) 2. haaks, een rechte hoek vormend 
op Die paol staot niot hiolondal recht, die 
moot oven oon tiknaor/inks bobbon (Obk), 
eon rocbto hoe/co d.i. van 90 graden 3. 
reclitop, overeind Th3 is zo kivaod, dat do 
nokbaoren staon 'm recht ovoroindo (Sz), 
eon rechte holing (Nbk), eon rechte keral 
met cen houding, bouw die rechtop is 
(Bu), recht op 'o bionen staon: Th3i staot 
recht op Zion bionon staat goed, recht op 
z'n benen, ook: heeft kennelijk toch niet 
teveei gedronken, omdat hij nog stevig 
staat (Nbk) 4. zoais hat normaai be-
schouwd kan worden, niet verkeerd, niet 
omgekeerd wat recht hangon, wat recht 
zotton, (bij het breien:) ion recht, ion 
avorocht (Nbk), recht on a vorecbt mit 
broion (Ste), twio recht hvia avorocbt 
broidon (Obk), (zelfst.) do boel weer wat in 
'trechte zotton bemiddelend, sussend pra-
ten, zodanig dat het konfiikt uit de wereid 
is (Nbk), recht ovonrodig wezon (i) 5. 
goad, juist, vereist, feiteiijk (zeifst.) argons 
et rechte niet van gaweor woddon (bin-
non), argons et rechte niot van woten, zo 
ook Jo kivi eon moons niot veroordolon, aJ' 
'E rechte niot woton (Sz), Zo vartoldo ot 
rechte met, ze dri)'do d'r wat in omme 
(Dhau, Np, Dfo), Hi)' wus niot recht boo 
MY d'r mit an mos (Wol), Niot iono wol 
recht vortollon (..) (Obk), Ze hobben et 
rechte oordiel d'rniot ovorkunnen hat niet 
zo goad, gaan nogai eens onbesuisd te 
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work (Dfo), Ze hadden do reebte wog n/ct 
tcpakkcn de juiste weg (lett.) (Np), Alt/ed 
mossen ze h/rn wat op 'e rethte wag ho/en 
op hot rechte pad (fig.) (ba), op et rccbte 
pad b//even (verspr.), et rechte pad ho/en 
(spor.), Wiy daan/cen Jow dat Jo oons 
geweten raekon wil/en oni oons de roth to 
weg to w/ezcn de juiste weg (fig.) (b), Et 
hatto dreug h/f tocb op 'trccbtcstec (b), et 
NY et reebte aende bobben, It Is n/ct 
he/cniaole b/f do r/chto sl/etije het is niet 
helemaal zoals het hoort to zijn, gezegd 
bijv. wanneer men iemand heel bedrogen 
(Ste, 't Was n/ct do roebte persoon de 
juiste, gesehikte persoon (Ste, Ow), zo ook 
Ze zollon hew- a/ anneinen, mar et dee 
b/ickon dat ze n/ct do rocbto warkor was 
(01-Ni), Dat lone kalE'doet etnietzo good, 
et zit donkt rn/f n/ct in do racbto buud 
(Op), (verb.) Etgaot d'rniet to rochton toe 
niet eeriijk (Np), ...met recbt toe id. (Bu, 
Nbk), zo ook Et is cit lange n/ct recbt 
toogaon (Op), (eifst.) Die bet de recbte 
wel troffen is net als zn tegenspeier (Nw), 
It Was nog eon loslopend macglen, zo kon 
do reebte Jozef nog niet v/enen (Pe-DbI), 
Do rca/ito tied om dat to doon hcwwo a! 
badde juiste, werkelijk goede tijd (Bu), zo 
ook Do rochte hooiorst/ed is vewb/ mar 
we hebben tocb flog eon moo/ topp/en 
wonnon (Spa) on De rechte zornrnertied 
bowwo had de werkeiijke, eigenlijke (Eu), 
Dc rca/ito daodcr is noolt vunnon de echte 
dader (Bu, Obk, Dho), (verb.) van rcthten 
helemaal juist, helemaal precies, geheel en 
a! (verspr.); Glen lone wvs van rechten wat 
d'r mit bedoeld woddo (Ow), H/f komt d'r 
nook van rechton mit op 'e lappen, mar dot 
et a/tied op eon gnieporige moniare (Obk), 
1k kan vani'norgen n/ct van rech ten 
opsebieten niet goad, niet helemaal (Obk), 
Dat k/end wol van reebten n/ct good d.zcn, 
zat n/ct in eon got/c buud niet helemaal 
(Dfo), Et w// n/ct van rccbtcn het wil niet 
echt viotten, lukken, het gaat niet 
(helemaal) good met hem/haar, met name 
m.b.t. do gezondheid (verspr.), Van rccbtcn 
bet do man noolt vow- zien va/c dcugd in 
wezen, op do keper beschouwd, eigenlijk 
(Op), 1k mag 'm n/ct van rccbtcn id. (d), 
Die is van roebten niet in odder is ziekelijk 
(Obk), Hz)' bet et n/ct van rocbten vow 
mekaar id., ook: is eon beetje "malende  

(Spa), Die man was zomar uut do tied on 
My was van reebten nook ziok eigenlijk 
(Sz), MY is van roobton niot ziek eigenlijk 
niet, niet echt (Nw), ...met van recbten 
ziok id. (Nbk), 1k /usso van reebten glen 
eton, ik weet van roebten n/ct hoe datkomt 
eigenlijk (Bu), Ft hot van reebten acnlilc 
glen wacter angovon het heeft eigenlijk 
nauwelijks geregend (Np), Et wil van 
recbtcn n/ct regenen eigenlijk niet, 
nauwelijks (Ma), zo ook Etbet van roebten 
n/ct regcnd, do buik is orn oons toegaon 
(Obk, Dhau), Ft bef van rocbton n/ct 
rogond, at motregondo mar wat (Nw, Ste, 
Pe- Dbl), MIt die verdieling gong et alt/ed 
n/ct van rccbten cer/ik toe niet helemaal 
(Edie, Pe-Dbl, Ld), zo ook Ikgelovo n/ct 
dat et d'r mit die weddorifo die zo hullen 
van rccbton an too gaon bet (01-NI), HI)' 
wol et van roebten n/ct zeggen hij wou er 
niet precies voor uitkomen, wilde het 
eigenlijk niet zeggen (01-NI, Nt), zo oak 
Ze wol at je niot van roebto zeggen id. 
(Nw), Dat wil van rethte niet niet zo good 
(Ste) 6. (bw.) precies, geheel en al Do 
buurman was n/ct recht goed, b/f keek 
flauw uut do ogen (Nt, Mun), Gieniono wol 
fe rocht verte/len hoe c/c vorke in de stacle 
zit (01-NI), ...kanjo recbt vertellen hoe et 
zit (Ma), 1kb/n niot recht in orde (01-Ni), 
Ze wol/on je n/ct recht vertellen wat cit 
gaonde was (Spa, Np), We weton n/ct rccbt 
waor ct wogkomt (Dho) 7. (bw.) pal, juist 
Die kercl sloeg rocht aachtorover op ci' ics 
(Np), Zion kaemor ht an de vourkaant en 
kikt rocbt op 'o v/ever uut (v) * (raadsei) 
Jo gooien Ft  recht over 't huus on t komt 
kruus/ings naor benodon oplossing: eon 
schaar (Np), (gezegd wanneer iemands 
neus aan de linker- of aan de rechterkant 
j eukt:) Hoe linker hoe .tJinker/Hoo rechter 
boo slechter (Nbk), (van tuitende bren, 
waarbij hat rechteroor tuit:) Et linker wodt 
flinkcr, et rocbter wodt slcthtor (Db), zo 
ook Hoe recbtcr hoe slethtei hoc linker 
hoe linker (Dhau, Ste), Rocbt dew zoo is 
do kotste weg men kan hot meestal maar 
beter zonder omwegen zeggen (Op), Ft 
gold dat atom is, macid recbt wat krorn is 
(Obk, Op), Do recbto man op at recbte 
plan dejuiste man op hot juiste plan, in hot 
juiste work (Dho), ... op ot rocbte p/ak (El, 
Oho), Doe wat retht is, laot wat sloabt is 
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reeht-op-en-dacie - rechtcrteugel 

(Nw) 
recht-op-en-daele I (Bu, Dfo, El, Obk, 
Ow, Sz, vo) Ook rechi-op-en-neer (Spa) 
do [r€xtop'de:lW...ni:Qr] 1. giaasje (jongo) 
jonever (Bu) 
reclit-op-en-daele II (vo) Ook recht-op-
en-fleer (Spa) bw. [rextopipds:lo/ ... ] i. 
rochtop Daor stonnen ze dan recht- op-en 
-dade wat onwennig bij inekeer (vo), in 
lone recht-op-en-noor glaasje jenever 
(Spa) 
recht-op-en-necr z. recht-op-en-daele I, 
II 
reclitan [rextan] - rechtaan: regelroeht, in 
verb.: Do weg lopt rochttoe, rocbtan (Ow), 
Hi)' schnft do bool rechttoo, rochtan (Np), 
Zo gongon rechtuut, recbtan naor Amster-
dam (Spa, Wol), Doe toch rochtrwt, 
rechtan zonder omwegen, zonder omhaal, 
rondborstig (Nw) 
reebtbaank de; -en ['rsydbâ:xjk] 1. 
rechtbank: reehtsprekend koilege Do 
rochtbaank van him schuldig (Np) 2. 
gebouw van do rechtbanlc in bet. 1 
rechtbreiden z. rocbtbroion 
rechtbreicn (spor.) Ook rechibreiden 
(spor.) ['r ... J - rechtbroien 
rechtbugen ['r...] - reehtbuigen 
rechtdag de; ...daegen ['reydax] I. 
rechtdag rocbtdagbolon de boel opruimen 
(Ste), Mit do kiendermoe'n wbokoseven 
recbtdag holon do zaken eons op eon rijtje 
zetten, do kinderen eons even aanpakkon 
(Ste) 
rechtdeur [aks. wisselt] - rechtdoor: 
roehtuit Et is bier drekt do boeko otnnie on 
dan al mar rochtdour (v) 
rechtdeurzec [...'s...] - rechtdoorzee 
rechtdouwen zw. ww.; overg.; douwde 
reeht, hot rechtdouwd ['r...] 1. in eon rechte 
stand duwen 
rechtdraoderig (flu, El, Obk, 01-Ni, Ow, 
Spa, Ste) [aks. wissolt] - rechtdradig 
Rechtdraoderig hoclt kuj' mooi k!euven 
(Ste), Soboppostelen wo'n maalct van 
rocbt&aodori boolt (Spa), Bonon bin 
a/tied rechtdraodorig (Bu) 
rèchtdrokkcn zw. ww.; onovorg.; drokte 
rocht, hat roehtdrokt ['r.. •1 i. in eon roehte 
stand duwen 
rechtcloos (spor.) ['r...] - rechteioos: 
zonder rechten rechtoloze moonsken (I) 
recliten (Dhau) zw. ww.; ovorg.; rechtto, 

hot rocht ['rsxti] 1. rechton, in do rogge 
roobten eon fibre houding aannemon 
(Dhau), ook: do rug strekken (Nbk) 
rechtenstudie (1) ['rsxtistydi] - rochton-
studio 
rechter I do; -5; -tion ['rextç] 1. rechter, 
iomand die officiool rocht sproekt Aj' lent 
bolastoren kuf wel hi)' de rechter to lane 
kommen (Obk), We bobbon nog nook mit 
do rechter in anraoking west (Obk), Hi)' 
bet your do rechter west (Np), Die vent 
bert your rechter (Dho), Jo mougen niotjo 
oigon rechter wozon eigon rechter spelon 
(Nbk), your eigon rechter speulon (spor.) 
rechter II bn. ['rextç] - rechter, hot 
tegenovergestelde van linker. Welke aann 
bof' eon prikkion in had do rechter of do 
linker? (Nbk); tar rochterzijde: do 
rocbterdoure o.d.: zulko samensteilingen 
worden ook aaneen goschrevon 
rechter- - rechter-: oorsto lid in samen-
stollingen ais rochterkaanto, rechtorbaan-
skc ze zijn in dit woordenboek niet aile 
opgesomd 
rechter-komn,esaores [...'so:oras] - rech-
ter- kommissaris 
reebterdolle (Np)  de; -n ['raxt1doio, ...'d...] 
I. reaMs zittond handvat aan eon zeis 
rechterhaand Ook rechter/tand WH - 
rochterhand lone do recbterbaand gevon, 
lone mit twio reebtorhanon iemand die zeor 
handig on bijdehand is (Nbk); (fig.) ie-
mand die vaak helpt, tot steun is Zi)' is 
oonze roobtorhaand (Bu,. Nbk, Np) 
recliterhand z. rocbterhaand 
rechterhoze (Nbk) ['r .... .... h..d - rechtor-
kous 
rechterkaante (b) Ook reclzterkant (Sz) 
['r .... .... k ... ] - rochterkant 
rechterkant z. rochterkaanto 
rechterleide (Dfo,Nw, 01-Ni) et; -n ['r..., 
...'l...] 1. loidsei aan de rechtorkant van eon 
paard of ander trokdier Dan trek io an et 
rechter/tide, on aj' naor links moeton trek 
ie an et hnkso (Nw) 
recliterlik ['r...] - rochterlijk, in do 
rochterlike macbt 
rechteroge ['r .... .... o:go] - rechteroog HI)' 
is zo school, hi)' bk bemzobf wit et 
rochteroge in do linkerbuso (Sz) 
reebteroor (Dhau, Nbk) ['r .... .... o:or] - 
rechteroor 
rechterteugel (Dhau) do; -5; -tion ['r..., 
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rcchten'Ieugel - rechtsgeldig 

...'t...] 1. teugel aan de rechterkant van 
paard of ander trekdier 
recbtervleugcl [...'fl..., 'r...] - rechter-
vleugol 
recliterwiesvinger (Nbk, Op, ba) ['r..., 

- rechterwijsvinger As we derech-
tcrwicsvinger niet rechtuut op tie griffel 
badden, gaf ze [nI. de schooljuffrouw] 
eons mit ccv lunia.aJ eon tikkion op 'e 
knokkcl (Op), Dan wets hi)' mit do 
recbterwicsvinger naor Zion veutheufd (ba) 
rechterzied (Nbk, Op) Ook rechterziede 
(Nbk) [r .... .... z ... ] - rechtorzij 1k bobbe 
wat piene in mien recberzied, krek wider 
tie oksel (Op) 
recbterziede z. rethtcrziod 
recbtgeaord (verspr.) [rextxoo:t; aks. 
wissolt] - rechtgoaard 
rechthebbende (spot.) [rsxt'hcbipdo] - 
rechthebbondo 
rechthoek z. recbthoeko 
rechthOeke Ook recki!, oeke (vorspr.) do; 
-n; ...hoekien ['r...] 1. rechthoek 
rechthoekig (spor.) [rext'hukox] - 
rechthoekig 
rechtholen (Obk, Op) st. ww.; onovorg.; 
hot reclithullen (Op) ['r ... ] 1. in eon rechto 
richting blijven gaan, jets houden in een 
recite richting Hiy reed youl to haddo en 
hal daorbi)' niet to goed rccht, dat hi)' 
kyeeg in con !ichte kniit van do wog ccv 
beste anriediiig (Op), Hi)' schoffeit d'r in 
duuster nog langos, hi)' Ian ctpadkwaoiik 
recbthofen (Obk) 
rechtighied (Ld) do ['rextoxhit] 1. hotz. a's 
recbt I, bet. 7, z. a!daar Mit do 
ruilvorkaveling hob ik rocbtijhied op dat 
hand krcgen (L d) 
rcchtlijnig [akw. w!sselt] - recht!ijnig, ook 
fig.: rocbtlijnii daenkon (spot.), N is 
vega! rechtlijni (Nbk) 
rechtmaeken ['r ... J - rochtmakon 
rechtmaotig [rcxt'ma:otax] - rechtmatig, 
vooral van eigendornmon: Ft is je 
rocbtmaotik cikondom (Nbk) 
rechtop [rcxtop; aks. wisselt] - rechtop 
rechtop in bedde zitton, Gao tech rechtop 
staon (Nbk), Jonge, ic moo'n rechtop 
lopen, acts grui Ac sch Jove (Np), It Mos 
moch niet onimoyaion, mar mos rethtop in 
do grond staon bliovon (1), recbtop 
schrieven steil 
rechtuppien (Bu) et; rechtoppios 

[rex'topinJ I. klein keroltje 
rechtopstaond [rextop ... ; aks. wissolt] - 
rechtopstaand mit recbtopsta on do oron 
(Np) 
rechtopstaonde z. opstaonder 
rechtopte (Ow) de [rsx'topto] 1. elk der 
vortikale balken van oen hok (d.i. van een 
hok dat een afgerastord stuk weiland 
afsluit) Do ponnegatten zatten in do 
aachtcrsto rechtoptc, die was ok veulo 
brieder on zwa order (Ow) 
rechts I et [reks, ook wol rcxtsJ 1. rechts, 
do rechterkant Wry kommon van rocbts, 
dug wiy hobbon vourrang (Nbk), vandaar 
Rechts hot veurrang hot van de rechterkant 
komond verkeor (Nbk) 2. (verz.) de 
partijen en porsonen the rechts zijn in 
politick opzicht Rochts bet zoker niot vale 
wunncn (Nbk) 
rechts II bn., bw.; rechtser (bet. 3) [reks, 
ook we! rexts] 1. tor rechterzijdo Dat 
busien staot rechts van do wog (Nbk), It 
moo'n an ci' aende naor rechts (Bu), Jo 
moe'n rechts bolen (Ma, Np), (zelfst.) eon 
lunkse of eon rcchtse nl. eon rechtso stoot 
(Bu) 2. (bn.) rechtshandig Bi)" recbts of 
hi)" links? (Nbk) 3. konsorvatief con 
rechtseperti5 Hein rechts (spor.), Zo bin 
daor nog rocbtser as rocbts zijn daar zoer 
konservatief (Nbk) 
rechtsbPjstaand (1) ['r..] - rechtsbijstand 
rechtsbi'jstaandsverzekering [...'b..., 'r...J 
- rechtsbijstandsverzekering 
rechtsbinnen I do; -s [r€gz'b..., ook wel 
rcydz'b ... } I. do voorhoedespoler die tot 
linkorzijde van do rechtsbuiten spee!t 
rechtsbinnen II bw. 1. do positie die de 
voorhoedospoler innoemt die rechtsbinnen 
wordt genoemd (bij bop. ba!sporten, met 
name voetbal) Hi)' staot rechtsbinnen 
(Ow), ...speult rechtsbinnen (Nbk) 
rcchtsbuten I de; -s [regz'b..., oak we! 
rsydz'b ... J I. uitorst rechts spelondo 
voorhoedospeler 
reehtsbuten II bw. 1. do positlo die do 
recbtsbuton (I) innoemt bij spdrton als 
vootbal Hi)' staot recbtsbuten (Ow), 
..spdult rccbtsbuton (Ow) 
rechtschaopen (Nbk, Ste) [rext'sko:pzp] - 
rochtschapen: eer!ijk on oprecht Daenk d'r 
omme dat ot eon recbtscha open meonske is 
(Ste) 
rechtsgcldig (Sz) [rext'sxsldoxj - rechts- 
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rcchtsgeldighicd - rechtuut 

geldig 
rechtsgeldighicd (1) Voor -heid z. -hied 
[rcts'x ... ] - rechtsgeldigheid 
rechtsgcicerde ['r...] - rechtsgeleerde 
rechtsgeliekhied (1) Voor -heid z. -hied 
[aks. wisselt] - rechtsge!ijkheid 
rechtsgcvuul ['r...] - rechtsgevoe! 
rechtshalf I de; ...ha!ven; -ien [...'hal(o)fl 
1. degene die de fhnktie van rechtshalf 
vervult (bij voetbal) 
rechtshalf II bw. 1. de verbinding 
vormend tussen aanval en verdediging ter 
reohterzijde (bij voetbal) MY staot rechts-
half (Ow), ...speult rechtshalf(Ow) 
rcchtsbulp ['r...] - rechtshu!p, rechts-
bijstand 
rechtskennis (1) ['r...] - rechtskennis 
recktskollegc (1) ['rcxskolczjo] - rechts-
kollege 
rechtskracht (1) [r...] - rechtskracht 
rechtskundig - rechtskundig 
reclitskundige (1) [...'ktndog] - rechts-
kundige 
rechtslaon - rechtslaan 
rechtsof [rck'sDf, ook we! rext'sat] - 
rechtsaf Dan moej' over de grote weg on 
dam rechtsof (Db), Co 't ende van c/c weg 
slaon we rechtsof (Wo!), rechtsof gaon 
(Db, Ld) 
rechtsomkeert [reksomkt:art] - rechts-
omkeert rechtsomlceert macken (ba) 
rechtsomme bw. [rsk'som, ook we! rcxt 
'som9] 1. naar de reehterkant, naar reehts 
Hiy dri5de at rechtsomme (Nbk), An et 
aende van de straote moej' rechtsomme 
naar rechts (Ste) 
rechtspersoon de; ...personen [r...] 1. 
rechtspersoon Een stichting is ok con 
recbtspersoon (Nbk) 
rechtspesisie [rsxts...] - rechtspositie 
rechtspraak z. rechtspraoke 
rechtspraoke (!) Ook reclitspraak (Sz) - 
[r ... ] - rechtspraak: zkoals  uitgeoefend door 
de reehter!ijke macht, ook: rechtspleging 

• rcchtspreken ['r...] - rechtspreken 
rechtsregel (!) [r ... ] - reehtsrege! 
recbtsstaot ['r...] - rechtsstaat We moe'n 
now weer naor de gewonc rccbtsstaot on 
daor passen zofle dingen a 'k hier zie niet 

• in (vo) 
recbtstaon ['r...] - rechtstaan: rechtop 

• staan 
rechtstreeks ['rskstn:ks, ook wel  

rcxstn:ks] - rechtstreeks: zonder om-
wegen, direkt Die weg gong rechtstreeks 
Op at dorp an (Pe-Db!), Daor gaon we 
rechtstreeks op an (Ste); zonder tussen-
persoon, direkt je rechtstreeks mit lane in 
verbiening stollen (!), rechtstrcekse var-
kiezings (!) 
rechtstrieken (Nbk) [r...] - g!adstrijken 
(!ett.) Ben kop aten of bonen wodde mit c/a 
striekstok rechtstreken (Nbk) 
rechtsverkeer (!) ['r...] - rechtsverkeer 
rechtsvcrvolging (spor.) ['r...] - rechtsver-
vo!ging 
rechtsveur (Nbk, Ow) bw [...t..] 1. de 
positie die de rechtsbuiten of de reohts-
binnen inneemt in het voetba!spel Histaot 
recbtsveur (Ow) 
rcchtswjnkcl ['r...] - rechtswinke! 
rechtszaeke ['r...] - rechtszaak, proces 
reehtszekcrhied {rext's...] - rechtszeker-
heid 
rechtszitting ['r...] - reohtszitting 
rechttaand (Ld, Np, Op) bn.; attr. 
['rcxtA:nt] 1. met rechte tanden Ben 
kroemtaande aide is beter as con recbt-
taande (Ld) 
rechttanig (Db, E!) bn. [rext:nox; aks. 
wisse!t] 1. met rechte tanden ten recht-
tanige tide (Db, E!) 
rechttoe [rextu] - rechttoe: rechtstreeks, 
langs de kortste weg, in rechttoe, rech tan: 
De wag Jopt rechttoe, rechtan (Ow), We 
gingen vroeger, as we naor Else gingen, 
rechttoe, reebtan dwas over de heide (Ld), 
We fietsen rechttoe, rech tan naor Wolvege 
(Sz), Now liggen de uutgangèn op 'a as 
rechtoe, recbtan (b); ook fig.: zonder luxe, 
zonder overbodige versiering Hij schrift 
c/a boel rechttoe, reebtan (Np), Dc kleren 
bin tegenwoddigrecbttoe, rcchtan (Ste) 
rechttrckkcu ['rextrekjj] - rechttrekken 
(lett.) Veur zien eigen baos wil datpeerd 
him wel haost doodtrekken, mar zo gauw 
hij veivamt dat con vram den iene at leide 
in haven bet, legt hiy de oren in c/a nekke 
on wil gian string recbttrakken of slat mit 
de aachterbienen alias kot on Vein (Ow), 
Et Diep en c/c Kuun c/er wo 'n zoveule 
meugehk rech ttrokkan, kanaliseerd numen 
ze c/at, on d'r wo'n nog vault moor warken 
uutvoard, diepe siodan on stuwen in at 
Diep (vo) 
rechtnut [rextyt] - reehtuit: recht naar 
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rechtuut- - redde 

voren rechtuut op 'e tar/ce an (Obk), We 
moe'n rechtuut (Sz), 1115 ging dr recbtuut, 
recbtan bernie geheel on a!, recht naar 
voren (Wol, Spa), ... op et ricks wegenpian 
staot ten weg rechtuut, reebtan van 
Oosterwooldc of naor Assen toe (vo); 
ronduit, open on eerlijk Die is rechtuut 
(Ma, Ow), Ze see et rcchtwit (El, Spa, 
Pc- Dbl), Recbtuut en eerlik koj' et veerste 
mit (Ld), Die man was a/tied rechtuut on 
ecrlik (Np, Pe-Db!), Jo tin at rustig 
rechtuut vcrtellen (Nbk), Doe tocb 
rechtuut, rechtan praat or niet am been, zeg 
bet toch open en eerlijk (Nw), Ze winE dfr 
gien doe/des omme, rcchtuut, reehtan (Ow) 
rechtuut- - rechtuit-: eerste deel in sa-
menslellingen van het type rechtuut-
]open, rechizrntrieden enz.; ze zijn niet alle 
in dit woordenboek opgesomd 
recbtuutgaon [rcx'tyt ... J - rechtuitgaan Aj 
rechtuutgaon, koj' d'r vansels we] (Nbk) 
rechtuutlopen [rsx'tyt ... ] - rechtuitlopen 
recktuutrieden [r€x'tyt...] - rechtuitrijden 
We reden a/tied rcchtuut (El) 
rechtvaardig z. recbtveerdig 
rechiveerdig (OS, Np, b, I) Oak tee/ti-
vaurdig (Spa) [rext'ft:ordox/ ... fa:rdax] - 
rechtvaardig: volgens bet recht, volgens 
wat billijk, redelijk is qo at cerste geziclit 
is zien oo,-dief rechtveerthi (b), (zelfst.) 

en spreek de rechtveerdige vn on 
recbtveerdig him (b), Oordie]recbtveerdig, 
Jim meenskekienderverta!ing nit het Latijn 
van bet oude devies van de Stellingwervers 
(1), eon rechtveerthjc ooriog (I) 
reehtveerdigen [rext'ft:ardogjj) - recht-
vaardigen: recht doen aan, van schuld vrij 
spreken (..) on spree/c de recbtveerdige 
vrij on recbtveerdig him (b) 
rechtveerdighied Voor -held z. -hied 
[rext'f... I - reohtvaardigheid: bet rechtvaar-
dig, billijic, rede!ijk zijn Hi5 bet gevuul 
vow rechtveerdig/zied (Nbk) 
rechtzaak z. rechtzaeke 
rechtaeke (Db, Dhau, El, Ld, Np, Op, 
Ow) Oak recjztzaak (Wil) ['r.. 1 - teeMs-
zaak, proces 
rechtzetten ['r...] - rechtzetten, lett. en fig. 
(van zaken) Dat n'k es even rechtzetten 
(Nw), Dat staot sebeve, dat moot recbtzet 
wodden (Spa) 
reehtzinnig [rex's...] - rechtzinnigj ortho-
dox (zelfst.) do rechtzinndgen (spor.) 

rechtzinnighied (I) Voor -heid z. -hied 
[...'s.. 1 - rechtzinnigheid, orthodoxie 
red-an (Ste), in red-an macken 
[rc'damckjfl, lets melden, alarmeren, ge-
zegd bijv. in geval van onraad 's nachts, 
ook: lets rondvertetlen, gezegd bijv. van 
ten ziektegeval (5th), verder in red-an 
schoppen ergens met veel ophef melding 
van maken (Ste) 
red. - afkorting van redaktie, redaktew-
redakteur de; -en Iri(:)dak'tt:orJ 1. redak-
tent 
redaktie [ro'daksi] - redaktie: de geza-
menlijke redakteuren in do redaktie zitten, 
Doe de redaktie mif dan ok mug (..) (b) 
redaktieburo (I) [ro'd...] - redaktieburo 
redaktiechel (1) [rod...] - redaktieehef 
redaktiekeznmissie (spor.) [ro'd ... ] - re-
daktiekommissie 
redaktielid (spot.) [ro'd...j - redaktielid 
redaktieraod (spot.) [nd ... ] - redaktie-
raad 
redaktiesiktaoris (1) [rod...] - redaktie-
sekretaris 
redaktiesikteresse (1) [rod...] - redaktje-
sekretaresse 
redaktietaofel (1) [ra'd...] - redaktietafel 
redaktiewark (spot.) [ro'd...] - redaktie-
werk 
redau (Ste, n) [ro'd.&&J, in redau maeken 
lawaai (n, Ste): Diejongenkunaorigredau 
maeken (Ste), Meensken, wat mac/en Jim 
web eon rcdau (Ste) am ni/cs redau macken 
on kleinigheden starnpij, herds maken 
(Ste) 
redcel(Ie) z. nooddoppe 
reddag (Dho, Np, bo: Bu, b: In) de 
['redag] 1. in reddag ho/en opruimen, 
schoon schip maken: We sullen es even 
reddag ho/en (Np, b: In), Ze bebben daor 
reddag ho/en do zaak opgeruimd (Dho) 
redde I (Db, Np, Ow) de ['redo] 1. 
goederen, spulten Die meens/en hebben 
eon protte redde hebben vetl goal, 
goederen (Ow), Ze bet aorig redde in de 
kaaste (Db), Ze babben we] redde (Np) 
redde II (Bu, Ow, Pe-Db!) bn.; pred. 
['redo] I. netjes, opgeruimd 't Is a/tied 
redde am butts en beer on in butts ok 
(Ow), lone is niet so redde op 'e buud, die 
nemt et niet so nauw (Ow), or butts redde 
hebben noel opgeruimd on schoongemaakt 
(Pe-Db!, Bu) 2. (in entkenning) niet in 
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reddelik - redden 

orde, niet pluis (Bu) 1k hebbe dam-  west, 
mar et is 6-niet redde (Bu), 14715 am de 
dander nicE redde niet eerlijk (Bu) zo ook 
Et peerd is niet redde (Bu) 3. (in ontk.) 
niet bang (Bu) Dat mannegien isnietredde 
(Bu) 
reddelik (Bu) bn.; -or, -st ['redjak] 1. net, 
opgeruimd Et is reddelik am butts henna 
(Bu) 
reddeloos (spor.) bn., bw. ['redo:s] - 
reddeloos: verloren zijn, niet meet to 
redden zijn reddeloos verlew-en (spor.) 
redden zw. ww.; overg; redde/reddede, 
het red/redded ['redn] 1. jemand of jets uit 
een groot gevaar helpen Dear daode/ik in 
It waeter to springen, kay bij or kiend nag 
net op tied redden (Op), Ze hebben him 
van de dood redded (Nbk), N het verleden 
faor nag een Hester van eon ekster redded 
(Bu), iene or leven redden, redden wat d'r 
to redden vaalt (Nbk), En or splinterniye 
stadsbestuur dat mos zien gat mar redden 
moest zichzelf maar weten to redden (Nbk, 

zo ook Jkbebgenoeg van die man, bi5 
moot zion kant mar redden (Nbk, Dfo), 
RedJo kant mar! zie maar dat je het alleen 
redt, ik help je niet langer (Nbk, bo: Np) 
en Ic mae 'n fe eilen  kant mar redden (Nw) 
2. nit een mooilijke situatje helpen Hz bet 
'in d'r wit redded (Bdie, Db, Np, Nbk), W5 
bet 'm d'r aarig uat redded (Bu, Nt), Et 
geva! dat Jigt d'r on or kiend moot red 
wodden gezegd van een ongewenst kind of 
weeskind (Sz, Nbk), ook van andere 
onomkeerbare zaken waar men verder mee 
moot (Sz, Nbk) 3. opknappen, nog in orde 
brengen, klaarspelen 1k kan at nag Haar 
kriegen, i/c kon at nag Jo-ok redden (Nbk), 
Hi5 reddet at wel weet hot wel to klaren 
(Ste), Et moat even redded wadden (Ste), 
Dat be!- Jo-ok redded, mar 1k mas we! 
badde (Nw), Ze bebben at disse keer 
redded am op tied thqus to wezen (Wol), 
Hiy hot at good perbeord, mar kon ot niet 
redden (Dhau), A 'k at a/Tan redden kan, 
bulikmeester year et Jappien (b), (gezogd 
wanneer hot ergens één grate troop is:) 
Daar hoof' niet henna to gaan, d'r is gien 
redden an (Nw) 4. in to redden: to doen 
zijn, to stellen zijn Et is tach niet aanders, 
now bet bi5 at mit do aandcre baron to 
redden heeft problemen met, heeft her to 
stellen met (Db), War is bier toch to  

redden? (b), Hiy vreug wat d'r to redden 
was (b), Et is daar ak a/tied to redden 
(Np), D'r isfa nooit ion keer wat mit hour 
to redden (v), D is ni/cs to redden er is 
niets to doen, ook: er is niots aan do hand 
(Nbk, Nw, bo: Bu, Dho, Nw, Op),  Dam- is 
wat to redden or is iots aan do hand, er 
vindt eon gebeurtenis plaats: ook gezogd 
van een goboorte (Dhau, Dho, El, Ma, Nw, 
Obk), zo ook Et is d'r to redden, want 1k 
bebba de dokter zien do bevalling is be-
gonnen (Dho), Danis d'r wat mit de vrouw 
to redden dan zal zijn vrouw weidra eon 
kind krijgen (Np), et mit de vrouw to 
redden bebben in do situatio zijn dat je 
vrouw moot bovallen (Bu, Nw, Sz, Ste, b), 
't Is mit hear te redden ze brengt eon kind 
ter wereld (b), Hi5 bet et mit de kaenen to 
redden to stollen, hij heeft problomen met 
(met name inzako ziekte) (Bu, Nw), zo ook 
Do boot-en bob- ben at mit do dreugte to 
redden (Nw), MY bet et mit zion gezand-
bied to redden (Nt), 't Is in die buasboling 
nagal as te redden or is nogal eons tram-
melant, goruzie (Obk), MY bet et mit de 
galbJaoze to redden heeft last van, pro-
blemen met (Np), zo ook Hiy bet at mit de 
nieren to redden (Nw, Ow, Spa, Ste), Hi5 
bet et mit at waeter to redden d.i. met do 
urine of met hot urineren (Dho) on Hij bet 
et mit de maoge to redden (Ma, Ow) 5. 
(wedork.) zich erdoor slaan Die red 'm we!, 
die wet wat MY wit (Db), Die man aJJienig 
kan 'in best redden mit koken (Dfo), Hij 
kan 'm good redden am pateten klaar to 
kriegen (Db), Hoe zol bij him redden 
maeten, as zion ooJden d'r niet moor 
binnen! (Nbk), Ze kun hew-  good redden 
zijn in goeden doen (Ma, Ow, Nbk), zo 
oak Kurt ze bear wat redden? kunnen ze 
eon beetje fatsoonlijk rondkomen? (Nbk), 
Die Jaikwi bear we/redden zijn in goodon 
doen, zijn niet onbemiddeld (Ste), Etpen-
siaen kannen we aons niet van redden (v), 
Naa 't schoffe/en macf' de eeipeJs aneerden 
on dan kurt ze bear redden (Obk), Hij 
j-eddet bim a/tied woot zich altij d to redden 
(Nbk), Ze redder et niet lange moor, ze 
gaat d'r an, hew- (Nw), It KaIf bet 't red is 
niet doodgegaan, heeft her gehaald (Diz), 
Ze baddon 't d'r of red hot was hen gelukt 
(b), H,3i  kan or niet moor redden kan her 
niet larger boiwerkon, vooral: van eon 
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onderneming (Obk) 6. (ook wederk.) zor-
gen voor, verzorgen De oofties won win-
der, ze tin hew- met zo good nicer redden 
(Spa, Ste, Ld), Ze reddet hew- nog best kan 
zichzelf nog good verzorgen (Db, Ste), Hi7 
kan 'in /<nap redden in buus (Ow), Buw-
vrouw kan bear met nicer redden, ze is 
now op 'a kien c/er anwezen (Ma, Ow, Db), 
1k bob et daore red de huishouding ver-
zorgd e.d. (Nw) * (Jelokkig is c/c man/Die 
'm zels redden kan (Nbk) 
redder de; -s [rsdr} L redder (ook wel 
mill of meet schertsend) c/c redder in nood 
hij/zij die heipt, een oplossing weet aan to 
dragen (01-NI), zo ook Ic bin mien redder 
in nood (Nw) 
redderen zw. ww; onoverg.; redderde, het 
redderd ['redpJ 1. opruimen, schoonmaken 
1k mag wel as an 't redderen in c/a haste 
(Dho), Zie Jopt wat dew-  buys to redderen 
wat op to ruimen (Ma, Bu), 1k hebbe de 
bide morgen wat 'open to redderen kleine 
karweitjes lopen doen (Wol), D'risinbuus 
een boel to doen, moeder Joopt alded mar 
te redderen (Np, Sz), Dat meenske is a/tied 
an 't redderen (Np) 2. (wederk.) zich 
redden, klaarspelen (Dho) It Is me een 
jarthen, .biy redden 'm overaJ mit in buus 
(Dho) 3. verzorgen, uit een moeilijke 
situatie redden 't Geval is d'r, en It kiend 
moot redderd wodden gezegd van een 
ongewenst kind of een weeskind (Ma, 
Dho), Thy bet 'm d'r uut redderd (Nbk, 
Nw, Pe-Dbl) 
redderig bn.; -or, -st ['rcdpx] L redderig, 
geneigd tot opruimen Htis aorigredderjg 
bezig met opruimen, geneigd tot opruimen 
(Nbk) 
reddig (Dho, El) bn; -er, -st ['rsdx] 1. 
zich kunnende redden Die is wel rat/dig, 
die bet gien bu!pe nodig (Dho), Hij is 
good reddig, bij wet we! wat bij wi! (El) 
reddige z. reddinge 
reddigen (Pe-Dbl, b) zw. ww.; overg.; 
reddigde, het reddigd ['redg] 1. 
opruimen, schoonmaken (b) 1k redd.ig de 
potstal on gao aacbter It peerd (b) 2. 
(wederk.) zich redden, klaarspelen 
(Pe-Dbl) Die man reddit bwn we!, bi 
wet net hoc hiy et bebben wil (Pc- Dbl) 
redding de; -5, -en ['redu]f 1. redding, 
behoud Ethetzien redding west datbif de 
be/rn op had sanders was hi) misschien d'r 

met nicer west mit dat ongelok (Ld), Dat 
was zien ieniste redding de enige 
mogelijkheid om zich to redden (Dho), Dat 
kan je redding wezen (Sz) 2. tegenhouden 
van een doelpunt (spor.) Dat was een 
mooie redding van de kieper (Nbk) 3. z. 
reddinge* As c/c nood et boogste is, is c/c 
redding naobi5 (Bu, Nw, Ow, Sz) 
reddingboei (spor.) ['r.] - reddingboei 
reddingboot Ook reddingsboo: ['r..} - 
redding(s)boot 
reddingbrigade (spor.) ['r ... J Ook red-
dingsbrigade (spor.) - redding(s)brigade 
reddinge (Db, Dhau, Ma, Nbk, Np, Nt, 
Obk, Ow, Pe-Dbl) Ook raiding (verspr), 
reddige (Bu, Dho, Nbk, Np, Nw, Wol; Ste: 
bet. 1) de ['rcdu)(g)/'r€dogo] 1. dat wat 
men nodig heeft, moot gebruiken om zich 
to redden, het benodigde materiaal, ge- 
reedschap MY was van buas votlopen, 
mar hiy had haost gien reddinge bij bàn 
geen benodigdheden voor het huishouden, 
kleren ed. (Nbk), Do vakinan badde zien 
reddinge goed, bij had ark genoeg mit- 
newnen (Obk), Ze her aong reddinge in 
c/c kaaste (Db), Thy bet redding genoeg in  
de kaaste J/ggen (Diz), We zaten a/tied 
noga/roem in deredcthig (01-NI), Hihad 
een protte redding (Spa, 01-NI), Aj' wer-
ken moej' we! overa/ goedje redding van 
bebben (Sz), Aj'gien reddingbebben, kuj' 
Ge met warken (Diz), Die bet de reddige 
we! in odder zn gereedschap, ook: haar 
jurken, lakens, slopen (voor de huis- 
houding) (Nw), Die zit roem in do reddige 
heeft ruim voldoende gereedsehap, lakens, 
slopen enz. (Ste), Die man  her zovu/e 
reddinge, bij kan a//c kerweigies wel 
opkn app en (Obk), een protte reddinge 
bebben good in de spullen zitten (Ow), Hij 
bet een goeie reddinge mitkregen hebben 
en houden waarmee men zich kan redden 
(Nbk), Hi'j bet genoeg reddige (Wol), Hij 
bad I/ink wat reddinge in de timmerkiste 
(Nt), Ze badden we! reddinge (Pe-DbI), 
reddinge vein-  veesta/Jen strooisel (Ow) 2. 
hulp ter verzorging (Ste) Daor moot red-
ding kommen (Ste) 3. in reddige boJen de 
zaak opruimen (Dho) 
reddinggoddel z. reddingsgodde! 
reddinghaoke (spor.) ['r...] - reddinghaak 
reddinghokkien (Db) et; ...hokkies 
['reduj ... J 1. hokje met reddingboei en 
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andere hulpmiddelen om drenkelingen to 
heipen Bij de broggo is et raddingbokkicn 
(Pb) 
reddingsaktie ['r...] - reddingsaktie 
reddingsboot z. raddingboot 
reddingsbrigade z. raddingbrigade 
reddingsgoddei Ook reddinggoddel (Nbk) 
['r...] - reddingsgordel 
reddingsmaotschopp'je (spor.) ['r...J - 
red dingsm aats cli app ij 
reddingsploeg (spot.) ['r ...J - reddings-
ploeg 
reddingstocbt [r ... ] - reddingstocht 
reddingswark (spot.) ['r ... J - reddingswerk 
reddingswarker (spot.) ['r...] - reddings-
werker 
reddoppe z. nooddoppo 
nile de; -s, -voerings (bet. 3), -voeringen 
(bet. 3) ['rt:da] 1. verstandig oordeei, 
redelijkheid, in verb.: Hiyisniot year rode 
vatbar (Ld, Ma, Op, Ow), Die is wel... (Nt, 
01-Ni), ...vour glen jedo vatbcr(Bu,Nw), 
iene tot rode brengen (Obk), zo ook N. is 
fiat tot rode to brengen (Bu), Die wil met 
naar rode Juustoren (Dho), ...dio wilgien 
rode verstaon (Dho) 2. in iene in do redo 
va/en 3. redevoering eon rode ofstilcicen 
(Np), ...holen (Ma, Nbk), H.zbuJ con biele 
redo (Bu), ... eon mooio redo (Db, Dhau), 
Hij had oov n,00je rode (El) 
redekundig (1) [...'k...} - redekundig 
redelik bn., bw.; -er, -st ['rt:dJak] 1. 
verstandig, billijk Die is a/tied flake 
redohk(Obk), Mit datzneonskc Jcuj'redeiik 
praoten (Ld), eon redo/ik veurstol (Nt), 
Wecs now es redo/ik! Vien Jo aenjik ok 
met (..) (Nbk), RI)' is con redo/ike vent 
(Ma), ccv rode/i/c man (Ow), Zoder rodelik 
moons moot oat toch bogriopen (Op) 2. 
behoorlijk, vrij geed (van bijenvolken) con 
redo/i/ca oogst winnon U) Et was redelik 
wear vandaege (El), We bebben van 
zoemor rode/i/c goad wear had (Nt, Op), 
rode/i/c gauw (v, b), Die wag is rode/i/c to 
bogaon (Dho), Die wag is rode/i/c (Ma), Et 
was redo/i/c koo/d vandaoge (Wol), Et is 
rode/i/c wear (Spa), ...mooi wear (Ste), Et 
/aandis rede/ik v/ak (Spa), .IL'y bet et aorik 
redo/i/c n,aekt, mar et kan betor (Ste), Die 
hot een rode/ik good rappot (Nw) 
redelikbied Voor -heid z. -hied [r ... } - 
redelijkheid In redo/ikbiodkuJ'datniot van 
me vraogon (Nbk), Hi)' was ion on a!  

rodo/ikhied (Nbk), Dank Jo do rode/i/c/lied 
dank j  de koekoek (Np), Dat kuwwe toch 
we/ in aJ/e rode/i/thiod mit mekoer 
bcpraoten! (Nbk) 
reden de; -5; -tien [ri:dri] 1. schaats 
(verspr.) op 'eradens, benn'toriedan (Bu), 
As et las wodt, moo 'n we da redans s/iop an 
(Obk), op rex/ens gaon (Nw), Hej' a! op 'a 
rodens west? (Ste), . ..staon? (Nbk), Doe-
denied gingen we do Londe nag uut op 'o 
rodens (Op),  We gaon op 'e rodons vot 
(Np), Van lone radon is at hakfeer kopot 
(Op), do redens onderbionen (Nbk, Obk, 
Wol), Zo was aft a/c west to kb/con, a/c op 
'a rodens Ci), do rodons uut at vet bae/on to 
voorschijn halen (omdat do periode van het 
schaatsen aanbreekt) (Pe-Dbl) 2. beweeg-
reden Hi)' drank, on dr was gioniono die 
do radon wits (ba), Hi31 ging niot mit, mit 
do buurte to fietson, mar do reden weton 
we n/at (Ld), eon radon am tbuus to 
bioven (Ow), Hi)' had eon gooio radon 
(Nbk), eon go/dike radon (1), Do radon is 
oat hi)' hour /iover niot togonkomt, 
daoromzne wi/hi)' d'r niot henna (Nbk), D'r 
was dan a/c hie/cmao/ glen radon am ot die 
jongste zoune zo to vorgunnon (b), En 
daorvour howwo reden! (b), D'r was 
vandemiddag aors we/ radon vow- N am zo 
to praoton (b), Now moo'k dr drakt bi)' 
zeggon oat hi)' daor a/c eon reden your had 
(b), HI)' za/ d'r we/ eon radon vow had 
bebben (El, Nbk, Ste), Dam-  bet hi)' glen 
radon your am oat to zoggoji (Dho, Wol, 
Nw), D'r is radon year am ja ongarust to 
mac/con (Dfo), Daor bof' glen radon too 
(Ma), gion reden tot k/aogon bobbon, 
Bescbaemd wooden zi die zondar reden 
at vartrouwen schonnon (b), zondorredan, 
mit rocbt van radon terecht, met een goede 
beweegreden (Nbk) 3. het zich uiten, uiting 
(Np) in niot best van do reden kommon 
kunnen steeds haperen bij het spreken, in 
z'n woorden bhjven steken (Np) Awwo do 
redens to stiof ondar baddon; kroaJ' schiot-
hakkon (Np) 
redenaar z. rodenor 
redcnaor z. radon or 
redenaosie z. rissenaosie 
redenderpolle z. redonderumpo//o 
redenderum (Edie, Bu, Dhau, Nbk, Nw, 
Pe-Dbi, ii') Ook redendrum (Nbk, fp), 
redinderum (fj), rodenderom (f), roden- 
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drum (tip), rodedenderum (Dhau, Nw), 
rododendrom (Ow), rodendron (Ma), to-
dedendrum (Diz), rododenderum (Dhau), 
rododendrum (Dfo), rodedendroni (Spa), 
rododendron (Db, Dho, El, Obk, Op) 
[ro'dsndçAm, ...ömlro'dsndrAm.......dr5m.../ 
ro'di.ndr ... /ro:(o)'dendromlro: (o)'den.../ro: (o) 
do'd ... /ro:(o)do:(o)'dcndrom/ro:(o)'dsndron 
I ... ] - rododendron 
redendenamblad (Nbk) [ro'd...] - rodo-
dendronblad 
redenderumbloeme (Nbk) [rod...] - rodo-
dendronbloem 
redenderumknoppe (Nbk) [rod...] - rodo-
dendronknop 
redenderumpolle (Nbk) Ook reden-
drumpolle (Nbk), redenderpolle (Nbk), 
redinderpolle (Nbk), redinderumpolle (fp) 
[ra'dsndrAmpolo, ...5m ... /redendrArn.... 
... dr5m ... /ra'dcndç ... /ro'dtn ... /...] - rodo-
dendronstruik 
redendrum z. redenderum 
redendruinpolle z. redenderuinpoife 
redener (spor.) Ook redenaor (Diz, Nt, 
Wol), redenaar (Ste, Wol) do; -s ['rt:dior/ 
'rt:donn:ar/ ... a:r] 1. redenaar Hi3 is ccii 
geboren redener en sc/fri/ct nargens veils 
terogge (vo), Oonze veurzitter is glen re-
denaor (Wol) 
redeneren z. tisseneren 
redenriek (Dmi, Nt, Ste, Wol en verspr. 
oost.) Ook rederiek (Bu) bn.; -or, -at 
['rt: dirik/rt: do...] 1. rederijk, woordenrijk, 
veel woorden gebruikend We weren beide 
met zo redenriek (Dmi, Nbk), Die is zo 
redensiek, die kan zo goedpraoten! (Nw), 
Die man zegt aanders met zovu/e, mar as 
bij con borreitien op bet dan is hi5 good 
redenriek (Ld), Draan/c mae/ct redenriek 
(Nt), Die kerel was siimmc redenriek (Ste, 
Np), Mit draank wodt hi5 redenriek (Ma), 
I/c hebbe 'm weJ heard, bij wodde de 
hieJtied rederieker (Bu) 
rederi'je do; -n [rcdo'rtjo, ook ..sja; z. 
-i'je] 1. rederij 
rederiek z. redenriek 
rederieker (Nw, Obk) ['rt:dorikT] - 
rederijker de rederiekers loden van de 
rederiekerskaemer (Obk) 
rederiekerskaewer (Dho, Np, Nw, Obk) 
['r...] - redorijkerskamer In Noordwoo/de 
was d'r biy Vrouw P. con 'rederiekers-
kaemer (Nw) 

redevoering de; -5, -en; ...voerinkien 
['r...] 1. redevoering Mansholt hal et bide 
iaand dear redevoerings waor bij de 
boeren in opreup om zo veule to 
verbouwen as et icon (vo), HO bet con  
knappe redevoering hal/en (Dho), my bat 
ten bieieredevoeringd.i. ook bij wijze van 
spreken: hij was uitvoerig aan het woord 
maar zei eigenlijk niets (Ste, De veurzitter 
steak con  redevoering of oat i/c ston d'r 
versteid van (Sz) 
rediekule (Dho, Nbk, Pe-Dbl) do; -ii; 
-glen [rudi'kylo} 1. boodsehappentas van 
stof, met eon koord diehtgetrokken De 
rediekule was van fjewie], mit con,  koorde 
(Nbk) 
redies (verspr.) Ook radies (Ma, tip) do; 
rediezen; -len [ro'dis/ra'dis] 1. radijs Bij' 
dan met een betien wies op 'a eerste baand 
redies? (ba), Wat broken me de rediezen 
op (Dia) 
rediesbedde (spor.) [ro'd...] - radijsbed 
rediesplaante [rodis ... ] - radijsplant 
redieszaod (spot.) et [red ... ] I. radijszaad 
redinderpolle z. redenderumpoiie 
redinderum z. redenderuin 
redinderumpolle z. redendetumpo/Je 
redoer (Op, Ste) et [ro'du:or] 1. ijzeroer, 
hetz. als ocr I, z. aldaar Dit waeter zit to 
vale redoer in (Op) 
redoerig z. oerig 
reduktie [rod...] - prijsvermindoring Hef' 
ok reduttie kregen? (Nbk) 
reduktiebon (spor.) [rod...] - reduktiebon 
reduktiepries (1) [red ... ] - reduktieprijs 
redzem Ook ridzem (BU) bn., bw.; -or, -st 
['rEt ... ..rtt ... ] i. redzaani, handig in het zich 
kunnen redden Hij was we] redzem (Nbk), 
Die krit dies a/tied vent mekeei hij is 
a/tied lie/ce redzem (Obk), 't Is con redzem 
meensice, ze krigt a//es a/tied vent mekeer 
(Ld), ffi3 is bliicsems redzem (01-NI), eon 
redgeme vrouw (Ste), De iene is redzemer 
as de aander (Np), Bi5' daor a! henne 
west? Nee? Af' dan mar met ridzen, 
maeken daf' d'r kommen rap, snol (Bu) 
ree I do, ook et (gezogd door jagors: Bu, 
j); renen; region [ri:] 1. roe (hop. soort 
hert; hatte is gobruikelijker) De reestaand 
moe'n ze beschazmen, aanders b/itt d'rgien 
ree moor over (Op), D'r lopen renen op 'e 
heide (Ma), We hebben con ree in de math 
(Diz), con sinai ree eon roe van eon jaar 
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tee - reenfel 

oud (flu) 
ree II (flu, Dmi, Ld, Np, 01-Ni, Op) Oak 
Fit (flu) In.; pred. [ru/ri:] 1. kiaar, gereed 
Mit dit kerweigien bin ik gauw ree (Op), 
Aanst kominen ze on dan biy' nog met roe 
(flu), 1k bin d'r ree your (Np), Hi5 bad de 
boal i-ce cm naor et laand huffen to gaon 
(Dmi, Ld), As at stro mooi ree/rie is is et 
makke!ik uut to sloeken, dan zit d'r weinig 
ontuug en hufacbtig soul in (flu) 2. z. nj 
reebien (verspr.) ['r.....] - reebeen (paard 
met eon bep. verdikking aan het sprang-
gewricht) Eon peerd mit can reebien is 
good van de weerde mat stark verminderde 
waarde (Ow) 
reeboic ['r...] - reebok 
reebout ['r...] - reebout 
reebronst (flu) de ['ru ... ] i. bransttijd van 
de ree 
reebruun (spor.) {'r...] - reebruin twie 
reebrune ogen n.a.v. eon bekend 
Nederlandstalig hedje (spor.) 
reed do; reden; retien [rt:tJ 1. (z. ook 
menninge) zandwog (OS, verspr. Ws), oak 
als oprit naar huis (El) Do waegens die 
rattelen over de reed (bi), Die reed Jopt 
midden over et laand (Np), mit mekeer de 
reed (in)slichten egaliseren (Nbk), puun in 
de reed brengen di. storton, ter vorstevi-
ging (El), Die rotterie boor het 't wel 
wunnen, mit ? pleiten over de reed d.i. 
over hot recht van overpad over eon bep. 
reed (Mun) 2. dccl (in can schuur) (Nw) 3. 
hat nj den, in recht van reed recht van 
ovorpad, z. cok onder recht I, bet. 7 Hij 
bet daor rooM van reed (fldie, 01-NI, Diz) 
reedopmaeken (Ow) onbep. w. ['r...] 1. 
vorbetoren van do reed, zoals egaliseren, 
aphogen, water nit kuilen laten lopon Mit 
reedopmaeken warkten ze we] in de 
maande (Ow) 
reedrieden (Sz) onbep. w. ['rt:tridi2] 1. 
sehaatson We gaon reedrieden (Sz) 
reedsgebiente z. defegebiente 
reeëprente (flu) de; -n; ...prentien 
[ruj ... ] 1. afdruksel van de poot van eon 
ree op do grand of in do sneeuw 1k heb 
nog wel con peer reeëprenten zion (flu) 
reeëspoor (Nbk, Wo1) Oak teespoor (flu) 
et; ...sparen; -tien ['ri:ja ... Prt: ... ] I. spoor 
van eon ree 
reeëstrik (Nbk) ['ruja...] - roestrik 
reeëvleis (spor.) ['rt:ja...] - reoeviees 

reegaffel (flu) de; -s; -tien ['r...] 1. gaffei 
in hot gewei van eon roe Bij can reegaffel 
bet et reestek al can uutsplitsing (flu) 
reegeit z. reegeite 
reegeite (Bu, Nt, Obk, Ow) Oak reegeit 
(spar.) ['r...] - reegeit 
reegewei (Db) ['r...] - reegewoi 
reejong (Db) at; -on; ...jonkien ['r...] 1. 
jang van oen roe 
reekalf (Bu, Nbk, Obk, Ow) ['r...] - 
reekaif 
reel (verspr.) Oak Fail (1), rat/it (Dfa, Ld, 
Mun, Nbk, Nw, Op, Ow), re/lie (Db), rail 
(I) do; -s; -tien [rt:lJ'ralil'reii/rt:i] 1. rail, 
spaorstaaf, ni. zoais bij treinen, trams e.d. 
Treinen Jopen op rallies (Op), Do train 
Jeup uut do reel (Wai), Doe de weg bier 
an!egd wodde, bruukten ze kokazren, on 
die Jeupen op rallies (Nbk, Dfa), ...over 
rallies (Mun), Dc melkkarre Jeup op ('e) 
raiies(Db, Ow, Ld), Soms badden ze die 
lorries wel maekt dat ze op reels !open 
konnen (Ow), We gongen do rallies Janges 
(Nbk) 2. gardijnrail (Dhau, Nbk, Nw) D'r 
moat nog ccii raffle langes (veur et gedien) 
(Nw) 3. schuifdourrail (Bu, Diz, Ld, Nbk, 
Spa) De reels boven do bufdeure weren 
bie!emao!e verroest (Ld), Dc sob uufdeure 
loopt no con roe! (flu, Spa), De deure is 
uut de reel lópen (Diz) 
reeleger (flu, Op)  et; -s ['r...] 1. slaap-
piaats van een ree 
reemaeken (flu) ['r...] - (wederk.) gereed-
makon 1k zal me reemaeken (flu) 
reenfel (bet. 1, 2: flu, Db, Dfa, Dhau, Ma, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, Pe-Obi, Ste, 
Wal) Oak rimpel (verspr.) do; -s; -tien 
['ri:fJ/'rtmpi] 1. graef in do huid, huidplaai 
eon diepe reenfe! in 't veurheufd (Nbk, Np, 
Wol), reenfe!s in et veurbeufd (Dhau, 
Nbk), Hij had do reenfe!s op Ft  yeurbeufd, 
zo diepe docbt bij nao (Nbk), De eerste 
reenfel in 't veurhoufd is yew pattie 
vrouwlu con maYo ontdekking (Obk), Wat 
bejF con reenfe!s in Ft  gezicbt, ie bin net 
eon oolde pro eme (Nw), rimpe!s van 
rnaegerte in et gezicbt (Dfo), Die bet de 
smerige recnfe!s in de kop zitten (Np)  2. 
plaai, vouw, kreukel in kiadingstaf, papier 
Ze had con grote reenfel in dejurk (Dhau, 
Obk), In beurjurk zat nooit iene niznpel, ze 
was altied keurig (Op), rimpels in de rok 
(Nw), recnfe!s in de kouse bebbon (Dhau), 
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reenfeig - reer 

Dc bozon bongen hour in rimpols om c/c 
bien en (Dfo), Do kousen zakten mit 
rimpals onder on de bienen (Pe-Dbl), As 
de jurk to wied is, moet d'r bier on daor 
con reenfel in de bore (Obk), Die vrouw 
had verkocrd op 'e rok zoten, at weron 
allemaof rimpels (Ld), eon raero rimpel in 
de rvk(Nw, Bdie), Trek dat even straIt-, d'r 
zitten allernaol reanfels in (Bu), We 
bebben krek bebangplakt, mar d'r zitten 
con peer roenfels in (Op,  Obk) 3. rimpeling 
in het water (Diz, NW) Dour de wiend zat 
at meertian vol riznpols (Diz), rimpols in et 
waster (Nw) 
reenfelig (Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ow) Oak rimpelig (verspr.) 
[ri:fox/'rtmpoxJ - rimpelig Dat vol van 
die oolde man is aorig reenfelil (Bu, Nbk, 
Np), Die wodt ok al wat reonfolig in at 
gozicht (Dfo, 01-NI, Nbk), Die bet con 
aorik reenfcfig koppion krcgen, nao hour 
ziekte (Obk), MY wodt zo rimpelig d.i. in 
hot gezieht (Sz), ecn rimpelig gozicbt(Diz, 
Obk), Do ocrappols of appels boginiien bi 
c/c meitied roonfelig to woddon (Obk), Die 
appols bin niot moor to oten, zo rimpelig 
woddon ze (Sz), reenfoligo appels (Bu, 
Dho, Ma, Pe-Dbl, Ow), ...eerpels (Dhau), 
..proornon (Nw, Op), Daor bij do mouwe 
zit at wat rimpoljg (Sz), Do zoo was eon 
betien nthpolig, d- was baost gien wiond 
(Pe- Dbl) 
reens z. rcenzo 
reenze (ZW, Np, Spa) Oak teens (Ste) do; 
-n; ...reensien [rI:zolri:sJ 1. zijplank op 
eon boerenwagen Do reonzo is van can 
stok ioperen- of ossenboolt (Ste), Om 
rcenzen to verb ogen kwaznmon d'r sleek-
roonzon of steekplaankcn op, mar ze wod-
den ok opzettors nuwnd(Ste), (bij vervoer 
van most:) Do rcenzon kwamznen d'r of on 
daor kwammen do mosplaankon your in at 
pkk (Np) 
reenzig z. raanzig 
reep Oak rope (Bu, Db, Np, Pe-DbI) de; 
repen; repien [rt:p/'rcp] 1. smalle strook 
De iene koe kroeg wol as eon repien kooke 
meer as do era (Dhau), Ikgao oven naor do 
baickerom eon rope koeko (Db), eon repien 
sock (Nbk), papier in repen knopen (Np), 
eon reap van 't laekon scbeuroi (Wa!), ean 
reep st of(01-Ni), Stheur mar eon reep van 
die lappe of (Diz), oolde lackons an repen 

scbcurcn (Db), D'r vaalt con repien locht 
naor buten (Bu), (dreigend:) 1k zaJjow in 
ropen sniadon! (Ow) 2. chocoladereep con 
reap sukelao 3. plakje van een appel (Bu) 
Ma'k can repien? (Bu) 4. aaireep (Wa!) 
Eon reap wodt ok bruulct veur at vissen op-
so] (Wol) 
reepkoeke (Dfo) do ['n:p...] 1. (verz.) 
hetz. ais lienkoeke, z. aldaar 
jeer (OS, Bu, Nw, Dho, Np, ba, b, v) Oak 
raer (ZW, Np en west. daarvan, niet WH), 
niar (verspr.) bn., bw; -der, -st [rt:or/ 
rE:r/ra:r] 1. merkwaardig, eigenaardig, erg 
vreemd Ia hebbon dat bosion we] kocbt, 
mar ik vien at mar eon mar scharinin-
keltien (Sz), Wie badde at ooit reorder 
mitmaokt? (ba), MY slingort raer c/a dick 
langos (Np), Wat is dat can reor baste/c, die 
vrouw die bier krok komznon is to wonon 
(Obk), (zeifst.) Hier is gill wat rears 
gebeurd (b), Pattie meensken doon 't raor 
(Np), Et moot raer kommon as we dat niet 
redden het zou al gek zijn als ( ... ) (Np), zo 
oak It Moot rear kommon, a'k S. 
vanaovond ? ni5jaor niot ofwin (b), d'r roar 
van opbew-en ervan opkijken (in negatieve 
zin) (Nbk, ba), (verb.) Dat is eon raren 
ieno eigenaardige of grappige persoon (Np, 
Nbk), ...een rere eigenaardige of grappige 
persoon (Np,  El, Spa, Obk), Dat is ok eon 
raer stok good! eigenaardige, vervelende 
persoon (Ste), It Is eon raere grapjas eon 
vreemde grapjes (Ste) 2. onpasseljjk, 
misseiijk (Nbk, Obk) Daor woj' toeb rear 
van, aj' zoks beuron (Nbk) 3. bep. niet 
wenselijk, s!echt, be- roerd Et wodt raor 
weer (Nbk, Ste), Daor zit con rare naod 
(Spa), Hoc ken 't zo roer treffon (b), 't 
Vourstol look me nog niet zo raer (b), zo 
oak Dat leek him met reorniet zo gek (b), 
Ic bebbon 't nog nooit zo nor vroten zo 
raar, beroerd meegemaakt (Np), Dat is niat 
eon mere pries dat is eon geschikte prijs 
(Ste), (zelfst.) Zen pakkion in do woke, dat 
is toch niet in 'trore zo gek is dat toch niet 
(v) 4. erg verveiend, eriistig Dat is ean rare 
kiap your die moensken een ernstige 
tegensiag, bijv. inzake hot verlies van eon 
dierbare (Nbk, Spa), Hiy ki*'am daor reek 
to va/en (Dfo) 5. in hoge mate, aanzienlijk, 
uitzonderiijk 1k meet me roar verzinnen of 
et gaotjow b-ak as mij (b), Ze is reor 
dildco, die vrouw (Obk), D'r wodde roor 
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reerogge - refrein 

over beard, 20 wool was 't (Dfo), Daor 
raupan za. doe rear van maakten er nogal 
ophef over (b), A 'Ic dat zo hew-a, hat die 
man jow raar ofzet (01-Ni), rear wat heel 
wat (Np, b): ía kwi iena rear wat andoen 
(Np), (verb.) 't Is rare koud vanmorgan 
(Spa), zo ook Et is raere mal gaon (Np), Et 
is reer zo at regent (El), Et was rear, 
zoveule yolk as d'r was (El), It Gaot d'r 
rear ow wag ze inaken nogal wat lawaai, 
veel ruzie (Nbk, Nw), Ean kop as aen 
almanaic, hi)' kan ontholan dat at raer is 
(Ste), Ikhouwmitdegrote bide dat 'traar 
is! (Ste) 
reerogge (verspr.) Ook reerug (Sz) de; -n 
[tr...../'r.] 1. rug van eon roe 2. (yen.) 
vlees nit de rug van do tee 
reerug z. reerogge 
rees (spot.) do; rezes [rt:s] 1. race 
reesauto (spot.) ['rj - raceauto 
reesdjek (bl) do; -en; -ien ['rt:zdik] 1. 
weg waarover men kan racen Wear can 
ni5a reasdiak vain- oons klaor (bl) 
reesfiets ['r...} - racefiets 
reeskak (Bdie, El, Ld, Wol) ['r...] - 
racekak, diarree, in an de reeskak wezen 
(El, Ld, Wol) 
reesmoter do; -s ['rfl.] 1. racemotor 
reespiegel (Bu) do; -s; -tien ['rcspi:g] 1. 
witte achterkant van eon ree (Bu) 
reespoor z. raeëspoor 
reesstuur (spot.) ['r1 - racestuur 
reestaand (Op) do ['rfl.] 1. populatie van 
reeën De reastaand moe'n za bescharznen, 
aanders b/ill d'r gien rev wear over (Op) 
reestek (Bu) et ['rt:stEk] 1. hoorntje van 
eon roe B!)' can reegaffel hat at reastak a) 
een uutsplitsi.ng  (Bu) 
reeszadel (spot.) ['r fl.] - racezadel 
reet do; reten; retien [rt:t] 1. kier, spleet, 
smalle opening In de plaanke zit aen reet 
(Nw), D'r zit eon reet tussen de plaanlcan 
(Dhau), een reet iii 4 schutting (Wol), Dr 
komt can hiefe reet tussen dat boolt, dat 
wiakt dew-  de dreugte (Bu), D'r zit can 
brede root in de dew-a (Si), WI)' konnen 
dew- eon reet van de daure henna kiaken 
(Diz, Op), Dat oolde holdca zit vol retan 
(Dfo, Np), Die reet in de dew-a b-ok aorig 
(Np), een root tussen do gedianen (Bu), D'r 
kommen raten in de broak (Np), Hi)' kraag 
can flinke reet in dajassa (Diz, Ow, Dfo) 
2. (ruw) gat, achterwork Dc reet swat ml)' 

van 't zwiaten (Np, Dhau), Gao mar opje 
reet zitten (Nt), RI)' zit wear op zien reet 
di. veelal: en voert niks nit (Dfo), 
(dreigond, ter afstraffing:) can schop onder 
je luie reat (Nbk), ccii schop ondar do raet 
ía zollen die bliksenisa jonge can schop 
ondar de reet gaven (Obk), iene een trap 
ondar zien reet geven (Db), Wil ij en 
schop ondar de reet habben? (Ow), Now 
moej' opdondaran, of ia kriegen can schop 
in de reat (Ow), Et kan ma gian reet 
schalan niets (Sz), (schertsend van eon 
wind die men laat, met eon woordspeling 
op reed) Daor gaot nog lane laete de reet 
uut(Ol-Nl) * Paper in dereatis beet (Sz), 
Kool is kost, warm is eten/Lik me de reet, 
ik bob kool eten (Sz) 
reetketelstien (Wol) do ['n:t ... ] L (schert-
send) aambeien 
reets z. rits II 
reeweg (Bu) ['rt:wex} - reeweg Do reeweg 
]opt naor de bottarfebriek (Bu) 
reewild (spot.) ['r..] - reewild 
reewissel (Bu, Ow) de; -s; -tion ['ruwtsl] 
L paadje dat reeën steeds volgen 
referendum (spot.) [.Jr..] - referendum, 
volksraadpleging 
refien (Nw) et; rofies [trv.fin]  1. roostertjo 
in eon petroleumkooktoostel 
reflektor (verspr) [ra'flcktar, .tç] - 
roflektor: ter terugkaatsing van licht 
Reformaosie (spot.) [n:ff'm3:asi] - (do) 
Reformatie 
reformknope Ook formknope (Bdie, Np, 
Obk),formkneupe (Ste) de; -n; ..knopion 
[ro'f3rm ... /'form ... / ... ] L bep. rbnde, don-
kergole, witte, geel-witte of zwarte, 
enigszins holle knoop van plm. 1 1/2 cm 
doorsnee met vier gaatjes, van bot (Bdie) 
of ijzor (Nbk), voor kielen (Bdie, Nw, Ste), 
voor sluiting van brook, gulp, voor hot 
vastzetten van bretols (Nbk), gedragen op 
eon jurk (Np), ook met stoferomheen (Bu) 
Meanskan die in rieksdienst binnen, 
habban formkn op en op 'a jasse (Obk), 
Soldaoten habban ok reformknopan op 'a 
jasse (Mun), Reformknaupen weren zo 
mooj an de kiele (Nw), Formkneupcn 
woddan ok bruuict bi)' at neganstikkan di. 
bij het molonspel (Ste) 
reformwinkel (spot) {ro'f..] 	reform- 
winkel 
refrein [rofrjn] - refrein (van eon lied) 
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regeerakkoord - regelen 

Mit cen man of v/crc verzorgden ze dam do 
aovend on meerstal was d'r ok nog lone M 
die de relic/nan mitzong (j) 
regeerakkoord 	(verspr.) [ro'g ... ] 	- 
regeerakkoord 
regeerder de; -s[ro'gca()d1] 1. regeerder 
.regeardars van era lanan.;. (vo) 

regel de; -s; -tien ['rugjJ'rig] 1. vast-
gestelde wijze van hàndelen, gewoonte Do 
regal moat d'r M5 dies in ha/len wodden, 
aers komt d'r n/ks van terachte (Op), Et is 
regal dat ze len keer in de maond b1 
mokaer kominen vaste gewoonte (Nt), 
tagen c/a regal(s), Regels bin regels, ía 
nioa'n je d'r now ienkaer an helen (Nbk), 
Ze hebben vaaste regel (Diz), Zi5 hebben 
vremda gewoontbn as regal Nbk, Die bet 
helemaole glen regel werkt, handelt niet in 
een vast ritme, niet systematisch, leeft niet 
volgens een vast patroon (Nbk, Spa), zo 
ook Hiy hat n/ks glen regal (Ma), HJy kan 
glen regal helen (Bu) en H.z7jkan daor glen 
regel in helen (Dhau), Zehebben daorrnks 
glen regel alles gaat er wanordelijk toe 
(Ste, Np), zo ook Ze hebben nargens glen 
regel van (Diz) en Daor Is hialamaol glen 
regal (Dho), In de regelgewoonlijk: 'tis In 
de regal n/ct vale weerd (Ma), In de regal 
schrieven we deensdags de kaorten (El), 
Zo gaot dat in do regel (Nw), (van 
aktiviteiten) op 'a regel systematisch, vol-
gens een vast patroon en ritme: Ze moe'n 
do boel ok op 'a regal hebben (Pe-Dbl, 
Wol, Nbk), Ikhab 't Heist a/los can bet/en 
op 'e regal, dan warkt et wat plaziariger 
(Dhau), Et gaot h/ar op 'a regal ol,Jow bin 
nag n/ct an cia beurt(Op), op regel id.: We 
hebben et now weer aorlg op regal (El), de 
heel op regal holen (Bu), Et komt wel 
wear op regal (Nt), van de regel met een 
gemis aan de eerdere ordening, systematiek 
van werken, nit z'n gewone doen, ontregeld 
(verspr.): Aj' uutvanhazors hebben, is dies 
van de regel (Obk), Hl5 bet debuud we] es 
van de regel is wel eens ziek, voelt zich 
wel eens niet goed (v), 'k Was gistar 
belemaol van do regal nao cia Suntarklaos 
voelde me niet zo goed, ook: was uit mn 
gewone doen, m'n vaste ritme (Nt), Aj'je 
verslaopan, dan bin ía de h/ale morgan van 
do regal (Diz, El), MY is van de regel van 
de wijs (Bu), De boel is van de regal 
ontregeld (Bu), Th is van cia regal ofmist 

z'n vaste regelmaat van doen (Wol), War 
was zi van cia kook, ze was bielemaol van 
do regal (Dhau), uut cia regal zonder de 
vaste regelmaat, ontregeld (Op, Ow): Dear 
dat starfgavai was alias can bat/an wit de 
regal (Op), (soms als netter ervaren dan 
die heel:) cia regels menstruatie (verspr.): 
Ian keer in cia maond hej' at ta stallen mit 
de regels (El), Ze bat do regels menstrueert 
(verspr.), Hob ía de regels d menstrueer je 
al (Nw), ...die regels d id. (Nbk), Da 
ragals bin 1k d fang of ik menstrueer al 
lang niet meer (Sz), Da lane vrouw bet do 
regels geragalder as de aandcr (Obk), fit is 
mit de regels n/at op orde met de 
menstruatie (Ow), 2e had aJjong de regels 
id. (Ma), Hiy het as regal (..) als vaste 
gewoonte (Ma), zo ook Ze gongan as regal 
added om twaelf are etan naar gewoonte 
(vo, Pe-Dbl), dear de regal gewoonlijk 
(verspr.): Ze wil dat dear do regal nlat In 
hints hebben (Nbk), Hij is dear de regal 
niat vroog (Ste) 2. richtlijn, voorschrift le 
moe'njowan de regal boion (Ow), ...an de 
regels houwen (Spa), do regels van at 
verkear (Nw), ... year do spelling (Nbk) 3. 
orde, tucht orde en regal moat d'r wezen 
(Nbk), Die maastar ken halemaol glen 
regel helen ondar do klendar (01-NI, 
Pe-Dbl), ...onder klandar (Ld, Sz), ...over 
die ondcugande jongcn (Obk), Aj' can 
goeic regel in je hausboling hebben, komt 
dat at gazln tan goode (Db), H15 her d'r 
bialamaoi glen regal ondar(Ste) 4. lat, rib, 
balk in een houtkonstruktie (Bu, El, Obk) 
Do pannalattan bin regels (Bu), D'r moat 
nog eon regel bij langes (El) 5. lijn 
waarop men schrijft Ia moe'n goad op 'a 
regal scbriaven (Nbk, Bu), ...met haven de 
regal scbrlcvan (Nbk), ...onder... (Nbk), 
...deur do regal henna... (Nbk) 6. z. riagal 
* Waor gian regal is, is ok glen orde (Dfo) 
regelateur z. ragalateur 
regelement z. rlegelmant 
regelen ['ri:gji] - regelen: voor elkaar 
brengen, organiseren, leiden Dat zd ik wel 
even regelen (Diz, El), 1k zal do boel 
regelen (Dho, Nw), Da vaurzltter moot dat 
vanaovend mar ragalen (Dfo), As at n/at 
goad rageld is, komt d'r nib van terechta 
(Dfo), Ze moo'n cia boel dam-  hater regelen 
(Bu), Hoe regelen jim dat? (Np), Hi'jmag 
at graeg regelen (Ma), do bool regclen an 
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regeleren - regen 

besturon (Ow), 1k wil dat we] even vow-fe 
regelen voor je in orde brengen (Dhau) 
regeleren (Db) zw. ww.; onoverg.; 
regeleerde, is regeleerd [n:gJt:rifl 1. 
rondgaan, cirkuleren Be presentioliest 
regeleert dew- do zaal (Db) 
regeleteur (Db, Ld, Ma, Np, Obk, Ow) 
Ook regelateur (Bu, Diz, Dho, Nbk, Nw, 
01-Ni, Spa), riggeleteur (Ste) {rcgj'tA:or/ 
ruga't ... /rtga't ... ] - regulateurklok, bep. 
hangkiok 
regeleteurklokke (verspr.) Ook riggele-
teurldokke (Bu) [...'L..] - regelateurkiok, 
bep. hangklok eon poerd as sieraod op 'e 
regeleteurklolcko (Ld, Dfo) 
regelgeving (I) ['rt:ggt:wuj, ...vu]] - 
regelgeving 
regeling de; -s, -en; regelinkien ['n:gjuj] 
1. het geregeld worden 2. afspraak, geheel 
van regeis waarnaar gehandeld moet 
wor den Daor is we] eon regeling vow 
(Spa), eon regeling troffen (Nw, 01-Ni, 
Wol) 
regelkaemer (1) [r ... ] - regelkamer 
regellmoppe (I) ['r...] - regeiknop 
regelmaot ['rt:gjmo:ot] - regeimaat, vast 
patroon in tij d Daor is regelmaot in die 
huusholige (Dho), Daor bobbon zo ni/cs 
gien regelmaot (Np), Wij doen al/es mit 
regelmaot (Diz), D'r zat we] regelmaot in 
(Ma), mit do regelmaot van do k/ok/co (Nt, 
Nw, Obk), zo oak MY war/ct op regolmaot 
van do k/ok/ce (Dfo), Rego/maot moot d'r 
wozen (Ow), zo ook D'r moet wat 
regelmaot wezen (Bu) en Jo moeten wat 
moer regelmaot bobben in je doen on 
laoten (Wol), A/los bij regelmaot! regel-
maat is gewenst (El), Ben goeio /ovens-
wieze bostaot vow-al  dour biy al/es regel-
maot to ho/en (Op) 
regelneve (1) ['r J] - regelneef 
regelofstaand (1) ['r...] - regelafstand 
regelrecht Ook riegelrecht (Ste) bn., bw. 
[ ... /ri: ... ; aks. wisseit] - rechtstreeks, direkt 
N. ging rogelrecbt naor huus (Ma), Ze 
gaon d'r riegolrecbt op of (El, Ste), 
Regelrocbt d'r op an! (Nt), I/c gal' 'm eon 
klap, rogelrocht vow- do raap (Bu), MY zoo 
et him regelrocht in at gezicht (El) 
regement (verspr.) Oak regiment (verspr.), 
rezement (Bu), resiment (Nt, 01-Ni, Wol) 
[rt:zja'msntlrt:zji ... /n:zo ... /n:si ... ] 1. bep. 
militaire eenheid, regiment 2. grate groep, 

grote hoeveeiheid D'r gong eon hid] regi-
ment vrouwluden langos (Nw), eon regi-
ment sokkon stoppon (Nbk) 
regen de; -s; -tien [rt:gj]] 1. neersiag in 
de vorm van regendruppeis, het regenen, 
het neerkomen van regendruppeis We 
kieken al lange out naor regen (El), D'r 
komt rogen (Nbk, Ste), (Jut die buffe kwam 
hie/ wat regen (Ld), We kun nog we] wat 
regen broken (Ste), We bebben van 't 
zoomer wattemin rogonhad(Pe-Dbi), We 
bin wo/ wat an regen toe (Np), Be regen is 
vandaege niet van do locbt het regent 
steeds maar door (Dho), As do kiepon 
vrooger in do regen leupen, dan regonde or 
de hiele dag (Dhau), B'r is eon mooi 
bufgien regen va/en (Nw), eon mooie, 
staorige regen (El), Et is con mooie, ogaolo 
regen (Dho), eon anbolende rogen (Dhau), 
Be boeren bebben soms wel bolang bi 
rogen, mar in de oogst liever niet (Ld), Do 
lochi' staot naor rogen wijst op komende 
regenvai (Db), Togen de regen wi/len de 
moggen slim stikken tegen de tij d dat het 
wil gaan regenen (Nt), Et is aor% an do 
regen (Ste), Etliektoprogen, hourhetlijkt 
te gaan regenen (Ste), van do regen in de 
drup (Dho, Nw, Np, Ma), ...drop (Dhau, 
Nt, Obk), van de rogen in do drop rae/con 
(Ste. Np), ...kommon (Diz), As do kiopen 
mit do rogen buten blieven, dan b/if or 
regen (Ste), As do liostoriluit, kan d'r wo-
os regon kommon (Ste), Awwo do klokJco 
van Nijiborkoop how-on, kriegen we vast 
regen (Bu), As et regent on d'r ]opt iono 
staorri on die wodt vraogd waoromme as 
hi) zo staorig lopt, dan is et antwoord: 
waoromme niet, daorginder regent or ok 
(Nw), B 'r komt vast weer regen, want do 
bochols bin wear buten er lopen weer 
gebochelden (Nw) 2. rcgenbui eon licbte 
regen, mit regen on wiena Wat eon mooi 
regentlen eon prettig, geschikt regenbuitje 
(Nbk), (bij vergelijking:) eon regen van 
koogols (1) 3. in goolden regen gouden 
regen (Nbk, h) en zo oak blauwo rogen 
(Nbk) * Nao rogon komt zunnoschion, 
Regan in do morgon, middag zondor 
zorgon (n), Noordonwiond on rogen/Buurt 
dna, zes of nogon (Np), Do kookoek 
roept om rogen (Spa), Roger, out at ooston 
duart dde ore of drie daegen (bo: Nw), As 
at van do bomen la/ct [nI. door de dauw] 
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dan komp d'r regen binnen drie daegen 
(Ste, Regen in de gaaste, geld in do kaaste 
word een bui gevolgd door mooi weer, dan 
kon men de rogge geed binnenhalen en 
was hot goed dorsen (Obk), As do slakken 
kroepen, komt d'r regen (Obk), Oosten-
wiend on regen duart th* zess' of negen 
(Np), De koekoek rapt tegen regen (Nt) 
regcnachtig ['rt:gjjaxtox] - regenaehtig 
con regenacbtige dag (b) 
regenbak ['rt:gjjbak] - regenbak waeter 
nut eon regenbak putten (Ma), Perberen 
Jim now zels mar es om mit eon schepeni-
met de regenbak leeg to scheppen, dat Jo/ct 
Jim Jickemin (b) 
regenbakemmer (Db, Nw, Obk) Ook 
regenbalisemmer (Dfo, Mun) de; -s; - tien 
['r ... / ... baks ... ] 1. emmertje waarmee water 
nit do regenbak word geput 
regenbakgat (b) et; -ten ['r..] 1. opening 
van de regenbak Hi5 wrong him mit kop 
on schoolders dew-  et regenba/cgat (b) 
regenbaksemmer z. regenbakemmer 
regenbloem (fp) ['ri:gp..] - koekoeks-
bloom 
regenboge ['rt:gbo:go] - regenboog (aan 
de hemal) As d'r eon regenboge is, dan bin 
de oolde wieven an et pannekoekebakken 
(Nw) * Regenboge in et oosten, kan do 
huJboer troosten (n), Regenboge in do 
morgan, zeeman in do zorgen (xi), Regen-
boge, [test in de he] (Ste) 
regenboogkieuren (Obk) my. ['n:gbo:x 
klA:api} 1. kleuren als in een regenboog 
Een regenpiere bet prachtige regenboog-
kleuren (Obk) 
regenbroek [r .J - regenbroek 1k ti-ok 
mien regen brook an (v) 
regenbui z. regenbujje 
regenbujje (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Np) Ook 
regenbui (Pe-Dbl) ['rt:gfl ... ] - regenbui 
We bebben zopas eon beste regcnbujje had 
(Nbk, Np) 
regendag (Obk, ha) {'r ..J - regendag: dag 
waarop het veel regent 
regendrup (Bu, Np, Obk, Ow) ['r..J - 
reg en drop 
regendruppel ['r...] - regendruppel 
regenen ['rt:gjj 5n, ook 'rug (Bdie, Sz)] - 
regenen: vallen van regen AJ' do koekoek 
hew-en dan komt d'r waeter, dan is et tegen 
regenen an (Nbk), As 'tregenen wil, begint 
do hester to zingen (Obk), Etgaot regenen 

(Sz, Nbk), (zelfst.) HeJ'de p/u woIbije? 
Et kan wel op eon regenen gaon (Nbk), Et 
begint to regenen (Ow), Et begon to 
regenen on to onweren (j), Et wol van do 
zoemer fiat regenen or kwam maar geen 
regen (Ste), Et doet nib aanders as 
ragenen (Nt), Et her mooiregend(Ste), It 
Wodt neudig tied dat at as opboolt to 
regenen (Db), As at eon slecbte zoemer 
was on et regende eon hoop dan kwam et 
hooi op do raters, dan was at van de Fond 
(Sz), Daor regent at wear henne het is 
weer raak, hot regent weer (Nbk, Ste), Et 
lickt wel ofregent et (Bu), Al dat regenen 
verveelt gauw (Spa), 1k wou dat at warm 
water regende (Sz), Et regande van belang 
(Sz), Et regende zo hadde, at waeter gutste 
over de dakgeute (Diz), Et regende ver-
rekte dikke intensief en met dikke druppels 
(Ld), 1k bin do laeste waken mennijmaol 
uut at wark regend moest door regen m'n 
werkzaamheden buiten staken (Nbk, Ld), 
As or bij oons regent, kriegen Jim ok eon 
drup maken wij winst, dan krijgen jullie 
ook wel wat (Ste), Al regende et ok 
stiender zo dikke as kienderbeuuies (s: 
oost), Et regende dat et meeg (Ld, Dfo), 
Et regent dat It scbit (Diz, Ma, Nbk, Sz, 
Db), dat 'tzowat doe (Ma), 't Regent as 
de zoo (Nbk), ..as de ziekte (Nbk), 't 
Regent p1epesta elen (Bu, Dhau, Wol, Nbk), 
• .piepestaelties (Op), 1k keek naor de Jucht 
en it dochte: at kan wel bonnen on katten 
regenen (Sz), 't Regent dat at got (Bu, 
Nbk), 't Regende dat de peerdeogen ston-
non on 't water (Sz), Et regende peerde-
ogen (Wol), Et regende kwatties met erg 
dikke druppels (Bu); in grote aantallen 
neerkomen, ook bij vergelijking Do 
appelboom zit zo vol, as d'r war wiend 
komt regent et appels (Spa), Et regende 
k/a chten (Ma), ... doelpunten (Nbk) * As at 
niet regent mit Pissende Griet/Dan regent 
et zes woken niet (Bu), Regent et op 
Sint-Margriet, Zes waken regen dat at giet 
(Bdie), As Sint-Margriet an her regenen 
is/Regent her zes waken gewis (Bdie), 
Regent or niet niet mitpissende GrietiDan 
regent at veertig dagen niet (Sz), As at bij 
eon eer regent, lilt  mien schottel ok niet 
ommekeerdals hot eon ander voor de wind 
gaat, gaat hot ook mij niet slecht (b), zo 
ook As at biy do baron regent, dan drupt at 
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NY cons (El), As at NY Jena regent, dan 
drupt at bi5 can aandar (Obk), As at de 
eerste hoonsdaegen regent  dan regent at 
die hoonsdaagen (Db), As do zunne 
schient en ? regent dan regent at morgan 
wear (Bu), As at zundaginorgans regent 
veur de preek, dan regent at de hide week 
(Dho, Bu), Deliesterzingt 'Et wilregenen' 
als do lijster zingt gaat hot regenon (Obk), 
As at regent, dan pissan do engalties (Db), 
Al regent at c/c varkens, jandoadel krigt d'r 
niks van (Ld) 
regenerig (Bu, Db, Nbk) bit; -er 
[rt:gorx] 1. (van bet weer) met enige 
regen, met af en toe regon 't Is regenarig 
(Db) 
regenfluiter (Nw) do ['ri:g ... ] 1. elk der 
vogels waarvan het fluiten wordt opgevat 
als token voor naderende rogen 
regenhoek (Np) do ['n:gphuk] 1. 
zuidwostolijke windrichting Do wiend zit 
in de regenboak (Np) 
regenhoze do ['r...] 1. regenbrook 
regenjasse do; -II; -sion [r ... ] 1. regenjas: 
bop. ovorjas togon regon As at bagint te 
raganan, doen wi5 da regenjasse an (Obk) 
2. (verkl.) kondoom (Wol) 
regenkappe ['r ... J - (vaak vorkl.) rogonkap 
regenkeep (Dhau, Diz, Nt, Obk, Op, Sz) 
do; ...kopen; ...kopion ['rt:gjjkt:p] I. cape 
spociaal tegon do rogon Mien regenkaap 
giat glen waeter dew-  (Dhau) 
regenkleding ['r...] - rogonkloding 
regenkleren (Dfo, v) ['r...] - rogonkleron 
regenklied (k: Ste) et; -on ['r...} 1. grote 
zwarto dock die was ingepakt in blauwo of 
zwartbonto zakdook on die word om-
gehangon wanneer do vrouwon hot storf-
huis verlioten om do lijkwagon to volgon; 
dit 'kloed roikte ver naar bonedon 
regenlocht (Bu, Dfo, Dhau) ['r...] - regen-
lucht 
regenmaantel Ook iregenmantel (WE) 
['r. -•1 - rogonmantol 
regenmantel z. regcnmaantel 
regenmeter ['r...] - rogonmeter 
regennust (Bdio) et ['rt:gj]a&st] 1. onige 
bowolking waarinlwaarachtor do zon 
(doels) schuilgaat, vgl. Ba zunne krop in 
can nust: dan gaot de zunne niet balder 
ondar, mar in wat bawolking, can ragen-
nust (Bdio) 
regenpak ['r...} - regonpak  

regenperiode (spor.) ['r...] - rogonperiodo 
regenpiepe (Bu, Db, Dfo, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nw, Op, Wol, ba) Ook regen- 
1oupe (01-NI, Spa, Ste) ['r...] - rogonpijp 
Be regenpiape zat los, at waater spuulde 
overaj overbenne (Nbk), ook in do bekondo 
bet. van rogonkleding over eon brookspijp, 
vgl. Ba postbode hadda reganpiepen an 
(Np) 
regenpicre (Ma) do; -n; ...piortion 
['rt:gpi:oro] L regenworm (die na rogen 
nit do grond kruipt) can dikke raganpicre 
(Ma), Regenpicren bin thicker as gewona 
pieran (Ma) 
regenpupe z. ragenpiape 
regenputte (Nbk, Sz, b) ['r ...J - regenput 
En dan zit it vanzals krek lie/ce veer onder 
de grond as can regenputte d'r boven (b) 
regenschaede (spor.) ['r...] - rogonschado 
regcnscharm (Dho) ['r...] - rogensohorm: 
schorm, schut, togon regon 
regensehoe (Dhau) do; -non; -gion ['r...] 
1. schoon togon rogon 
regenspatter (Nbk, v) do; -s; -tion 
['rt:gspatç] 1. spotter rogon I/c trek/ce mien 
jasse uut, schudde de ragenspatters d'r war 
01(v) 
regent do; -on [ro'gent] - regent: voor oon 
aanstaando vorst, lid van eon bop. 
stodelijko magistratuur 
regentied (spor.) ['r...] - rogontijd 
regentonne (vorspr.) do; -n; ...gion ['r...] 
1. regonton Moeder vangt waeter op veur 
de bloeman in de regantonne (01-NI) 
regenval (Spa) do ['r...] 1. hot vallon van 
rogon 
regenverlet (Np)  ['r...] - rogonvorlot 
rcgenverzekering (spor.) ['r...] - regon-
vorzekoring 
rcgen'vissien (Bu, Dhau) et; ...vissies 
['rcgj]fisin] 1. elk der kloine visjos die aan 
do opporvlakto van hot water zwommen, 
met name: klein stokelbaarsjo (Bu) 
regenwacter Ook regenwater ('NH) ['r...] 
- regonwater Et wodtregenwaater, want do 
locbt wodt we] zo thic/ce (Wol), Om een 
mieta of ta dekkan wodda d'r vaalc bladriet 
op lagd, mit de stengals omboog on at blad 
naorbenedan, dan laup etreganwatard'r of 
an b/eel at bool droog; dan haj' eon 
inletedaic (Spa) 
regenwaeterbak (Nbk, Obk, b) Ook 
regenwaterbak (WH) ['r...] - rogon- 
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waterbak inn moe'n woton oat die putto 
la-ok con rogonwaetorhak is... (b), Do 
koporsiager maakto do icouporen pompon 
die we vroogor op de regon watorbak 
baddon (Sz) 
regeuwater z. regonwaetor 
regenwaterbak Z. regonwaetorbalc 
regenweer (spor.) ['r...] - regenweer 
regenwilpe (1) Ook regenwulpe (Dfo, Np, 
Nw, Obk, Op) ['r ... ] - regenwuip 
regenwolke (Nbk, Nw, Obk, Wol) ['r...} - 
regenwolk 
regenwoold (1) [r ...J - regenwoud 
regenworm (Bu, Dhau, Np, Obk, Wol) 
['r.. .J - regenworm 1k bobbo vandomorgon 
in do latin con diidco regenworm opdaon 
(Np) 
regenwulpe z. regonwilpo 
regeren [ro'gt:9p7] - regeren: het 
Iandsgezag uitoefenen, als heerser leiden 't 
Is togenwoordig mooilik rogeron om 
ioderiono naor 't zie to doen (Ld); het 
gezag uitoefenen over, ook zwakker: 
leiding geven aan, de dienst uitmaken over, 
bepalen hoe het gaat: Die man bet daor 
niks in te brongon, zij regoert at (Ld), 
Mom rogoort de buusboling en heft ci 
bedrief (Db), 1k mag van de baos regeren 
van mijn man de huishouding regelen e.d. 
(Dfo), Ze rogoert daor alias (Ma), Pattie 
meonskon bebben et in de vingers om do 
buusboling of et bedrief to regeren (Obk), 
de boorkeriye regeren (Nbk), Die maggen 
graegregeron (Dho), Laot die mar regeren, 
dan koint ci we! klaor (Dho), Die zal do 
boel daor wef es even regeren (Bu), Wie 
rogoort do hoel daoro heeft er de feiteiijke 
leiding, maakt er de dienst nit (Nw), Et 
bosluw- van do kiup kay wel aorii  over 
oonsregoron (01-Ni), Zkan do boordori 
en do buusboling goed regeren (01-NI), 
Hif rogeort zien bedrief mit vaste band 
(Spa), D'r moot in de buushoiing mit 
straldco haand regeerd wodden (Np), Et is 
mar goed dat ziy daor do hoel regoert, dan 
komt d'r flog war van terochto (Np, Nw, 
Bu), Hiy baddo d'r we! an om altos eon 
botion good to regeren (Op); doen 
gehoorzamen (Nw): Dat bin zokko moei-
like kiender, die bin niot to regeren (Nw) * 
Good rogeron is oen kounst (Ow), Do 
vrouw moat your rogoron on do hoer moet 
do boorkori5o regelen (tWo), Strengo heron 

regeren niot lange d.i. ook: een strenge 
winter duurt meestal niet zo lang (Nbk) 
regerige Z. regorng 
regering Ook regerige (Ste) de; -s, -en; 
regerinkien [ro'gt:oruJ/ ... oya} 1. lands-
regering, macht over een land an do roge-
ring kommon (1) 2. manier waarop be-
stuurd wordt eon domokratiscbo rogering 
(1) 3. overheid eon besluut van do rogoring 
(1) 4. kabinet in do rogoring zitton (Ow) 5. 
het besturen, het regelen Hij hot do 
regerige good in do haand regelt de zaken 
goed, bijv. zn boerderij (Ste), (vaak 
schertsend) et hoofd van do rogoring de 
vrouw des huizes (01-NI) 6. (vaak schert-
send) vrouw des huizes (Db, El, Obk, Op, 
Wol) 11i5 oon groto buusboling moot do 
rogoring do touwgios good in do ban on 
bobbon (Obk), Mien rogorung bet niot 20 
graog da 'k naor con vorgadoring too gao 
(Db), 'k Moot d'r oorst mit do rogoring over 
praoton (El), 1k moch niot van do rogoring 
(Op), Vraog oat mar an dorogoring (Wol) 
regeringsadviseur [ro'g...J - regerings-
adviseur 
regeringsbeleid (spor.) frog...] - rege-
ringsbeieid 
regeringsbesluut (spor.) [ro'g...J - rege-
ringsbesiuit 
regeringsfraktie [ro'g ... J - regeringsfraktie 
regeringsgebouw {ro'g...J - regerings-
gebouw 
regeringsinstaansie (spor) [ro'g...J - 
regeringsinstantie 
regeringsleider (spor.) [ra'g...J - rege-
ringsleider 
regeringsstaandpunt (1) [ro'g...] - rege-
ringsstandpunt 
regeringsuutzending (spor.) [ro'g...J - 
regeringsuitzending 
regeringsverklaoring (1) [n'g...] - rege-
ringsverkiaring 
regestraosie z. ngostraosio 
regestrasie z. riggostraosio 
regge (Dho) de; -n ['rsgo] I. diep gat, poel 
regie [mgi, ook wel ...'xi] - regie (bij 
toneel e.d.) 
regie-anwiezing [ra'g .... .... x ... ] - regie-
aanwijzing 
regiment z. rogomont 
reglo (spor.) ['rt:gijo:, ...joAt] - regio: 
streek, gebied 
regiokotting (spor.) ['r...] - regiokorting 



regionaal - reisdag 

regionaal z. regionaol 
regionaol (Obk) Ook regionaal (spor.) bn. 
[rt:gijo:'no:al, ...joM.../...na:1] 1. regionaal, 
streekgebonden can ring, as regionaol 
karlcebestuur (Obk) 
regisseren [rt:gisi:o;] - regisseren 
regisseur [rt:ga'sA:or, rtgi's ... ] - regisseur 
register [ra'gtst] - register: bijgehouden 
Iijst can register bi)holen; biadwijzer; 
hoofd, denkvermogen (Nw), in Die is mit 
at register in do wan-c is niet goed bij z'n 
hoofd (Nw); orgeiregister a/Ic registers 
cup enzcttcn al de registers opentrekken 
(Nbk), ...lostrekken id. (Nbk) 
registerkoe (Dfo, Dho, Ld, Ma, Nt, Obk, 
01-Ni) de; -nen; -gien [rag...] 1. koe 
opgenomen in een bep. voorloper van het 
rundveestamboek 
registernommer (1) [rag.-.] - register-
nummer 
registraosie z. riggestraosie 
registratie z. riggcstraosie 
reglement z. riegalment 
rei Z. rise 
reic z. ri5e 
reiger de; -5; -tien ['rcjg] 1. bep. vogel: 
reiger D'r ston can reiger bi5 de sloot 
(Ma), do blauwe reiger, Hij her spijid as 
een reiger, bra oken as can reiger (Nt), 
schieten as can re,erdiarree hebben (Np), 
zo gek as can reiger (Nw) 2. iemand met 
lange benen (Nw) 
reigerbos (spor.) ['r...] - reigerbos, bos 
waarin reigers nestelen 
reigerkelonie z. reijcrklonie 
reigerkionie (Obk) Ook reigericelonie 
(Np), reigerkolonie (01-NI), reigers-
kolonie (Ld, Op) ['r ...J - reigerkolonie 
reigerkolonie z. reigerkionic 
reigernust (Nbk) fr...] - reigernest 
reigerskolonie z. raigerkionic 
reikhalzen z. rickhalzcn 
reilatte (Dho) ['rsjiata] - reilat Dan moat 
do reilatta d'r even bij langes (Dho) 
reilen (Bu, Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
reilde, het reild ['rejh] 1. reilen, in verb.: 
Hoe at reilt an zeilt zoals het gaat, met de 
positieve en negatieve dingen (Bu), at 
reilen an zeilen (Bu, Nbk) 
reine ['rjna], in in et rome in orde, in een 
aanvaardbare situatie, tot een bevredigende 
opiossing, veelal: zodat men weer zonder 
rancune met eikaar omgaat Et is wear in at 

rain a (Ma), ía kvn wel ruzia macken, mar 
Ia bebban do boel vot met weer in 't re/na 
(Ste), Ze badden beur zwatmaekt, mar we 
zullen zian da wwc et wear In ? rein a 
brangcn (Bu, Nw, Ow, Ld), Et was daor 
met bialcmaol in 't reinc (Np),  We mossen 
ccrst mar as mit mckcar in 't re/ne 
kommen, over die vcrkoparie (Dfo), Nao 
die ruzia is alias toeb wear in ? rein a 
kommen (Op), Hi5 bat glen zuvergawcten, 
biy moat wear mit him zak in et raine 
kommen (Wol) 
reine-claude (verspr.) [rjna'kIaMda] - 
reine- claude Re/na- claude is can Heine, 
grime proemesoort (Ld) 
reine-victoria (Db, El, Obk, Pe-Dbl, Sz) 
de [rjnaftk'to:arija] 1. bep. soort pruim 
(enigszins blauw, vaak gebruikt om te 
wecken) 
reinigingsdienst (b) de fr...] 1. 
gemeentereiniging 
reinigingsvlocht (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 
de; -en ['r...] 1. bep. viucht van bijen 
waarbij ze zich ontdoen van de in de 
winter in het achterlichaam gebieven be-
hoeften, vgl. Do ecrsta keer dat de bien 
in ct vro age veurjaor (in febenvaori et 
moat welzoe'n tiengraoden wezan) uutde 
körf of kaaste kommen, is dat om de rci-
nigingsvlocht to maekcn (bs: Dfo, Obk, 
Op, Ow) 
reinste (Ma, Nbk) bn. ['rjsta], injarainsta 
pure, klinkklare: Dat is je reinste onzin 
(Ma) 
reis z. reize 
reis- en kredietbrief (spor.) [...'d ... J - 
reis- en kredietbrief 
reisaeventuur (1) ['r...] - reisavontuur 
reisapteek (I) et ['r...] - reisapotheek 
reisbegeleider (1) ['r...] - reisbegeleider 
reisber bn.; -der, -st ['rejzbr] 1. graag of 
veel op reis Die is raisber wil graag veel 
weg, op reis (Nbk), Die is ten a/la tieda 
reisbar (Np), Et is aorig raisbar yolk ze 
zijn veel op reis (Np, Pe-Dbi), Pattie 
meenskan bin aor!E raisber, die zitten Best 
tussan de widen (Obk) 
reisbeschrieving ['r...] - reisbeschrijving 
reisbeurs (1) ['r...] - reisbeurs 
reisbiljet (spor.) ['r...] - reisbiljet 
reisburo ['r ...J - reisburo 
reisbus [r ... ] - reisbus 
reisdag ['r ... l - reisdag: dag waarop men 
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reisdclderaosic - reize 

reist 
reisdelderaosie (spor.) {'r...} - reis-
dekiaratie 
reisdoel (spor.) ['r...} - reisdoel 
reisgeld ['r...} - roisgeld, ook in bijzondere 
toepassing: reisgeldmitgoven de tuin funk 
most geven (Bu): Ze staon goad, mar da's 
ni/cs glen wonder, ik bob ze Din/c war 
roisgold mitgoven (B u) 
reisgelegenhied ['r ... ] - reisgelegenheid: 
mogelijkheid om to reizen 
reisgezel (spor.) ['r ... J - reisgezel 
reisgezelsehop (spor.) ['r...] - mis-
gezelsehap 
reisgids ['r...} - reisgids: speoiaal voor 
vakantiereizen, toeristisehe reizen; ook: 
persoon die bij zulke reizen tot gids dient 
reisjonrnaal [r ... ] - reisjournaal 
reiskoffer (spor.) [r ... ] - reiskoffer 
reiskosten ['rejskosti] - reiskosten Hizo/ 
hear dan wel opbaelen, dan badde ze glen 
roiskosten (vo), roiskoston uutbetaelen nl. 
bijv. door een werkgever (Ow) 
reiskostenforfait (1) ['r ... J - reiskos-
tenforfait 
reiskostenvergoeding ['r...] - reiskos-
tenvergoeding 
reisleider ['r...] - reisloider 
reislektuur (spor.) ['r...] - reislektuur 
reisliteretuur (1) ['r  ... } - reisliteratuur 
reisniaantien (s: oost.) [rejsm:ntin] - 
reismandje: rieten koffertje 
reisnetisie (1) [r ... ] - reisnotitie 
reisorgenisaosie (spor.) ['r ...J - reisorgani-
satie 
reisplan ['r...] - reisplan 
reisraem (bs: Dfo, El, Obk, Op) et; -en; 
-pien ['r ... ] 1. raampje gebruikt in een 
bijenkast, met fijn gaas voor hot vlleggat 
geplaatst, nI. zodat do bijen wel frisse 
lueht kunnen krijgen maar niet weg kunnen 
vliegen tijdens hot vervoer 
reisroute ['r...] - reisroute 
reissehema ['r...] - reisschema 
reisschoefien z. ofsluutscboe.ffen 
reistasse (spor.) ['r...] - reistas: voor 
reisbenodigdheden 
reistied ['r..] - reistijd 
reisveerdig z. risveerthj 
reisvergoeding ['r...} - reisvorgoeding 
reisverhael ['r...} - reisverhaal 
reisverieninge (I), voor var. z. vorieninge 
['r...] - reisvereniging 

relsverkeer (spor.) ['r...] - reisverkeer 
reisverslag ['r...} - reisverslag 
reisverzekering ['r..] - reisverzekering 
reiswaegen (Dho) do; -5; -tien ['r...] 1. 
iemand die altijd onderweg is (Dho) 
reiswekJcer ['r ...J - reiswekker 
reit z. net  
reitdak z. rietdak 
reitdekker z. rietdekker 
reiten z. rioten I 
reitbennegien (b: lm) [rsjthsnaxin] - 
waterhoentje 
reitpoele z. rielpoele 
reize Ook reis (Bu, Nbk, Nw, Sz) do; -n; 
reisien ['rsjzo/ ... ] I. tocht, reis We gaon op 
'0 reize (Spa, Ste), op roize gaon (Ow, b), 
eon reize macken (b), eon reize mitmaeken 
(Spa, Nbk), An/cam wake zuwwe op 'e 
reize (Np), Morgan Mel op 'e tied mock 
weer op 'e reize (p), Do kleine jonges 
wodden ow eon booisthero op 'a reize 
stuurd ni. als middel om to foppen (Sz), 
Aj' daor henna gaon, noem ie dat dan even 
mit? Dan bespoor Ic mij een reize (Nw), 
Ze konnon do reize ok nicE meor doen do 
reis was hen inn,iddels te zwaar (b), 
Sommikon bin a/tied eon bidE op reize 
(Ld), Ze wi/Jon do reize wat bekotten (Ld), 
We badden van 'tjaor een mooie reize mit 
oons vrouwek/uppiend.i. een j aarl ij kse reis 
met elkaar voor ontspanning (Pe-DbI), Do 
tocbt mit de bi5en was eon zwa ore reize 
your de peerden (j),  Doe ze al oen mooi 
aende op reize woren (..) onderweg waren 
(j), N brocht me nog eon aentien op reize 
(j), Ikzaljo op 'e reize hoJponaande gang 
helpen (Bu), 2's hobben bàn mooi op reize 
hu/pen mit Jezen op weg geholpen (Ld). 
Ok an de reize? ook op reis? (b), Waor 
gaot do reis henna? (Nbk), Eon goeie reize 
bad? (v), War reize bej' mae/ct? (Ma), Jim 
hebben zeker al een reize had eon fljnke 
reis gemaakt (p), As iene vera reizen dot, 
dan kan bi31 eon protte vertollon (Db), Ze 
woren krok weeromme van do reize (Nbk), 
le kim om mij wel op 'e reize gaon ga 
maar weg (Ste), Die is al eon mooi oinde 
op reize is bijna dronken (Wol), 1k was zo 
sJaoperi, i/c was mooi op 'e reize ow in 
s/aop te va/on bezig om (Pe-Dbl), Dat was 
de reize niet daarom kwam 1k niet, dat was 
niet hot doel van mn komst (b), Hiy is 
veer op 'e reize in diope slaap (El, Nbk), 
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reizen - reiziger 

Doe 1k me da ciegg was 1k zomar can 
ende op re/re flunk in slaap (Ma, Db). 1k 
was zo sloeg, 1k was ccv h/el wide op reize 
(Diz), Die s/apt zo, die is good op reize 
(Nw, Bu), .aorig veer op 'e re/re, die wet 
van de wercldniks of (Obk), AJ'eon aende 
reizen op 'e Bets tegen de wiend in, kuJ' 
wel es fill/k van do reize kommen, dan bef' 
aorig Jo bekomst (Nw, Ld), Th3 bet eon 
racre reize mackt heeft een beroerde 
ervaring, zware tegenslag gehad en heeft 
flu zn bekomst wel (El), zo ook HJ7  zaJ 
zien bekomst wel bebben, want hi5 hot eon 
li/like reize maekt (Sz), Hij bet ccii ma/lc 
reize maekt is slecht te pas gekomen (Np), 
Hi5 bet eon reize had is van de koude 
kermis thuisgekomen, heeft zn bekomst nu 
wel (Nbk), zo ook Die is aorig van de 
reize bekommen (Obk), ...van do re/re 
kommen id. (Pe-DbI), Die is al eon acnde 
op 'a reize schiet fUnk op met z'n werk 
(Ste), ook: is er inmiddels slecht aan toe 
(Ste), Hi5 is al ccv mooi ende op reize een 
funk eind gevorderd (Nw, Ow), zo ook 
MY is al mooi op reize (Ow) en ... op 'e 
reize (Spa, Ma), Do zoemer is al mooi op 
'c reize flunk gevorderd (Pe-DbI), Die is 
aorig op reize om een zoeplappe te wodden 
bezig om (Obk), Th31  is al mooi op 'c reize 
flunk gevorderd (Spa, Ma), Die is al eon 
mooi sonde op reize al een tijd in 
verwachting (Nw), Dat butts is al mooi op 
'e reize, et kan van de winter wel onder do 
pannen is al voor een flunk deel klaar 
(Obk), Ac now Jo, Jo reis is glen 
doktersgang zo zwaar, moeilijk is het nu 
ook weer niet om daar naar toe te gaan 
(Nbk), eon ofscbeid mit do leste reize 
begrafenis (Sz), ccv inkelde reis (1) 2. 
stoot, zware klap, ongeluk waarbij men 
zich bezeert, gewond raakt, flinke val Die 
gafme cen reize een klap, een schop onder 
m'n achterste enz. (Np, Ste), iene eon reize 
verkopen (Np), zo ook Ikheb 'moon gocie 
reize verkocht (Dfo), Misschien dat bij 
daor op 'c len of aandore menicre can reize 
tegenan krcgen badde (v), Die hot can 
re/re had een lelijk ongeluk (Bu), Aj' van 
do trappe va/en, dan kuJ' eon bide re/re 
macken (Nw), Hij hot eon maDe reize 
maekt is zeer onfortuinlijk gevallen (Ma), 
con reize macken een val maken (Np, Spa, 
Nbk), zo ook cen rare reize ma/con een 

ernstige val (Obk, Np, Spa) 3. verzwak- 
king doordat men een erg ziek is Die her 
eon besto reize had hij is d'r n/ct betcr op 
wodden (Ste, Sz), . .. eon h/c/c reize had 
(Nbk), een rare reize ma/con (Spa), Doe do 
doktcr om con are of viore votgong en 
Haarm vrcug hoe et d'r now bij ston, 
verteldebij dat al/es goad leek, mar dat ze 
een slimme reize maekt hadde (vo), Die 
kikt pips toe, die hot can reize had (Np), 
(met de nadruk op an:) Die bet ccii hide 
reize an had (Nw, Bu) 4. keer (verspr.), 
voornamelijk in dissercizedeze keer: Daor 
wok et disse reize now es met over heb-
ben (b), Disse reize is It him good ofgaon 
(Nw, Pe-Dbl, Ma), Disse reize za'kJenog 
he/pen (Np,  01-NI) 
reizen zw. ww.; onoverg.; reisde, het reisd 
['rejzil] 1. reizen: een reis ondernemen, 
uitvoeren, ook gezegd van enigszins heen 
en weer lopen, rondlopen Th3 reisde daor 
op goad ge/ok naor toe (Np), Hijmos d'r 
mit de train henno reizen (j), Doe reisde d'r 
eon zicleraanse/der dew-  't /aand U) Die 
hot can berocp, bi5 moot a/fe dacgen reizen 
waarbij hij elke dag moet reizen (Ow), 
(gezegd met name als gezinsleden naar ie-
mand gaan die in het ziekenhuis ligt:) Die 
bin ok weer an 't reizen (Bu), Vrooger koj' 
bijpattie kiender do pieties we! zienroizen 
(Obk), Do motte reisde af wat in et ho/the 
op-on-dade on toogdo al gauw mit eon 
toppien haksei om eon mist to macken (vo) 
2. bijenvolken naar elders brengen teneinde 
daar honing te winnen (bs: Obk) 
reizerig (Nbk, Ste) bn.; -er, -st ['rejzorox] 
1. reislustig, geneigd tot reizen 1k bin met 
zo reizerig (Nbk) 
reiziger de; -s ['rcjzgç] 1. iemand die 
reist Hiy is een echte reiziger iemand die 
veel, graag reist (Ma), Dat is ok eon 
reiziger! iemand die veel weg is (Bu) 2. 
toerist 3. passagier Dc rcizigers stroffelden 
dew- at middcnpad d.i. van de trein (b) 4. 
handeisreiziger D'r kwani ccv reiziger an 
do dew-c (Ma), Die rcizigcrkan good prao- 
ten, hiy vcrkocbt eon heloboel (Pe-Dbl), 
Hij is reiziger in schoonon (Wol), ...sega-
ron (01-NI), Dat is do reiziger vow- do 
CA. V (Wol), (gezegd wanneer de handel 
niet veel voorstelde:) Et is ecn'reizigerin 
moo/c dacgen (Nw), zo ook ...in mooi 
weer (Nw), ...in waann scbeerwaeter hij is 



reizigcrsvervoer - rekbcr 

enigszins malende (Wol) 
reizigersvervoer (1) {'r.] - reizigers-
vervoer 
rejaal z. rejaol 
rejaol (Ma, Nbk, Np, Obk, j, b, vo) Ook 
rejaal (verspr.), riejaal (Dhau, Ma, Nbk, 
Np, Nw, Obk, 01-NI, Spa), rojaal (Ma, 
Nbk, Op, Sz) [ra'jo:oI/ ... ja:l/ri'ja:I/ ro:o'ja:l] 
- royaal: gemakkelijk uitgevend, vrijgevig, 
in ruime mate gebmikend, kwistig Niet zo 
rejaal mit do suker! (Dho), Eon peer 
daegen is d'r mar rejaal mit do sulcoipot 
omznogaon (Db), Ze bin daor rejaal mit do 
bo,rel (Obk), We bin d'r op vesite west, 
mar ot was d'r flog we] rejaal (Bu), Die 
springt d'r riojaai mit omme (Nw), Ze 
gooien rejaol mit et geld ommc 
togenwoordig (Obk), (gezegdT van boeren 
die de koeien veel voer gaven, met name 
veel met krachtvoer:) Ze bin aorii  rejaal 
daor mit de maelpoede (Ste), Dat kost n/ks 
bear (...), was et kot, rejaol bescbeid (b), 
rejaal wit do booko kommon royaal doen, 
gui zijn (Db), N maekto eon rejaolgebaor 
en zoo (..) (b), Ze bin daor an do rejajo 
kaantgeven nogal makkelijk veel geld nit 
(Ow), Zebebbon wat terojaolleofd(Nbk), 
Hij bet eon riojalo bujjo (Nbk); mim van 
opvattingen, niet bep. bekrompen Ze is wat 
to rejaal zit achter de mannen aan (Ste); 
van mime afmetingen: eon rejaol huus 
(Nbk), We bobben daor rejaol de ruwnto 
(Nbk) 
rek I Ook ri/i: bet. 1 (Pe-Dbl), z. ook rak 
et; -ken; -kien [rck] 1. rek: om in te 
plaatsen, aan op to hangen Aj' moo/c 
koppios hadden, dan mosson ze in It rek 
hangen, dan koj' zo bokieken (Dfo), Ben 
rik am wosten op to hangen badden do 
meensen an do zoolder hangen (Pe-DbI), 
1k kan Ft niet van 'trek pakken,  et staot me 
to loge (Op), Ze lopt bzy do rekken mit 
kiendorjassios langes (v), 5th offols on zo 
hangen wean eon rok (01-NI), eon rokmit 
geweron (v) 2. droogrek, ook in vergelijk-
bare toepassing: Nepiesmusson bin wit-
kotoonon musson daor lion goplooldo 
raantios op zatten; on do neklco ok, do 
stroken wodden d'r mit wasken ofbaeld on 
mit dative stokkios op eon rokJcjen op-
plooid; die musse wodde vow vutlop on 
dreugen, dat was as et ooriezer niet op 
boefde (Dfo) 3. piankje met gaten om 

eieren, pijpen, glazen e.d. op/in te zetten 
eon rekkien eior (Nw) 4. verplaatsbaar 
hekwerk om af to schermen Om do 
klomkachel stan eon rek am kionder togen 
de kachel te bescbarmen (Ste) 5. los 
hekwerk op een wagon, kmiwagen: om te 
laden Ze be/then et rok op Fe waegen staon 
(Dho), Wij zaten vrooger wel op et rek, as 
we op eon wagon mitreden (Sz), et rek op 
Fe kivje hetz. als krojerek (Ld) 6. 
fietsenrek Fietsen zotton we in Ft rek 
(01-NI) 7. periode (verspr.) Waor is do 
tied blovon, wat eon rek is et al (Dho), Et 
is eon b/ole rek loden (verspr.), Dat was 
eon hole rok duurde eon lange periode (Db, 
01-NI, Wol, Spa), Hij bet d'r eon hide rek 
bonne west (Np, Nbk), Et duurdo eon lange 
rek veurdat hiy op kwam daegon (Op), Wat 
duurde dat eon rek (Wol) 8. afstand Ft  Was 
eon h/ole rek, op Fe Bets naor Grunningen 
(Db), Et is nag eon hole rek om daor bonne 
tofiotsen (01-Ni) 9. leng (in bep. voedsel, 
voorai in brood) Dat brood is bodorven, 
daor zit tovoule rek in (Dfo), Do rok zit in 
't brood (Nt, Ow), Daor zit rok in in brood 
(Ld, Dho), De rek kan ok we] in do 
kofflomelk zitton, aft lang laoten staon 
(Sz) 
rek II de, ook et (bet. 2); -ken; -kien [rek] 
1. rekstok Dat was eon mooilike oefoning 
an de rek (Ld) 2. rekbaarheid, elasticiteit, 
veerkracht Et/do rok is uut de brook weg, 
or illostiek is kepot (Obk), DFr  zit good rek 
in (Spa), Do rek is dFr  bolomaol uut (Dho), 
...is aorig uut do brook (Ld), 1k bob do rek 
uut do brook (Bu), DFrzatgion  rek moor in  
(Ma, Sz), (van mensen die ouder worden, 
fig.:) Do rek is d'r aorig wit (Np), do rek 
uut de longen hebbon (Nbk) 3. eiastiek 
(Nw) 1k moot niy rek in do brook bebbon 
(Nw) 4. geringe speelmimte om to ver-
anderen In disse bogroting zit nag wol wat 
rek in (Op) 
rek. - aficorting van rekingo (en var.) 
rckapitulaosie (spot.) [rt:kapitu'Io:asi] - 
rekapitulatie (vooral: van een rekening) 
rekbaand (Nbk, Obk) ['r ... ] - rekband 
Vroogor had lone die eon break baddo eon 
rokbaand of gwnmibaand ammo (Obk) 
rekber ['regbç] - rekbaar: met elasticiteit, 
nit to rekken Die lange broeken bin rokber 
(Nw), Stof dat rokber is, kzzj' muuilik op Fe 
mosione n/jon (Obk); voor meerdere uitleg 
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rekel - rekenen 

vatbaar, ruim nit to loggen Dat is rckbcr 
wat it daor zeggen (Ste), Dat bcricbt is 
nogal rekber (Ow), con rckber begrijr, 
(Dhau) 
rekel do; -s; -tien [rt:kl]  1. vlegel, 
deugniet Die jonge is me ok eon rokol.' 
(Nbk, Np), Bliksomsc rokol! (Bu), N is 
eon rekel van con jonge(Op) 2. mannelijke 
vos (Bu, Db, Dhau, Ld, Nbk, Np, Nt, Obk, 
01-NI) 3. mannolijko hond (Bu, Nw, Ow, 
Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol) 
reken z. rokinge 
rekenbod (spar.) ['r...] - rokonbord 
rekenboek ['r...] - rokonboek 
rekenderi'je (verspr.) Ook rekeneri'je 
(Db, Diz, Nbk, Np, Nw, Op, Wol, Sz) do 
[n:kd'tj, ...ejo, z. -ije] 1. gereken, 
rekonwork Et was eon bide rokondcn7je 
on uut mekeer to kommen (Bu, Nbk) 
rekenen Ook rekeren (Nbk) zw. ww.; 
overg., onoverg.; rekende, hot rekend 
['n:k5n, oak we! 'rt:kann, ri:k (Bdie, 
Db, Op)] 1. (onoverg.) cijferen We zatten 
in schoelo to rekenen (Nbk), Hi)' kan good 
rokenon (Nbk), Hi)' bet mauite mit rokonon 
(Nbk), Togonworij kun go niot moor uut 't 
boufd rokenon, daor hebbon zo eon 
komputer your (Obk), 1k bob even zeton to 
rokonon, mar or wodt toch nog eon hid 
bedrag! (Nbk), dour mokeer rokond go-
middeld genomen (Nbk), (schertsend go- 
zegd wanneer men kaal is:) Jo kun op mi)' 
rekenen, ik bin d'r glad bovenop (Ma, 
Nbk) 2. (onoverg.) uitrokenen hooveol iets 
kost, wat men moot ontvangen We bobbon 
met good rokond(Ste), Zobaddon do boo] 
a] vordeold, mar ze hadden baton do waard 
rokend; d'r was nag iono (Bu), Die rokent 
we] op hour an, hour! rekent zoveel 
mogelijk in haar eigen voordoel (Np, Nw), 
jo rick rekenen (Bu, Nbk, Np): Jo kun 
jezols we] rick rekenen, mar daor boj' niks 
mit (Np), zo oak Jo kun je golf we] eon 
boo] in do base rekenen, mar daorbcj'niot 
vale an donken dat je veol hebt, krijgt 
(Ste) 3. (onoverg.) verrekenen, afworken 
met hotgeen men elkaar vorschuldigd is 
We moe'n ok nag es eon koor rokonon, 
mien jongo! (Nbk) 4. (overg.) in rekoning, 
brengen, berekenen Wat 20] hi)' d'r vow-
rokenon? (Nbk), Aj' mit dubbo] knot 
scbriovon dan rokon io tovulo (Bdie) 5. 
(overg.) in aanmorking nemen, bedenken 

We bobbon wunnon, on dan mooj'rokenon 
dawwo him d'r nog niot ions bi)' badden 
(Wol), Jo moo'n mar zo rekenen, ot kanjo 
in do ni)'o dionst nag we] es ofvalon 
(Pe-Dbl), Jo moo'n mar zo rekenen, go bin 
to zunig om to stokon (Ma), 1k bin a/]c 
dagon ondorwcg, mar now macf' rokonon 
dat 'k d'r niks an vion (Sz), Dat is zwaor 
wart mooj' (mar) rekenen (Nbk, Bu), 
(gezegd wannoor men ernstige togonslag, 
ondervindt:) Jo moo'n mar ziozo rekoneji, 
ot wodtjo van gion moonske andaon (b), 
Rim kuf' niot rokonon moot je buiten 
bosehouwing laten (Nbk), Hi)' haddo eon 
praotslokkion op, moej' rekenen moot Jo 
maar denkon, moot je woten U), Jo moo'n 
niot rokonon dat daor molk on sukor in 
kwam denk maar met U) 6. (overg.) 
beschouwen, achton (Dfo, Nbk, Spa, b) 
Hi)' rokent dat ot Zion cigen is (Spa), 1k 
rekon 't me eon ore, dat ik jow flolsoteer 
beschouw (b), Laand kuj' optrodon; af' 
groto stappon doon, wodt dat eon motor 
rokend (Dfo), Die dingon macf' go]iek 
rekenen als evonwaardig bosehouwen 
(Nbk) 7. vertrouwon op, ervan uitgaan 
Rokon mar oat otmorgon regent (Nbk), We 
kunnen niot om hour rokonon we kunnen 
haar niet vortrouwen (Nw), rekenen op 
We rekenen d'r op (Ste), Zo had d'r a] con 
betion op rokond, datzo mitattcn U)' Rekon 
d'r mar op dawwo mit 14 daogon kommon 
(Nbk), Daor moej' niot op rekoron, hour 
(Nbk), Rokon nict tovulo op him, want ot 
wodt toch nih (Bu), Daor mocf' we] op 
rokcnon ga or thaar van nit, dat is boslist 
zo, dat gaat zekor gebouron (Nbk, Ste), Op 
die meonskon kuj' hie]ondal niot rokonon, 
daorkuj'niot op an (Nbk), Daorkuj'good 
op rekenen die porsoon is eerlijk, oprecht, 
botrouwbaar (Ste), Zoks overkomtmi)'niot 
weer, daor hif' op rekenen daar kun Jo 
zeker van zijn (b), Daor ba'k niot op 
rokend dat had ik niot vorwacht (Nbk), zo 
oak Doomnio nokkerde wat; op zoo'n 
striokerd bar hi)' niot rekond (b), Daor maj' 
we] op rokonon daar mag Jo wel van nit 
gaan (Nbk), Op zovu]o vo]khadden zoniet 
rekond (Nbk) 8. (overg.) mooteilen, oak 
belangrijk warden govonden, rekoning 
houdon met Wi)' warren niot rokond, zoo 
mien buurman a/tied (Nt), zo oak MY wodt 
niot rekend, hi)' is nict in tel (Ow), 't Is 
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krek as rekenen ze die meensken d'r nook 
bij, as d'r wat is (Obk), Ze rekenen 'in nict 
(Spa), Je nioc'n d'r goed onmie daenken 
daj' him wel rekenen kunnen (01-NI), Ic 
moo 'n him we] rekenen (Np) * Ic kim je 
we! rick rckenen on aann tellen (Bu) 
rekener de; -s [rt:kjjar, 'rt:konor} 1. 
iemand die rekent, goed kan rekenen de 
planners on rekeners (v), 1k bin gien 
rekener niet goed, niet snel in rekenen 
(Nbk) 
rekeneri'je z. rekenderije 
rckenhooider (I) ['r...] - rekeninghouder 
rekening(e) z. rekingc 
rekeningloper (Nbk) Ook rekentiesloper 
(Obk) de; -s ['r...] 1. inkasseerder, hetz. als 
kwitaansicloper, z. aldaar Daor komt con 
rekentiesloper an (Obk) 
Rekenkacnier (I) ['r...] - Rekenkamer 
rekenkeunsien (b) ['rt:kkX:sin] - 
rekenkunstj e Hij her me in viefmcnuten 't 
bide rekcnfceunsien leerd (b) 
rekenkeunst (spor.) ['r..] - rekenkunst 
rekenles ['r ... ] - rekenles 
rekenliniaal (spor.) ['r...} - rekenlineaal 
rekenmesiene (spot.) Pr...] - rekenmachine 
rekenschap z. rekcnscbop 
rekensehop (OS, Bu, Np, Nt, Nw, Ste, 
Op, b) Ook rekenschap (verspr. WS, spor. 
OS), voor -schap z. -schop de ['n:kjjskop, 
.skap] 1. rekenschap, verantwoording 

Daor moej' mar es even rekensebop van 
geven, hoc aj' dat daon bebben verant-
woording van afleggen, verkiaren, uitleg-
gen (Nbk), Je lain niet an icderienc rekcn-
schop gevcn vanje doen on laoten verant-
woording afleggen (Ste, Op), 1k boefjow 
gien rekenscbop of to leggen waor as Bc 
bonne gao (Db), Daor moej'jezels wel 
goed rckcnscbop van geven dat moet je 
goed in je om laten gaan, daar moet je je 
goed bewust van zijn (Nw, Nt), zo ook le 
moc'n Jo d'r rckenschop van geven dat or 
nog con duw- ding wodt (Obk, Np) 2. in d'r 
rekenscbop mit bolen er rekening mee 
houden: Thy et knzjopcn van maantels mos 
Ic d'r rekcnschop mit holcn daj' d'r ccxi 
Bin/ce overslag Mj an knipten (Obk), le 
moe'n d'r now mar rekensebop ink holcn 
dat we volgende woke we! kommen (Db), 
Daorbe'kgicn rekcnscbop mitbolen (Nbk) 
rekenschritt ['r ... J - rekenschrift 
rekensom z. rekcnsomme 

rekensoinme (Nw) Ook rekensoin (Nbk) 
['r.. •] - rekenschom een rckensomme 
macken (Nw) 
rekentiesloper z. rekeningloper 
rekenwonder (spot.) ['r...] - rekenwonder 
rekeren z. rekenen 
rekest Ook rekwest (App) et; -en 
[ro'kcstl...'kwest} 1. rekest, verzoekschrift 
As wij now mit mekeer a een rekest 
opsteldcn on dat in dc kraante zetten (b), 
vooralin: nulopetrekesteenafwijzingop 
een verzoek, mU op et rekest kriegcn in-
zake een verzoek afgewezen worden 
reket z. raket 
rekinge (Bu, Diz, Nbk, Np, Obk, Ste, b: 
Im, bi, p) Ook rekening, rekeninge (Obk), 
reken de; rekens, rekenings; rekentien 
['ri:kgo (Bu, Nbk, Np, Obk, b, bI), 'ri: 
kjjxa (Diz, Ste)/'rt:konu)/ .... nuJ(g)/ 'rt:kjj] 
1. rekening, schriftelijke opgave van een 
to betalen bedrag Hej' de rekinge a! klaor? 
(Op, Ste), 1k vcrwaacbtc ok nog con 
rckentien van de schilder (01-NI), We 
bebbcn dc rekinge ok krcgen (Np), ...een 
rekcnticn krcgen (Np), Goof me de reken 
mar even over overhandig me de rekening 
maar even (Nbk), mit tokens lopen op 
diverse adressen aanbieden (Nbk, Np), 1k 
zal die rekcn tics nog even naolop en 
vcurdat Bc ze betaelc (Obk), con rekening 
indienen (Nbk), con boge rekening bedrag 
van een rekening dat hoog uitvalt (Nbk) 2. 
berekening, becijfering, in verb.: per slot 
van rekening uiteindelijk, ook: goed 
beschouwd: Per slot van reken is ze toch 
nog mitgaon (Dfo), Per slot van rckening 
komt et daor op dace (Ma, 01-NI, Wol, 
Nbk), bi5 slot van rekening tenslotte, 
uiteindelijk, goed beschouwd (Bu, El, Nw, 
Obk, Op, Pe- Dbl): Bij slot van rekcning 
kwam alles flog goed on gongen wi5 ink 
vrede uut mekere (Obk), biy 't slot van 
re-ken id. (Db), op slot van reken tenslotte 
(Nbk, Ste), ...van rekening id. (Nbk, Obk, 
Nt) 3. in your mien/jow [enz.] rekening 
door mij/jouw [enz.] te betalen, verder in 
veurrekening van op kosten van, ook fig.: 
de verantwoordelijkheid van, veur cigen 
rekening zeIf to betalen 4. lopende 
rekening, spaarrekening e.d. Moe'k or op 
jow rekening ovcrmaeken of op die van 
jow belt? (Nbk), 1k zal een bedrag van 
mien rekening baelen (Nbk), op rekening 
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van: Is d'r we] lone tegonslag die niet op 
re/coning van oigon schuld schreven 
woddon kan? (b) S. in rekoning holon mit 
Daor mooj' we] rokinge wit ho/en (Ste), 
Mit him mooj' re/coning ho/en (Bu), Ho/en 
zo d'r flog eon betion rokingo mit daor daf' 
Hol/anor binnon? (Nbk) 6. periode van de 
zwangerschap (Nt, Sz) Dan he'k do roken 
ommo ben ik aan bet eind van m'n 
zwangerschap (Nt, Sz) 7. in in do rokingo 
hebben verdacht zijn op, in do peiling 
hebben, in do gaten hebben (verspr.): 1k 
had 'in op 'o tied in do rokinge (Ste), W. 
he'kin do rokingo! (p),  Die koopman woof' 
eon botion in do rokoningo hebben, want 
dat is eon gloopord(Obk), Dat ha* met in 
do rokingo (Ma), Daor ha 'k ni/cs van in do 
re/tinge had (Np), Dat had 1k wo/ in do 
re/con had ik wel door, in de gaten (Diz, 
El), Zo bet fow in do rekoning houd je in 
do gaten (Bu, Nw); zo ook in in do token 
holon in do gaten houden (verspr.): Jo 
moo'n him good in do rokingo ho/en in do 
gaten houden (Dho, bi), Even in do token 
holon dat wo nog grosmiyonmooton!(Ow), 
Dat boo! ik In do token! Nbk), Jo moo'n 
we] In do token holon dat we vot mooton 
vanaovond (Nt, Obk, 01-NI), Die woof' 
we] In do token ho/on (Ld, El) 8. 
inschatting, verwachting, in in do rokon 
hebben (verspr.) Jo moo'n In do token 
hebben dat otpotb/oom rond do bofaordon 
nog grotor wodt (Obk), We haddon d'r hiol 
wat van in do rokoning we verwaehtten or 
veel van (Obk), 1k bob niot vou/o in do 
token dat wij dat nog kriogon ik verwacht 
nauwelij ks dat ( ... ) (Dhau), Zo baddon 'in 
niot vu/o in do tokingo, mar ot vul niot of 
ze verwachtten niet veel van hem (Bu), 1k 
bob ot niks in do re/coning verwacht or niet 
veel van (Ow), I/c hobbo d'i-  niot vou/o van 
in do to/coning id. (Nt), Van al die mooio 
bolofton hobbo 1k woinlg In do re/coning 
verwacht ik niet veel (Op), 1k hob niot 
hoog In do token dat daot wat van totochto 
komtik verwacht niet bepaald (Db), I/c bob 
't niet zo slim in do token ik sla de kans 
niet zo hoog aan (bo: Np, Op),  1k bob ot 
nI/cs in do token verwacht bet nauweiijks 
(Ow), Et wodt as dat 1k in do token haddo 
zoals ik verwachtte (Ow); vorder in Jo kun 
d'r mar token op bobbon dat zo nog eon 
koor /angos kommon van 't faor erop 

rekenen (Obk) 9. in lone niot In do 
rekonlng hebben born niot meeteilen, horn 
links laten liggen (Nw): Zo hobbon 'in 
hiolomaolo niot in do rokoning (Nw) 
rckkelik (Op, Ow) In.; -er, -st ['rskiak] 1. 
rekbaar, betrekkelijk Hij is rick, mar ot is 
tokkolik boo rIo/c (Ow), Dat besluut Is 
nogal tokko/ik, Jo kim d'r allo kaanton mit 
out (Op) 
rckken zw. ww.; overg., onoverg.; rekte, 
hot/is (bet. 3) rekt ['rck] 1. reiken, met do 
hand, arm, uiterste punt anderszins be-
reiken Zo wiodku/'nlettoklcon, daor/cuf' 
nict bij kommon (5th, Nbk), Dat kriog 1k 
niot to p14 1k kan niot 20 wiod tekkon 
(01-NI), Et voo zit onder do draod dour to 
rokkon (Ow), HIporboordo wat voordor to 
rekken (b), Dat reklk niot, hour ik kan er 
niet bij (Ste), As do ofstikkor, do man die 
or voet loogvdr/cto, ot mit eon lange vdrko 
niot moot to/don kon (..) (Ow), 1k kan 't 
krok niot to/don (Ma, Spa), Die pot staot 
op ot bovonste rim, 1k kan et niet to/ckon 
(Dbo, El, Ma), Ikmos slim teflon, mat 1k 
kon d'tbij(Sz), Ikkonzo vootnlottokkon 
om do boogsto ptoomon to plo/den (Db), 
Do plaanko over do s/oot is to /cot, bij kan 
do kaant niot teflon (01-Ni), 1k kan Jo 
niot rokkon tot aan Jo roiken (El), Zion 
vet- staand rokt niot vootdot bovatteiijker 
is bij nu eenrnaal niet (Nw), Zovoot tokt 
rn/on pottomonoo niot daarvoor heb ik niet 
genoeg geld, dat kan ik niet betalon (Ste), 
Zovoor/can 'kmet to/don Id. (Bu) 2. (ook 
wederk.) strekken van iedematon, vooral: 
zich uitrekkon As eon koo 'in tokt, is dat 
eon gozond token (Bu), Koonen die good In 
odder binnon on poordon ok, die teflon 
hour faust good (Ste), As do koonon hour 
boginnon to teflon dan wodt d'r zogd: ot 
vaaJt wat mit, want zo teflon hour al wat 
(Ste), Die koo to/ct 'in zo moo! (Bu), 's 
Motgens ma'k me gtaog oven teflon 
(Oi-Nl), do aarms to/don (Nbk), do bionon 
to/don (Nbk),H;rokt him as oon aol(Np) 
3. uittrekken, langer on/of bredor rnakon of 
worden door to rekkon Eon gobtoido trui 
die wasson on drougd Is, woof' woor wat in 
model teflon, die woof' wat opro/don 
(Ste), Dat good mos wat botor to/don 
wil/on die stat' moost wat beter langer/ 
wijder kunnen worden (Nbk) 4. eon tijds-
bestek langer doen worden, later doen 
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worden Et komt wat icrap omme mit cia 
carpels, mar we kim at flog aen peer 
daegan rekken (Ow), Aj' et mar rakkcn 
konnen waj' al bfiade (vo), Dat a'l et 
aanda wezen; ze zal et rekken zo lange at 
gaot (v), Et duurt een hale tied, ze rattan 
at mar (Sz), de tied rekken: Zo konnan we 
mooi cia tied rekken mit sjoalan (Dfo), Dc 
bender rekken cia tied om flog niet naor 
bedde te gaon (Dhau), Hij is d'r een 
posien west, en hi)' her cia tied aorli  rekt 
(Nw), Die rakening die nog beta aid 
woddan moat, dat Lw nog wel even rakkan 
dat kan nog wel even langer duren (Dfo), 
We moe'n 't mar zien te rakkan er tijd voor 
proberen te winnen (Nbk), et lava,, flog 
can batien perberan te rekken (Nbk) 
rekker de; -s; -tien ['rckç] 1. iemand die 
rekt 2. elastiekje (verspr.) Etrakkertien is 
stokken (Ow), Hej' ok een peer rekkerties 
om om mien paictien te doen?(O!-N!, Pb) 
3. katapu!t (Ow) Die jonge had can rekker 
mit aen stiantien (Ow) 4. bagagespin 
(Dhau, Dfo) 6. racket (bij tennis e.d.) (Nw) 
rckkerig (verspr.) Ook rekkig (El, Nw, 
Ow bn.; - er, - st ['rck1ox/'rckox} 1. geneigd 
zich te rekken, zich vaak rekkend (vaak: en 
hangerig daarbij) Die koe is rakkik, hi)' 
daugt niat rekt zich vaak (Nw, Ow, E!), 
aen schaop dat reWg is (Ow), Bi)" niet 
goad, ia bin zo retterik (Bu, Dho), Haj' at 
met goed vent mekaere? 1k viana je zo 
rekkerig (01-NI) 2. (van stof) geneigd 
langer, wijder te worden (Diz) rekicerjg 
ondergoed (Diz) 
rekkig z. rakkeng 
rcklame [ro'k!ä:ma] - reklame (die men 
znaakt) 't is wear allemaola rekiatna in cia 
kraanta (Nbk), raklame maekan 
rekiamcadverteensie [...'k...} - rekiame-
advertentie 
rekiameanbieding (spor.) [...'k...] - rekla-
meaanbieding 
reklamcbiljet (spar.) [...k ... J - rekiame-
biljet 
rekjameblad [...'k ...J - (vooral verkl.) 
rek!ameb lad 
rekiameblok (spor.) [roll ... ] - rekiame-
b!ok 
rekiameboekien (spor.) [ro'k ... J - rekla-
meboekj e 
reklamehosscbop (I) [rok...] - rek!a-
meboodschap 

rekiameburo [rak ... ] - reklameburo 
rekiameding (Pe-Db!) et; -en [...'k....] 1. 
affiche Ovaral plalcken ze rekiatnedingen 
an, veuraJ tagen de verkiezingen (Pe-Dbl) 
reklamedrokwark (verspr.) - reklame-
drukwerk 
rekiamefolder [ro'k ... J - reklamefolder 
rekiamekainpagne (spor.) [n'k...J - rekia-
mecampagne 
reklamemaekeri'je [...'tjo, ...€ja, z. ije] - 
reklamemakerij 
rekiameman (spor.) [ro'k ... } - rek!ameman 
reklamemateriaol (spor.) [ra'k..] - rek!a-
memateriaal 
reklazneofdieling (spor.) [...'k...} - rekla-
meafdeling 
rekiamepagina (spor.) [ro'k...} - rekia-
mepagina 
reklameplaete (Np) [ra'kl ... J - rek!ame-
p!aat 
reklamcren (spor.) [roklamt:p] - rekla-
meren: bezwaren indienen 
reklainestunt (spor. [ro'k...} - rekiame-
stunt 
rekiametael (1) [ra'k ... ] - rek!ametaa! 
reklainetied (I) [n'k...J - reklametijd 
reklamcuutgifte (!) [ra'k ... ] - reklame-
uitgave 
reklanjevak (1) [ro'k...] - rek!amevak 
rekiameverhod [ra'k ... ] - reklameverbod 
rekiamevlicgtuug [ro'k ... ] - rek!ame-
vliegtuig 
reldamezendtied (!) [rok...] - reklame-
zendtijd 
reklassering (spor.) [rt:klast:oru)J - re-
klassering 
reklasseringsambtener (!) - rek!as-
seringsambtenaar 
reklasse rings repo t (!) - rekias-
seringsrapport 
rekiasserings'Wark (!) [...'s...] - reklas-
seringswerk 
rekonstruktie (spor.) [rt:kô'strAksi] - re-
konstruktie (van een gebouw, een weg 
e.d.) 
rekord [ra'kxor] - rekord: at rekord op 'e 
duzend meters, Wat hi)' daorpresteerd bet 
slat alle rekords (Nbk) 
rekordbedrag (spor.) [ra'k ... ] - rekord-
bedrag 
rekordhoolder (spor.) [rQ'k...} - rekord-
houder 
rckordomzet (spor.) [...'k...] - rekord- 
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omzet 
rekreaant (1) Ook rekreant (verspr.) 
[n)krt:jâ:nt, ra  ... /...'jantl - rekreant De 
kleine boerderi)gies bin bier in de jaoren 
zestig en zouventig ten boel opkocht deur 
rekreanten (Nbk) 
rekreant z. rekreaant 
rekreaosie (verspr.) Ook rekreatie 
(verspr.) [rt(:)krt(:)'jD:osi/  ... a:(t)si] - rekre-
atie: verpozing Dc ouwo belling bestaot 
nog on is now as rekreatie an de Scheene 
nog te zien, in de want/c/route van Staats-
bos voor de ontspanning, ter verpozing 
(Sz) 
rekreaosiebedrief (spor.) [...'j3:si...] - 
rekreatiebedrijf 
rekreaosiebos (spor.) [...'js:osi...] - rekre-
atiebos 
rekreaosiehungalow (verspr.) [...'jo:si ... ] 
- rekreatiebungalow 
rekreaosiecentrum (verspr.) [...'j3:osi...] - 
rekreatiecentrum 
rekreaosiedörp (verspr.) [...'j3:asi...] - re-
kreatiedorp 
rekreaosiedrok (spor.) [...'jo:asi...] - re-
kreatiedruk 
rekreaosiegebied (verspr.) [...'jo:osi...] - 
rekreatiegebied 
rekrcaosiehuus (verspr.) {...j...] - re-
kreatiewoning 
rekreaosiepark (spor.) [...j3:si  ... 1 - re-
kreatiepark 
rekreaosieterrein (spor.) [...'j3:osi...] - re-
kreatieterrein 
rekreaosieveurzieningen z. rekreaosic-
vewzienings 
rekreaosievcurzienings (spor.) Ook re-
kreaosieveurzieningen (spor.) t..J3:Qsi...I 
- rekreatievoorzieningen 
rekreaosiewoning (verspr.) [...'jo:osi...] - 
rekreatiewoning 
rekreaosiezael (spor.) [...'jo:osi...] - re-
kreatiezaal 
rekreatie z. rekreaosie 
rekruut [ro'kryt] - rekruut 
rekstok [r ... ] - rekstok (gymtoestel) 
rekstokoefening ['r...] - rekstokoefening 
rekte (Ste. Dho, Np en oost., bi, bo: Bu) 
de; -n ['rskto] 1. periode, tijdsduur 'n 
biele relic ledon een hele poos (bi), Aj' et 
veuruut bokieken, is et ten hide rekte 
(Dho), De winter kanje van te vein-en een 
bide rekto toelieken (Obk), Bt duuxde con 

hit/c rokte (Bu, Nbk, Ste, Dfo), 't Was ccxi 
hide rekte zo lange te zitten (Ma, Np, El), 
Th7 is lange ziek west, et het con bide 
rekte west (Nw), 'n lange rekte (bo: Bu) 2. 
flinke afstand (Bu, Dhau, Dho, Nbk, Ow) 
Et is eon hide rekte, tussen de paolon van 
cit vredinge (Ow), Et is ten bit/c rekte, om 
daor henne te gaon (Nbk), Wat ten fang 
aondc laand, wat een rekte (Dhau), Et is 
ten hitie rekte, wat woven ze tocb ten 
ende vot (Dho) Die woont ten bit/c rekte 
vot(Ow, Bu) 
rcktificeren (1) [rektifi'suç; - rektifi-
ceren 
rektifikaosie (spor.) [rektifiko:osil - rek-
tifikatie D'r mag we] ten rektitikaosie in 
do kraante (spor.) 
rektor ['rektor] - rektor (van een school, 
ten universiteit) 
rekverbaand (spor.) ['r...] - rekverband 
rekwest z. rekest 
rel de; -len; -legien [r€1] 1. rel, opstoot Zo 
waoren bange dat die optocht op rellegies 
uut/open zof (Op) 2. opschudding (spor.) 
Et is ten bide ref woddon, al/es kwarn in 
do kraante (Ow) 
relaosie (spor.) de; -s [ro'lo:asi] 1. verband 
tussen gebeurtenissen Is d'r een rolaosie 
tussen die dingen? (spor.), in relaosit mit 
(spor.) 2. betrekking met ten andere 
persoon nogaf wat relaosies hebben (1), 
ook en vooral: ten verhouding (spor.) 
relaosiekedo (v) et; -nen; -gien [ra'l...] 1. 
relatiegeschenk 
relaosienotagebied (v) et; -en; ...gebietien 
[ral ... ] 1. gebied dat een rol speelt in een 
landelijke nota betreffende behoud, 
verbetering en uitbreiding van 
natuurgebied 
rellie z. reel 
relschopper ['r...] - relsehopper 
rem de; -men; -megien [rem] 1. rem 
(lett.) Do auto woiniet aacbteruut, bi5 ston 
nog op 'c (baand)rtm (Nbk), op 'e rem 
zetten (Nbk), Dc rem d'r op! zet 'm op de 
rem (Ow), an de rem trtkken (Nbk), 
...scbouren trekken (Nbk), op 'e rem 
trappen, in de remmen kniepen (Nbk), IdY 
gooide do rem d'r op (Ma), (schertsend van 
de echtgenote van de spreker:) As ik eon 
auto kope dan pot et in ondtrdiolen, daor 
zit de rem all (b) 2. rem (fig.), belem-
merende working As et niet good ak/ct- 
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remaaicn - rendierjaeger 

deert, dan gait dat wel wat can rem op et 
wait (Bu), de remmen losgooien zich niet 
langer inhouden, zich laten gaan, zich 
zonder reservesjoiig, ontspannen gedragen 
(Bu), H/f wil vusen te hadde on te vu/c, do 
rem moat d'rmar as op (Nbk) 
remaaien z. rammaaien 
remaaier z. rainmaaier 
rembekrachtiging (spor.) ['r...} - 
rembekrachtiging 
remblok [r...] - remblok 
remedie (spor.) [ro'rni:di} - remedie: ge-
neesmiddel, ook fig.: oplossing Dat was 
flog de baste rem cdic (spor.) 
rementen (Nbk) onbep. w. [ra'msntiJ I. 
stoeien, druk doen en Iawaai maken Za bin 
aor%an 'trementen stoeien, angaon (Nbk) 
remes z. ozuamers 
remigraant (1) [ri:mi'grà:nt] - remigrant 
reniigraosie (1) [ri:mi'gro:osiJ - remigratie 
remigreren (I) [ri:mi'grt:pt] - remigreren 
remise (spor.) [ro'mi:zo] - remise (bij 
schaken) 
rcmkabel ['r..] - remkabel 
renileiding (spor.) ['r ... ] - remleiding 
remloclit ['r...] - remlicht 
remmen zw. wv.T.; overg., onoverg.; remde, 
hat remd ['rem:] I. remmen: tot stilstand 
brengen, komen, ook: afremmen ía moc'n 
remmen aJ' b;y de click kommen (Nbk), 
Mit n'cden moeJ' ok rem/van, aJ' cia bocbt 
omine moeten (Nbk) 
renuner de; -5; -tien ['rcmçJ 1. iemand die 
remt rammer op 'a /iekwaegen gezegd 
tegen (of 'van) iemand die kennelijk niet 
veel te doen heeft, die niet veel werk heeft 
(Ld) 
remoer [ra'niu:Qr] - rumoer: Iawaai Wat 
can remoer daor in dat butts (Nbk) 
remoerig [ro'm ... J - rumoerig, druk, Ia-
waaierig Et was slim remoerli  in do zaa/ 
(Diz), Et yolk wodt aorig remoarig (Nbk) 
remofstaand (spor.) ['r...] - rernafstand 
remoonstraans (1) [rt(:)mô(:.'strà:sJ - re-
monstrants 
remoonstraant (1) [...'strâ:nt] - remon-
strant 
ramp z. rempend 
rempedaal ['r ... J - rempedaal 
rempen z. rempend 
rempend (verspr.) Ook tempen (verspr.), 
temp (Dho), temp ens (Dho), rimpend 
(Mo, Nbk, Op, vo), rimpen (Dhau, Nbk, 

Obk, b, ho: Op) bw. ['rmpipt/ 
'itmp(q)Prmps/'rimpip(t)] I. nogal 
plotseling en krachtig, hard, ruw 1k v/aug 
baost bo van op Jo mit de Bets, ie moe'n niet 
zo rempend ofstappcn! (Sz, Et gaot ok 
a/lcgeor Bake rimpen, glen wonder dat do 
boel kapot gaot (Nbk), Die is a/tied flake 
rimpen asb;an It warkis (Obk), Iemoe'n 
nietzo ramp wezen (Dho), Hzhu/rimpen 
op mit zingen (b), (..) at rimpende varstaif 
van hew-  scboonoolden (..) (v o), N isgien 
man die rempend uut at aende rat, mar bif 
bliaft a/tied we! dawpeuteren (Op), Hi 
was d'r rempend vaur wag met een snelie 
sprong (Ste), rimpand van bedde kommen 
(Nbk), Now moej' even geduJd doen, want 
dat komp miY te rampan op (Bu) 
rempens z. rempend 
remplasant z. raniplesantl 
remraket (spor.) ['r...] - remraket 
remschieve (spor.) ['r ... ] - remschijf 
remspoor ['r...] - remspoor 
remtouw (Nt, Spa, Ste) et; -en ['rem...] 1. 
touw aangebracht om één van de 
achterpoten van het paard en tussen de 
voorpoten door gedaan om de hats, zodat 
de merrie bij het dekken de hengst niet 
kon schoppen Et rcmtouw wodde bruukt 
veur do vei/igbeid van de bingst (Spa) 
remvloeistof (spor.) ['r ...J - remvloeistof 
remvoering (spor.) ['r  ... l  - remvoering 
remweg (spor.) ['r...] - remweg 
renaissance (I) - renaissance: ver-
nieuwing, opleving, wedergeboorte: in 
kunst, Ievensstijl, kultuur anderszins dare-
naissance van at Stellingwarfs (1) 
rendabel z. rcndaobel 
rendaobel (Db, Dfo, Dhau, Np, Nt, Obk, 
Ow, Wol) Ook rendabel (Bu, Oho, Nw, 
Obk, Ow, Spa) 	[rendxbv ... a: ... ] - 
rendabel: zonder dat men met verlies draait 
Is die on darn eming nog we! randaobal? 
(Ow) 
rendement (spor.) [rendo'ment] - rende-
ment: opbrengst, ook mimer: nut Haj' d'r 
wel genoag rendement van? (1), weinig 
rendement (1) 
rendier ['rendi:ar] - rendier 
rendjereziektc (01-Ni) de ['rendi:rosikto] 
1. (schertsend) diarree de renth'eregie/-te 
babban (01-NI) 
rendierjaegcr (spor.) ['r...] - rendierjager 
Hier bij omme zatten randierjaagers (Nbk) 
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rendiermos - rentmeester 

rendiermos (spor.) ['rem..] - rendiermos 
reneren (Obk) zw. ww.; overg.; reneerde, 
het reneerd [ra'nvop?]  1. voor iemand aan 
kant leggen, bestemmen Dat he'k vcurjow 
reneard (Obk) 
renet(te) z. ringenette 
rennen (Nw, 01-Ni, Pe-Dbl, Sz) [rei2:] - 
(weinig gebruikt) rennen: hard lopen Wat 
rennen die kiender toch (Nw), Th3 rent as 
ccii peerd (01-NI) 
renovaosie (spor.) [ri:no:'fo:ni] - 
renovatie: van gebouwen MY zit in de 
ranovaosia is bezig met renovatie-
werkzaamheden (t.b.v. vernieuwbouw) 
rcnovaosiebuurt (spor.) [...'f...] - renova-
tiebuurt 
renovaosiewarkzemheden (spor.) [...'f...] 
- renovatiewerkzaamheden 
renovaosiewiek (spor.) [...'f...] - renova-
tiewijk 
renovaosiewoning (spor.) [...'f..] - reno-
vatiewoning 
renoveren (spor.) [...'ft:opi] - renoveren 
(van woningen, in een renovatiebuurt) 
rente de; -n, -s ['renta] 1. rente: die over 
een lening wordt betaald of over een 
geidsom die men bezit 1k lien dat dan even 
van je, mar ía kriegen at mit rente terogge 
(Nw), rente opbrangen, geld op rente staon 
hebben (Ow), Geld op rente ge/I in-
komsten! (Dfo), Dc lane baank ga/I meer 
rente as de aandere (Obk), Dat geld op 'a 
baank dot rente op rente, an dat ]opt mool 
an samengestelde interest (Np), zo ook Aj' 
maondeliks can vaast bedrag naor de baank 
brangen en Ic laoten dat can jaor of wat 
staon mit rente op rente, dangaot dat aorig 
anpotten (Op), In vrocgerc tieden wodde 
d'r we] botter, zaod of schinke geven veur 
can geldliening, dat was in 't plaic van 
rente (Obk), We bauren can mooic rente 
ontvangen (Ma), rente beta elan (Obk), 
• .. ontvangcn (Nw) 2. opbrengst van vaste 
goederen of geld dat men heeft vastgezet, 
belegd Th3 kan we] van de rantan ]even 
(Nbk) 
rcntebedrag (spor.) ['r...] - rentebedrag 
renteberekening (spor.) ['r...] - rente-
berekening 
rentebi'jschrieving (spor.) ['r...] - rente-
bijschrijving 
rentedaeling (1) ['r...] - rentedaling 
rentedregend (spor.) [rsntodri:gj]t; aks. 

wisselt] - rentedragend 
rentegevend (spor.) [rento'gt:bt] - 
rentegevend 
rentekoers (I) ['r...] - rentekoers 
renteloos [rentolo:as] - renteloos (Iett.) 
een renteloos vauxschot Van do gamianta 
kriagen jim at geld as can ran teloos 
veurschot, daj'm olbetaclen meugen as at 
jim past (vo) 
rentenier - rentenier (Iett.) 
rentenierboer (vo) de; -en; -tien [...'n.J] 
1. hoer die renteniert Et baste bleafhim et 
bczuuk in 't beuld hangen, bi aovend 
vanzcls, bij can rentenierb oar die d'r, naor 
zegd wodda, waarm bi5 sat mar we] slim 
zunlg was (vo) 
rentenieren (verspr., b) Ook reninieren 
(Ma) [rcnto'ni: açi)/rent'n...] - rentenieren 
Aj' d'r wat an babben sullen, mocj' now 
rentnieren als je nog wat van je leven wilt 
genieten (Ma) 
renteniershuus (vo) et; ...husies [...'n...] 1. 
huis van iemand die renteniert 1k sic mi 
zals al zittan in can ranteniershusien in 
Oosterwooldc! (vo) 
renteniersieven (spor.) [...'n...] - rente-
niersleven 
renteoftrek (spor.) ['r...] - renteaftrek 
renteopbrengst (spor.) ['r...] - rente-
opbrengst 
rentepeil (spor.) ['r...] - rentepeii 
rentepercentage (spor.) ['r...] - rente-
percentage 
renterekening z. rantarakinge 
renterekinge (spor.) Ook renterekening 

- renterekening 
rentestaand (spor.) ['r...] - rentestand 
rentestijging (spor.) ['r...] - rentestijging 
rentetarief (spor.) ['r...] - rentetarief 
rentetermien (spor.) ['r...] - rentetermijn 
rentevergoeding (spor.) ['r...] - rentever-
goeding 
renteverhoging (spor.) ['r...] - rente-
verhoging 
renteverleging (spor.) ['r...] - rente-
verlaging 
renteverlös (1) ['r...] - renteverlies 
rentevoet (1) ['r...] - rentevoet 
rentevri'jstelling (spor.) ['r...] - rente-
vrijstelling 
rentmeester ['r...] - rentmeester: over de 
goederen, eigendommen van een ander Dc 
rentmeester die bebeart can aander sian 
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rentnieren - reppen 

eigendemincn (Ow), HJ5 was daer rent-
macstar (Ma) 
rentnieren z. rentenieren 
reorgenisaosie (spor.) de; -s [rI:orgQni 
'so:osi] 1. reorganisatie (van een bedrijf, 
een instelling e.d.) 
rep [rep], in in rep enroerin opschudding 
repalje (Db, Dho, Obk, Op,  Ow, Pe-DbI) 
Ook rapaije (verspr.), rappallie (Wol), 
repallie (Wol) et [n'paljo/ra'p..Jra'pali/ 
rapali] - rapaille, schorem Dat rapa/ja is 
niat to vertrouwen (Nbk) 
repallie z. repa/ja 
repe z. nape I, roe), 
repebliek z. r4cpeb/iek 
repel (Dfo, Np, Obk, 01-NI, Op, Pe-DbI, 
Ste, Sz) de; -s ['rt:pJ] 1. vlasrepel, vlaskam 
Een bossien v/as wodt dew can repel ha aid 
(Op) 2. rekel, lastige, ondeugende jongen 
(Np) Dat is ok ten repel van con jenge 
(Np) 
repelder (Np) de; -s ['rt:pIdr]  1. iernand 
die stoeit 
repelderi'je (Bu, Ste) de [ri:pjd(ijo] 1. het 
voortdurend rape/en, bet. 1, z. aldaar Wat 
can repa/denija in or /aand, at bin al/egere 
be/like keenen (Ste)  
repelen Ook riepelen (Ste) zw. ww.; 
overg., onoverg.; repelde, het repeld 
['rt:p112/'ripJIj} 1. (onoverg.) ala gevoig van 
het bronstig zijn half op de rug van een 
ander dier gaan staan: van koeien (alg.), 
ook wel van hazen, konijnen (Nw) en 
honden (Pc- Dbl, Wol) Dc koenen bin an 't 
bei/ejaegen, ze rape/en (Bu, Ma), zo ook 
Die iene kee repeit op do aandera (Dhau), 
Dc koenen weren an 't repe/an (Dho, Nbk, 
Np, Obk), As keenen be/Jig binnen, ne-
pc/en ze (Ste), Dc baezan on knianen 
rape/en ok, dan bin ze be/s (Nw), Die 
bennan zitten a/tied to rope/en (Wol) 2. 
springend en stoeiend tekeergaan (vaak: 
op, in jets), druk, lomp been en weer gaan 
(op iets) Do jengen zittan op 'a taipei-
Lw/ten to rape/en (El), Die jonge zit evara/ 
in te rape/en klimt overal op (b: Im), 
(tegen wild klauterende kinderen:) Hoc/es 
op it rape/en (Dim), Dc kiander kennen 
mit bide k/often tegen do Besbarga op 
repe/en (Obk), Gao van mien regge of ie 
zitten a/tied to rape/en (Db), Zit tech met 
zo op die stool to rape/en (Bu), henna-
en- wear zitten te rape/en of to riSen (B u), 

Hij rape/de me et bie/e bedde endar-
stabeven (Bu) 3. (overg.) bewerken met 
een vlasrepel (verspr.) Et v/as wedt van at 
zaod entdaen dew et to rape/en (Op), v/as 
rape/en (Bu, Nbk, Np, 01-NI, Spa, Ste) 4. 
(onoverg.) stoeien (Dho, Nw, Obk) Wat 
bin die kiendar tech an 't rape/en on an It 
angaon stoeien (Obk), Repel tech nict zo, 
jengen d.i. stoeien en daarbij elkaar 
voortdurend vastgrijpen, aan elkaar trekken 
(Nw), Gao vet to rape/en (Nw), Heo/ op te 
rape/en (Dho) S. (onoverg.) spelen (in het 
zand) (Nw) De kiendar bin in et zaand an 
at rape/en (Nw) 
repelhekke (Dfo) ['r. .J - vlasrepel Et Was 
wedt bawarkt mit can repe/bekke (Dfo) 
repelhokke (01-NI) et; -n [r ... ] 1. ruimte 
waar men vlas bewerkt met de vlasrepel Et 
v/as meet repe/d wodden in et rape/be/eke 
(01-NI) 
repelkont (Diz) Ook repelkonle (Dho) de; 
-en; -ien [r ... ] 1. man die veel met eM of 
meer vrouwen naar bed gaat 2. wilde 
persoon (Dho) 
repelkonte z. rape/kent 
reperatie z. ripperaesia 
reperatierekening 	(Sz) 	[...ra: ... ] 	- 
reparatierekening 
repliek (spor.) [ro'plik], in iene van rap/iek 
dienen (spor.) 
repot Ook rappel (spor.) et; -ten; -tien 
[ra'pot, ook wel ... pot/ra'p ... ] 1. verslag dat 
men over jets uitbrengt een repot argens 
van macken (Nw), argens repet van 
maeken rapporteren (Bu, Ste), ...van 
epznaaken (01-NI) 2. schoolrapport Th7 
had eon good repot (Db, Op. Nbk), 1k had 
vreeger neeit con good repot (Bu), Hej' 
we/ as con enve/deende had epic rappet? 
(Nbk), Ik moot derepetten van dc /dander 
vandaega taken en (Ow), 'tKiendkwam mit 
eon mcci rapet uut scbea/e (Nbk, 01-NI), 
De kian den hebben a//amae/e et repot weer 
mitkregan (Spa) 
repotboekien (spor.) [rap ...J - rapport-
boekje 
repotciefer [ro'p...] - rapportcijfer 
repottetied (Nbk, Ste) de [ro'p ... ] I. tijd, 
periode waarin men z'n schoolrapport 
uitgereikt krijgt Et is rapettatiad (Ste) 
reppen zw. ww.; onoverg., ook wederk.: 
bet. 1; repte, het rept ['repip] I. (vaak 
wederk.) zich reppen, zich haasten It 
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reproduktie - restaant 

moe'n je wat reppen, want aanders koj' te 
lacte (Nbk), Aj' nog ccxi koppien baelen 
willen, moe/fe reppen, sanders is alles vot 
(Obk), Die repte him even good bij de 
eterstaofel, want hi5 badde een hide tocht 
aachter de rogge (Obk), We moe',, Dons 
even good reppen, want d'r komt een bujfe 
(Np), 1k mos d'r tegen reppen om klaor to 
kommen me haasten (Ow) 2. (onoverg.) 
gewagen (van jets) D'r wodde mit glen 
woord van rapt (b), We bebben d'r mit 
gien woord over rept (Bu, Wol, Db), Daor 
moef' niet over reppen (Djz, Ma), Thank 
d'r omme daf' d'r tegen gieniene over 
reppen (Obk), Niet meer over reppen, et is 
al zo lange ledcn, et is aacbter do rogge 
(Dhau, Obk), Rep daor mar met over, d'r 
wodt al te vale over zegd (Dhau, Ste) 
reproduktie [rt:pro:dAksi] - reproduktie: 
van can schjlderij, can grafisch kunstwerk 
reren (ildie) Ook raeren (Bdje, Ste) zw. 
ww.; onoverg.; reerde, het reerd 
[rt:arI?J'rc:op] 1. hard huilen (Bdje, Ste) 
2. hard schreeuwen (Bdje) 
reseluut z. risseluut 
reselveren z. risseneren 
reserve de; -s [ra'serwa, ...va] 1. invaller, 
djer dat in kan vallan Veur elke waegen 
leupen d'r twie, en ze hadden nog een 
peerd as reserve mit 0) 2. reservespeler 
215 was die keer reserve (Nbk) 3. reserve-
voorraad Wegooien oat soul nog mar met 
vot, dan hewwe nog wat veur reserve 
(Nbk) 
reserve- - reserve-: aerste lid in samen-
stellingen als reservebaand, reservesleutel; 
ze zijn in djt woordenboek niet alle op-
gas omd 
reservebaank [...'s...] - reservebank op 'e 
reservebaank zitten (spor.) 
reservegetal (spor.) [...'s...] - reservegetal 
reservekaptein (spor.) [...'s...] - reserve-
kapitein 
reservekas (Ow) [...'s...] - reservekas 
reservevolkien (bs: Obk) at; ...volkjes 
[ro's ... ] 1. klein bijenvolk, aantal van 
enkele honderden bijen die bij can nieuwe 
koningin wordt geplaatst in can moerkörf 
of moerkassien, ook geplaatst bij can 
moerloos bijenvolk 
resida (fi) ['rt:sida] - tuinreseda 
resiment z. regement 
respekt [n'spckt] - respekt: waardering, 

aerbied voor iemand, voor wat gedaan 
wordt, voor een houding respekt your lone 
kriegen (Nbk, b), ...hebbeir Hij het een 
protte respekt veur de meester (Nbk), Do 
kiender badden weinig respekt veur de 
meester (Nbk), Daor be'k respekt veur 
(Nbk), Daor moef' respekt your hebben 
(Np), respekt opbrengen (your iene) res-
pekteren (Nbk), uut respekt vow him 
(Nbk), Daor kan 'k now belemaol gien 
respekt veurhouwen datze dat anne kiend 
zo an zien lot overlaoten (Sz) 
respekteren [rcspek'tuap, ...pak...] - res-
pekteren: van jets, iemand, bep. op-
vattingen iene respekteren (Nbk), Hi5 
daenkt d'r now ienkeer zo over dour zion 
gelcuf datmoej'respekteren (Nbk) 
ressien at; ressien ['resin] 1. kleine rest, z. 
ook aldaar, vooral: overschotje van mate-
riaal de ressies wol (Bu), vandaar 1k bob 
ze braid van ressies (Ste); in hat bijzonder: 
kliekje: eon overgebleven ressien (Ste), 
eerappels mit eon ressien greunte dour me-
kaar (Spa), We badden gister een ressien 
over (Nw) 
ressiesdag (Ste) ['rssizdax] - kliekjesdag 
rest Ook reste (Ste) de; -en; ressien 
['rest(o)] 1. restant, dat wat over is 
gebleven een rest eten (Sz, Ow), Mom had 
nog eon hiele rest bonen overhullen (Obk), 
De ressies doe 'k in de schaole (Wol) 2. 
dat wat overblijft bij can cijfermatige 
bewerking Komt die som op een rest out? 
Is dat we] goedS'(Nbk) 3. laatste deal, slot 
De rest van et verbael beweer ie mar year 
morgen, ía moe'n now op bedde, mien 
jonge (Nbk), year de rest van zien ]even 
(Nbk) 4. hat overige, verdere D'r is al 
veule daon on do rest komt we] (Ow), Dat 
baf' docbt: ...en do rest! an wat er nog bij 
komt aan werk, en wat je nog meer moat 
betalen, en wear je nog meer mae te maken 
krijgt (Ma), 1k zal de resto we] opredden 
hat overige wal opruimen (Ste), Veerder 
van do rest kennon we at met voor hat 
overige (Nt), veerder year de rest id. (Nbk) 
5. groap mansen (Dho, El, Ma, Nw, Obk) 
D'r was nog een biele rest groapja dat 
overbleef (Ma), Eon ressien meenskcn ston 
daor tepraoten (Obk), D'r lopt een ressien 
kiender (Nw), eon biele rest jongen (El), 
Ze weren mit ten héle rest maiden (Dho) 
restaant (Np)  [re'stâ:nt] - rastant: hat nog 

-1041- 
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to betalen deel, vgl. (inzake de vervening) 
Wi7 krcgcn ccv bcpaold bedrag per rocdc 
en we hadden al vcurscbot had mar we 
konven in dc rcgcl nogal ccv moo] rcstaant 
bow-en (Np) 
rate Z. rest 
resten (Bu, Nbk) ['rest} - resteren, resten 
(om flog to doen) Dat resite miy nog 
(Nbk), Et was allcmaol algcbcw'd, mar dat 
resite miy nag, dat macst ik nog 
opknappen (Bu) 
resteraosic (Nbk, Np) Ook risteraosie 
(Obk), resterasie (Wol) [rest'p:osi, res.../ 
rts ... / ... a:si] 	- 	restauratie 	(van 
bouwwerken) 
resterasie z. restcraosic 
restwecrde (I) ['r ... J - restwaarde 
restzetel (spor.) ['r...] - restzetel 
resultaat z. risscltaot 
rcsusfaktor (I) [rt:sas..] - resusfaktor 
retirade (b) [rt:ti'ra:do] - retirade: open-
baar toilet Op 'tgcbear of was 't de kaante 
van de rctiradc wit te oordel en aan hetgeen 
men hoort (b) 
Retisch (1) [rutis] - Raetisch 
retonde [ro'tondo] - rotonde: rend ver-
keersplein Op 'c retonde bi31 It Vene is con 
ongelok gcbcard (Nbk) 
Retoromaans (I) [ri:to:rô(:)'mâ:s, ...rom...J 
- Retoromaans 
retour I de [ra'tu:Qr] 1. (vaak verkl.) 
retourbiljet 1k beb ccv rctour kocbt (Nbk), 
con retousticn Rotterdam 
retour II bw. [ro'tu:r] 1. retour, terug 
Stain-  ct mar retain- (Ow), Dat gaot retain-
ofzcndcr (Nbk) 
retourbiljet (spor) [ro't..J - retourbiljet 
retourenveloppe (I) [rot ..4 - retour-
enveloppe 
retourkaortien (spor.) [ra't ... ] - retour-
kaartje 
retourkevot (1) [ro't...} - retourenveloppe 
retourvlocht (1) [ro't...} - retourvlucht 
retrograde (1) [rt:tro)'gra:do, ..troM...} - 
retrograde: omgekeerd con retrograde 
woordcbock (I), con retrograde woordc-
licstc (1) 
reu (Obk) de; -nen; -gien [rA:] I. manne-
tjeshond 
reugeltien (Nbk, Np) et ['rA:gjtin] 1. 
rijmwoord in een bekend volksliedje, z. 
onder Suntc-Mattcn 
reuk do; -en; -ien [rA:k] I. geur, Iucht D'r 

zit con appattc real an die blocmc (Bu), 
Da's con lckkcrc real (Spa), D'r zit gien 
real an dat ding (Wol, Ste), Ut zat con 
lckkcrc rcak an (Ow, Sz, Nw), ...eon  
vrcmdc rcuk an, (van eten:) D'r zat real 
noah smack an het was niet Iekker, bij 
uitbreiding ook gezegd van een verhaal, 
voorstelling e.d., ook van personen: er was 
niets aan, het/die persoon boeide absoluut 
niet (Nbk), zo ook D'r zat gicn real of 
smack an id. (verspr., Obk), ...gien real 
voch smack. id. (Nw), ..av die kcrel hij 
was buitengewoon saai (Bu), D'r was ja 
gicn rcuk ofszvaekmccr an het was beslist 
niet leuk, niet boeiend meer (b) 2. bekend-
held, indruk die men van één of meer 
personen heeft, in verb. als Die fcmilic 
staot in con kwaoic rca/c (verspr., Ow), Ic 
mocn con betien oppassen mit bear, want 
ze staot nict in zoc'v bcstc rca/c (Op. 
Dhau) 
reukelen z. rackcicn 
reukwaeter (Ld, Nw, Op, Pe-Dbl) - reuk-
water Bij con bcgraffcnis bcbbcn ze vacke 
rcukwactcr op dc taofcltics staon (Ld) 
reuniel z. rcamclticv 
reumeltien (OS, Bu, Np, Nw, Op, Pe-DbI, 
Wol), reuniel (Dfo, Ld, Ma, Nbk, Np, 
Obk, Op), reumer (verspr.), reumertien 
(verspr. WS, Db, Ld, Ow), romer (Spa, 
Sz), rotneflien (WE!), roemer (01-NI) ët; 
... ties ['rX:mjtin/rX:mJ/'rX:mT/ ... /'ro: ...  ... tin/ 
'rüniç] 1. borrelglaasje, drinkglaasje; indien 
niet het verkleinwoord wordt gebruikt ook 
wel groter glas, dan vaak: wijnglas Ikbcb 
et rcwnclticv lccg (Np), .. vol (Np), Dat is 
mar ccv Vein rcwvclticn, jaw zvoc'n ccv 
grate reamer bcbbcn (Op), Dc ruten on dc 
rewners gongcn kcpot, dew- al dat geraos 
(Dfo), Doe dc reamer nog mar cc vol 
(Diz), Doe me nog mar con rcamcl vol 
(Np), Eon wicnglas is cigelik con war 
grotere rcwvcr (Op), de rcwncrs ofdrcagcn 
(Wol), con rcwncrticv zonder vocte o.m. 
gebruikt bij het drinken van jenever, 's 
middags ter onderbreking van hot dorsen 
van boekweit (k: Ste) 2. de hoeveelhejd 
drank etc. in, van een glas als bedoeld in 
bet. 1 1k krecg me daor con reamer wien, 
ik kon d'r mit dc bcidc 0gev in lciekev 
(Pe-Dbl) I klokjesgentiaan (Nbk) 
reumer z. rcwvelticn 
reuniertien z. rcwvcltien 
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retinc - reuromme 

reune (Ste) de ['rii:no] 1. bep. afwate-
ringssloot (gezegd nabij de Overijsselse 
grens) 
reünie [rt:y'ni] - reünie 
reunster z. rooster 
reur (Ste) bw. [rA:n] 1. vlak (langs), 
rakelings (langs) Die auto gong me rout an 
It gat vourbi (Ste), Hi) gaot d'r rout an 
fangos viak langs (Ste) 2. z. roor I, III 
reuren (Bu, Nbk en west.) Ook ntren (Bu, 
Obk en oost.), roeren (bet. 1: Nbk) zw. 
ww.; overg., onoverg.; het reurd 
['rA:arI)/'ry:af1J'ru:ofl] 1. (ook wederk.) 
zich roeren, in beweging brengen Ely 
kwam aorig hi ? geweer en kon him we! 
ruron (Dfo), Die brongt do boo! an 't reuren 
in beweging, aan de gang (Np) 2. licht 
raken, maar net aanraken (Ld, Sz) Ooh 
man, MY springt nog over die sf004 en bi5 
rcurtgicn kaant of wal (Sz), MY kwam me 
lostaovens zo diebte bi51anges dat bij 
ruurdemiY an 't gat !angos, en hi) zag mi 
nog niot (Ld) 3. (overg.) dooreenroeren 
Mom sebepte mit eon groto silof do boddon 
vat, we rourdon on b!aosdon (v), boslag 
your oufiobollon reuren (Spa), We reuren 
do hoel we! dour mokaor (Np), Soms mos 
do boorinno bi5 et sjachten blood reuren 
om to vourkommon dat or bogon to k/on-
toron (Obk), 1k zal eorst do kiepon eon 
pannovol ocbtondvoorrouron bereiden door 
dooreen te roeren (Sz) 4. (onoverg.) door-
eenroerende bewegingen maken (in) Jo 
moo'n wel in do briy reuren, aanders gaot 
ot zangoron (Sz), in et vuur reuren (Nw), 
Th3 ruurde d'r wat ommohonno draaide er 
wat omheen (Ma) S. (overg.) dat wat in 
een pan, vat e.d. zit, dooreenroeren do 
bri)joanno reuren (Bdie) 6. (onoverg., ook 
wel wederk.) zich bemoeien (met aangele-
genheden van een ander), zich mengen ThJ 
zat vaoko in aandermans zaokon to reuren 
(Op, Ow, Obk), Jo mooton niot in eon 
aandorzion zaokon zitton te reuren (01-Ni, 
Wol), zo ook Hiy zit a/tied in eon aander 
zion end to ruron di. in de aangelegenheden 
van een ander (E!), Jo moo'n Jo niot in 
aandormaans zaokon reuron, want dan krioJ' 
in do rogol ruzio (Edie, Pe- Dbl, Man), zo 
ook niot in eon sander zion godoonto ruron 
(Bu), 1k viono daj' daor niot in reuren 
mooton, io woton niot wat d'r aiomao/o 
bovon komtl je weet niet wat er aan 

verve!ende dingen boven water komt 
(Spa), Dam-  zatbij ok tusson toruron zich 
ermee in te laten, zich ermee te bemoeien 
(Nbk), Daor moeJ'niot in zitten to reuren, 
dat moef ' op Zion bo!oop !aoten (Ste) * AJ' 
in do stront (boginnon to) ruron, (dan) 
stinkt et je moet je niet bemoeien met 
zaken die je niet aangaan, er kunnen steeds 
meer verve!ende, onfrisse dingen voor het 
iicht komen en die kunnen prob!emen met 
zich meebrengen (Op, Sz, Nbk), zo ook 
Hoe moor aj' d'r in reuren, hoe moor ot 
stinkt (Nt) en Hoe haddor aJ' in do stront 
ruron, boo moor as et bogint to stinicon 
(Ow) 
reuriezer (Dho, Diz, Np, Obk, Pe-Dbl, Sz, 
Wol) Ook ruuriezer (El), roeriezer (Ma, 
Ow) et; -s; -tien ['rA:ari:z1/'ry:or ... Pru:or ... ] 
1. theelepel (Diz, Ma, Np, Ow, Wol) 1k 
bob vorgoton Jo eon reuriozor to govon 
(Diz), Goof miy dat ruuriozor ok even (El) 
2. bep. gereedschap om asresten mee nit de 
oven te verwijderen (Dho, Obk, Pe-Dbl) 
Do bakkor maokto mit et reuriezor do 
ovondschono on scbouf doe et brooddoog 
d'r in (Obk), 1k bob dat rouriozor togon do 
oven zot (Dho) 3. pook bij een kachel (Sz) 
et reuriozor, om do kachol 'op to reuren' 
(Sz) 
reurig z. roerig 
reurighied z. roor;ghiod 
reuring (Spa, n) de ['rA:ruj] 1. 
apschudding, drukte routing op 'o buurt 
(n), oven wat routing ma/con iets losmaken, 
de zaak aan de gang brengen (Spa) 
reurlings (Nt) bw. ['rA:arlu]s] 1. rake!ings 
't Ging rourlings biy miy langos (Nt) 
reuromme (verspr. WS, Obk) Ook ruur-
omnie (verspr. OS, Bu), ruuronz (Dfo), 
roerom (Ma), roeronzme (Wol) de; . ..gien 
[rA:'roma/ry:o'r ... / ... ] 1. meeigerecht van 
verschil!endesamenste!lingen, vg!. Vroogor 
ma okton we we] es eon rourommogion; 
oulio in do panne, daor kwam do drougo 
maol in, on dan mar reuren op et vuur; in 
't bod kwam d'r con dufogion in en daor 
kwam vet on sJerp in (Dho, Np), Om eon 
rouromniogion to kriogon lout io panne-
kookebeslag in eon pannogion stollen, mit 
mao!, molk on misschion eon oi(Ste), lone 
die to facto was wodde nog we! es eon 
rourommogion your maokt, ot is aonilk eon 
soort pannokookien (Ste), Fosstro of rout- 
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reurstok - reutelkont 

ommo is me/k, wacter [Edie, Diz, El, 
01-NI] of scope mit b/oem (Diz), Aj' wat 
ha ostig binnen, mack hi gau w eon ruurom 
klaor, mac/mit me/k on eon ci; goad dcvi-
mekoer rujon, eon betion vet in do panne 
on d'r can lokker bruun kossion an ba/c/con 
/aoton (Ma, Dfo), Ruuronimo was gauw 
k/aor in do bujjinge, gauwor as bofferd 
(Ow), ... was half boekwoitomae/ on half 
witto bloom, me/k of half om half waetor 
en me/k (Dhau), ... wodde maekt van me/k 
mit i-its en dan anmaekt mit mao/, zo a (ten 
et mit spokvet en stroop (Obk), ...was 
panicoekmac/ in me/k of wacter opbakt in 
do koekopanne mit reuze/ d'r onder (Obk), 
Rooromme was stiovo maeleabrij van 
tarwobloom, me/k en rozienen (Wol) 2. 
bep. voeder voor vee, door roeren 
aangemaakt (Nw), vgl. D'r/cwarn van a//as 
dour do babe], baa var, waetor, misscbian 
ok nog we] wat mao/, on dat maekten we 
dan an, daor maokton we eon rout-
ommogion van (Nw) 3. (verkl.) roerei (Bu) 
4. stamppot of restje eten (eigenlijk: eten 
dat gemakkelijk klaar to maken is) (Bu), 
mengseltje (eten), prak (Bu): Wat yew-
ruurommogien maek it daor (Bu) 
reurstok (Pe-Dbl) [r ... J - roerstok, 
roerspaan, met name voor het roerend 
bereiden van veevoeder 
reurte z. roerte 
reus de; reuzen; -len {rA:sJ 1. reus 2. 
(vooral van personen) groot exemplaar Et 
is eon reus van eon kore/ (verspr.), eon 
rous van eon kacbe/(j) 
reusachtig [rA:'zaxtox] - reusachtig: zeer 
groot eon reusachtigo karol (Dhau, Nbk); 
buitengewoon goed, mool: Wat bej' dat 
mooi daon, et is rousacbtjg! (Nbk) 
reuster Ook reunster (Ste), rooster (Bu) 
at, ook de; -5; -tien [rA:str/'rX:stJ/'ro:stT] 
1. voetenrooster eon rouster van iezer vow 
do deure bebben om k/ompen op of to 
vogen (Ste) 2. kachelrooster, braadrooster 
do rouster van de kacbol (Obk), As ot vuur 
wat boter branen moot, dan kriej' do pook 
om wat ruwnto op 'e rouster to kriogon 
(Dfo) 3. hetz. als kouninginnoroustor z. 
ajdaar (bs) 4. hetz. als stalreustorz. aldaar 
reustors op 'a voosta//on (Db), reustors in 
can ligboxestal (Dhau), Dc koonon staon 
a//omao/ op reusters (Bu), Do ho/Ic staot 
op 't castor (Ow) S. hetz. als sortoorreustor 

z. aldaar (Bu, Nbk, Obk): Biy at 
corappo/sortoren baf' de sjouwo, on daor 
zatten we] reustors in (Bu), Do oerappels 
mossen over et rouster om do Heinen d'r 
nut to zovon (Obk) 6. ventilatierooster (in 
een muur) (Nbk) 7. roosterwerk ter 
afsluiting van een putje c.d. Womoo'n eon 
rouster op etputtion bebbon (Wol), rousters 
no waotoiputties, vandaar Do roaster is 
zokor vorstopt, want ot waoter b/if? staon 
(Dho), roasters in do zoediek (Nt) S. 
wildrooster (Db) 9. traliewerk (Bu) 10. 
overzicht, schema volgens hetwelk men 
bep. aktiviteiten verricht, lesrooster e.d. ot 
rouster van oftreden (spot), neffons ot 
rooster 
reusteren Ook roosteren (Dho, El, Obk) 
['rA:stp/ro:ostpi] - roosteren: Wegaon ot 
v/ois reusteren (Db, Nbk), roosten: As 't 
brood cold is, dan kuj't mar betor roosteren 
(Obk), (bij vergelijking:) Sommzo moon-
skon /aoton hour an 't strand rousteron dour 
do zwmo (Ld) 
reusterstal (Edie) de; -len ['r...} 1. stal 
met sta/reustors 
reustcrvloer (Spa) ['r...] - roostervloer 
reustervri'j (I) [aks. wisselt] - roostervrij 
reutel (Bu, Dho, Nbk, Sz) de; -s; -tien 
['rA:tjJ 1. iemand die veel en druk praat 
(Nbk) 2. in an do reute/ wezon druk praten 
(Nbk): Zo bin aorig an do route/ (Nbk), 
ook: uithuizig zijn, onderweg zijn (Bu, 
Dho, Sz): Die is ak weer andoroute/(Eu), 
zo ook Die is a/tied op do reute/ (Sz) on 
Dat moosko is goroge/d op 'o route] (Dho) 
reutelen zw. ww.; onoverg.; reutelde, het 
reuteld ['rA:tJI] L druk praten Met zo 
route/en, man, praot tech wat mstigor 
zodat i/c jow bogriopon kan (Nbk, Obk), 
Ze bin aorij an ot routolon druk aan het 
kletsen (Nbk) 2. rammelen, morrelen (Obk) 
D'r route/do nog iono an do deuro (Obk) 3. 
een pruttelend of rochelend geluid maken 
(Bu, Ld, Nbk, Obk, Sz) Die oo/do 
puuproker kon zo route/on mit do pupe 
(Obk), Die man kan zo /okkor an zion 
piopien route/on (Sz), Dc piepo die reuto/t 
(Bu), As dopiopo route/t, dan rookt et niet 
zo Iokker (Ld), Do kofliepot staot to 
route/an (Nbk), Do k/okko route]t zo di. 
bij het slaan, met name door weersin-
vloeden (Bu) 4. z. raokelen 
reute&ont (verspr.) Ook reutelkonte (Op. 

-1044- 



reutelkonte - revelusiewark 

Pe-Dbl) do; -en; -ien ['rA:tlkont(o)] 1. 
iemand die aan Un stuk door druk praat, 
kletskous Die vrouw praot an len stok 
dour, dat is me tech zoe'n reutelkonte 
(Op), Dat is eon reutelkont, Jo verstaon d'r 
niks van (Db) 
reutelkonte z. reutelkont 
reutelmesiene (Nbk, Ste, bi) de; -n, -s 
['ra:tlmosino] 1. ratelkous I is ok zoe'n 
oolde route/rn esione (bi), Da 's ok eon 
aorige reutelmesiene (Nbk) 
reutelmusse (Ste) de; -n; .mussien 
['rA:tlnmso] 1. iemand die druk en 
ongedurig is 
reutelschute Z. rattelschute 
reutemeteut (verspr.) Ook ruttemetut (Bu, 
Diz) [rA:thmtA:tJrAthmotitt] - reutemeteut 
Doe ze verhuzen gongen, nainmen ze do 
hiele reutemeteut mit (Obk), 't Was me 
daor wet een ruttemetut (Diz) 
reuze (verspr.) ['rA:n] - reuze Hoe gaot 
et? [met als antwoord:] Now, reuze, hour 
(Nbk), Eerst vunnen de kiender 'in reuze 
(ba), We bebben or daor reuze naor cons 
zin had (El) 
reuze- ['rA:za] - reuze-, eerste lid in 
samenstellingen als reuzebest, reuzoplan; 
ze zijn in dit woordenboek niet alle 
opgesomd 
reuzebest bu. [rA:zbest; aks. wisselt] 1. 
zeer good Dat was reuzebest (Bu, Spa), Et 
is con reuzebeste kerel (Nbk), Et bin 
reuzebeste moons/con (Diz) 
reuzegoed (Db, Obk) [rA:zagut; aks. 
wisselt] - reuzegoed Bij die meensken 
hadden we et rouzegoed (Db), reuzegoed 
spuf (Obk) 
reuzeklaover (Obk, Op) ['rA:zo...] - 
reuzenklaver Ze zijen now reuzeklaover, 
die is groter on het thicke bloemen (Obk) 
reuzeknien (Op) do; -en ['rA:z ... ] 1. in do 
Vlaainse reuzeknien de Vlaamse reus (Op) 
reuzel Ook ruzel (Ow) ['rA:zj/'ry:zj] - 
reuzel: bladvet of reuzelvet, varkensvet Dat 
vat-ken daor zat aorig plokvet in; dat was 
lang zok good vet met as do reuzel, do 
reuzel ligt onder do ribbon (Np), Do reuzel 
van 't varken wodde braoden (Obk), Vroe-
ger wodde eon stokkien ongezoolten rouwe 
rouzel wel bruukt vow k/oven on basten in 
de banen; dan bleef et wel war zaachter, an 
vow-  win terbakken on - tiyen bruukten wij 
et ok wel (Dfo), Aj' reuzel smulten, wodt 

et vet (Nbk), Jo kregen wel es reuzel op 'o 
ceipels (Nbk), Oolde reuzol op eon pienlik 
p/ak, en de p1one gong over! (Ow), 
gebasten hannen invotten mit reuzel (Spa) 
reuzelblaeden (verspr.) my. ['rA:zjb1e:d1] 
1. reuzel (in bladen) do reuzelblaeden wit 
et vat-ken sniedon (Ma), Aj'je bij ongelok 
in de vinger snedon en et blodde, It-ok 
mem eon vellegien reuzelblad d'r of on dee 
dat om do vinger, et was bloedstolpend 
(Dfo), Kaonen blieven over af' reuzel-
blaeden smulten (Bu), Do reuzolblaeden 
wodden in stokkies sneden on dan uutba/ct; 
dan b/even d'r kaonties van over on die doe 
ie dan op een roggebroggien (Dhau) 
reuzeibroggien (Nbk) et; ...broggies 
['rA:zlbroxin] L boterham, stuk roggebrood 
met reuzel Eon rouzeibroggien was Jo/thor, 
vroeger (Nbk) 
reuzelkaon (Nt) de; -en; -tien ['r..] 1. 
hetz. als kaon, z. aldaar Reuzelkaonen bin 
hatstikke lekker (Nt) 
reuzelsnieden (Ste) onbep. w. ['r...] 1. 
snijden van reuzel, d.i. bladvet uit hat 
varken, voor kaantjes 
reuzelvet (Nbk) ['r...] - reuzelvet 
reuzeplan (b) ['r...] - reuzeplan, geweldig 
good plan 
reuzezwaai (1) ['r...] - reuzenzwaai 
revage (verspr.) Ook ravage (spor.), 
ravaoz,je (Obk) [ro'fa:zjo/ra'f.../...'fo:ozjo] - 
ravage Oh, war eon revage (Ste), Achter 
zion huus is iene grote revage (Op), Hi 
bet me daor eon revage anricbt (Spa), Bi 
dat (rein ongelok baj' con enormo ravage 
(Bu) 
revalidaosie (spor.) de [ri:fali'do:osi] 1. 
revalidatie 
revellie (Sz) de [ro'feli] 1. reveille Tiedens 
de reveRie lag do soldaot al op zion brits 
(Sz) 
revelusie (spor.) Ook revolusie (spor.) 
[rt:wa'lysi, ...vo'l ... ] - revolutie: plitiek-
bestuurlijke omwenteling D'r is now al 
rovolusie on as C. zion zin knjt, kon et in 
Duutslaand wel es krek gaon as in Rus-
laand (vo), D'r hot zuver eon revolusie 
west sund wij over de zoo gaon binnen 
(vo) 
revelusietied (spor.) [..'l...] - revolutietijd 
revelusiewark (Obk) et [n:w'lysi..., 
rrvo.Jl ... ] 1. snel en slordig afgemaakt 
work Dat war/c bebben ze mar wat ofzien, 
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revier - ri'je 

at is mar wat revelusiewarlc (Obk) 
revier [ro'wi:or] - rivier degrotarevieren, 
ccv eupen revier (1) 
revierbedding (1) de; -s, -en; 
:..beddinkien [ro'w ... ] 1. rivierbedding 
revierdal (1) [row. .] - rivierdal 
revierdiek (1) [row...] - rivierdijk 
revierkici (spor.) [raw...] - rivierklei 
revierloop (1) [ro'w ... } - rivierloop 
reviertunnel (spor.) [ro'w ... J - riviertunnel 
revierwaeter (spar.) [row...] - rivierwater 
revolusie z. rave/usia 
revolver [rowoiwç} - revolver (bep. 
vuurwapen) 
revotten (01-Ni, Spa) Oak ravotten (Bu) 
[n'fotçlra'fotzi] - ravotten, staeien De 
jongen bin an at ravotten (Bu), Ze bin 
aor%an 'trcvottcn(Oi-NI, Spa) 
revue de; -s; -glen [ro''] 1. revue (met 
taneel, vaordraeht, zang on muziek) 
rezement z. regem ant 
rezen (spor.) zw. ww.; onoverg; reesde, 
is/bet reesd ['rt:zn} 1. racen Zie him es de 
cf/ak langes rezen! (Nbk), Hi7 bet me dat 
Jaeste stok roch reesd (Nbk) 
rezeneren z. risseneren 
reziene Oak roeziene (Dhau), roziene 
(Nw) de; -n; -glen [rosina, oak wei 
ro'z ... /rusino/ro's ... ] 1. razijn, gedroagde 
druif rezienen op branewien bin lekker 
(Nbk) * Et is met al/c daegen ries mit 
rezienen niet ailes gaat altijd even good, 
met aitijd kun je maar ailes krijgen (Dha) 
rezienebri'j (Nbk, Np, Nw, 01-Ni, Woi) 
de [ro's ... ] 1. karnemeikse rneeipap met 
razijnen 
rezienebrood (Spa) [ro's ... ] - razijnen-
braad 
rezienekoeme (Nw, Ow) Oak rezienepot 
(Nw) de; -n; -glen [ra'sinokumW ... pot] 1. 
brandewijnkam (deze kam ging vaak rand; 
leder nam met dezeifde giazen of zilveren 
iepel zijn deel van de brandewijn op 
rozijnen tat zich, waarna de kam word 
do org egev en) 
rezienepitte (spar.) [ra's ... J - razijnepit 
rezienepot (Obk) de; -ten; -tien [ro'si 
nopot] I. pot met razijnen As mom vrocger 
de rezienepot op 'a taofel zette, zatten we 
al/ama ole to glwideren (Obk) 2. z. reziene-
koeme 
rezienepudding (spar.) [ro'z ... ] - rozijnen-
pudding 

ri'j Oak tee (Nw) bn., bw.; -er, -st [nj 
(OS, WS zuideiijk van de Lendc rej WS 
noard. van de Lende/n:J 1. to rayaal met 
geld of gaederen amgaand, verkwistend, 
spiiziek Hiis aori n (Ma), Daor bi'ri 
mit (Bu), Ze gooien d'r n mit omme (Np), 
Aj' argens wat to riy mit binnen dan koj'in 
't laest van de wake krap omme (Nbk), Die 
is zo fl% die kocbt al/es to hope (Ste, 
Obk), Die is nj of die bat can gat in de 
baand (Bu), Hij is wat nj in de baand 
(Nbk), Ze is nogal nj mit de koflie (Ste), 
...mit de canton (Db, Ld, Sun), ...over at 
geld (Obk), nj op le buse wezen royaai 
zijn (n), Hij is to nj mit geld (Wai), wat 
nj dcvi de centen gaon een gat in de hand 
hebben (Ste), Die bet een nije haand van 
opscheppen (Spa), can rii'je  huusboling 
(Db), can rije boel een to royaie situatie, 
een kwistig gebruik (Ste) 2. zadanig in het 
gebruik dat bet snel op raakt, snel 
verdwijnend (Nbk, Nt, Obk, Ste, ba: Bu) 
Et huj gaot rij voter wordt nogal rayaai 
mee omgesprangen en bet raakt snel op 
(Ste), Et is me to rij alles gaat me to snel 
op (Ste), Dc snz3i kan riy votgaon (Ste), 
Len w. a. is n in 't gebruuk mit waeter 
Nbk), Die koeke is wat nj is gauw op 

(amdat ze iekker is of omdat men er aileen 
maar dikke piakken van kan snijden) (Ste), 
Die scheppe is vuus to riy bijv. in een 
suikerpat, ni. zadanig groat dat de suiker 
te snel apraakt (Ste), Dat goedis s/in, ni% 
at raekt gauw op (bo: Bu), Vasse keze 
snidt nj wag Nt 
ri'j-an (Ste) bw. [rt'jan] 1. op viatte of 
kwistige wijzeEt warktnogainij-an (Ste), 
1k loop daor langes, dat lopt nj-an is de 
kortste weg, iaopt bet viotst (Bu) 
ri'j-op (Ste) bw. [nt'japj 1. nogal viat, viug 
Dat warkt nogal nj-op werkt nogal viot 
(Ste), Et gaot nogal flj-op viug (Ste) 
ri'jbewies z. riebewies 
ri'Jbroek z. riebroak 
ri'jdraod z. niegdnaod 
ri'je (Nw, Obk, Ow, b: in) Oak reie (Db, 
b: in), Fe! (01-Ni, Wai) de; -n ['rtjo/'rej(o)] 
1. rei, lat am mee op to meten, am mee 
glad to strijken (van verschiillende iengte; 
soms een gewoon stuk hout) (Nw, Obk, b: 
In) Dc ne d'r even bijlanges, dan kan 'k 
ten streep tnekken (Nw), Hi)' met mit de 
ri)'e at laand op (Obk), Dc vanven bniakte 
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do role om et glas of to moton on of to 
sniedon (Db), verder in de toepassing Eon 
ref bruken Jo of, et togoileggon, om ot 
zaand to s/ichton (Wol), ook: balk waar 
men nat beton viak mee strijkt (01-NI) 2. 
balk waaraan do stalpalen zitten (aan de 
bovenkant) (Nw, Ow, Obk) 
ri'jdn Z. flagon 
ri'jgaoren (Nw, Pe-Obi, Ste) Ook 
rijgaoren (Np, n) ['nj ... ..rej ... ] - rijggaren 
Mit rigaoren moej' eorst do naoden rijon, 
vourdaj' et ondor do mesione doe,, 
(Pe- Dbl), 1k hobbo con ni5 kiossion 
rijgaoron kocht (Np) 
ri'jgen z. riegon 
ri'jgrös (Ow, Ste) Ook ri'jgrus (Obk) et 
['rij ... / ... ] 1. bep. gezaaide grassoort 
ri'jgrus z. ri)grös 
ri'jleerze z. rioloorzo 
ri'jles z. riolos 
ri'jproef z. rioproof 
ri'jscbaaf z. ri5schaove 
ri'jschaeve (verspr.) Ook ri'jschaaf (Spa) 
['rtj... (verspr. OS, WS zuid. van de 
Londe), elders rej ... ..rsj ... 1 1. reesehaaf, 
zeer grote, lange schaaf Do riscbaovo is 
lang om at via/c to kriogen (Ste) 
ri'jschottel (Bu, Ma, Np, Op, bI) Ook 
ri'jschutel (Ma) do; -s; -tien ['r...] 1. 
iemand die veel nodig heeft, veel gebruikt, 
vooral: die veel geld uitgeeft 
ri'j schutel z. riscbottel 
ri'jslief (Obk, Ow) do; ...slieven; -ian 
['rijsli:fl 1. (vooral van eon vrouw) iemand 
die veel to gemakkelijk geld uitgeeft 
ri'jweg z. rioweg 
riant bn., bw.; -or, -st [rijant] 1. met luxe 
aanzien, fraai gelegen eon riant baus 
(Nbk), Zo wonon daor riant (Nbk) 2. 
gunstig, heel behoorlijk eon riant salads 
(alg.), Zo kim d'r riant van ]even (Nbk) 
ribbe de; -n; -gien Uriba] 1. rib: 
onderdeel van het geraamte 1k bin van do 
fiats va/on, 1k bob goioof 1k con ribbe 
breu.ken (Ma, Nbk, Pe-Dbl), eon 
goknousdo ribbe (Bdie), MY hot eon ribbe 
knousd (Spa), Aj' eon ribbe icnouzon (..) 
(Obk), 1k heb at in do ribbon, dat wark is 
ok ongewoonto vow- miy ik heb last van, 
pijn in (Nbk), Jo moo',, zorgen daj' goad 
wat tussen do ribbon b-logan dat je Rink 
wat cot wanneerje honger hebt (Nbk), lena 
eon pa/c op 'o ribbon gevon (El, Ow), Goof 

'in mar good wat op 'a ribbon (Spa, Nbk), 
eon pa/c opjo ribbon b-logan eon pak slaag 
(Db), 1k hob him wat op 'a ribbon goven 
(Ma), Aj'Jo bok niot ho/on, dan drok 1k 
jow eon knioll tussen do ribbon (Wol), ieno 
eon mos tussen do ribbon stikken (Nbk), 
good wat om do ribbon hebben Rink wat 
kleren aan hebben (bij kou) (Nbk), ribbe 
an had hebben zwaar work gehad hebben 
(Dho), eon broggo mit smoolt, om do 
ribbon to smoron (01-NI), dew- do ribbon 
sobioton diarree hebben (Dho), eon riem 
ondor do ribbon stilckon eon hart onder do 
riem steken (Bu), et gat uutlionen on zels 
dour do n'bben schieton gezegd wanneer 
iemand veel zou moeten uitlenen of zelfs 
weggeven on voor ziehzelf niets over zou 
houden (Bdie, Dho, Ma, Obk, Op, Ow, 
Nbk), zo ook do kont.. (Dfo, El, Ld, Nt, 
Wol), eon sander do kont ilonon on zeif 
dour do ribbon schioten (01-Nl), et gat 
woggoven on dour do ribbon schiaton 
(Dhau) en Jo Attn jo gat niot best vorhuron 
on zoif dour do ribbon sobieton (Sz), Hij 
hot gion vials op 'o ribbon is erg mager 
(Dfo, Bu), Die lat do ribbon aorig zion is 
nogal mager (Spa), MY is kao/ op 'a ribbon 
erg mager (01-NI), ...scbono op 'o ribbon 
id. (01-NI), Hiis niet scbono op 'oribbon 
is niet helemaal eerlijk, haalt wel eons jets 
uit dat niet door do beugel kan (Sz), (van 
mensen, dieren:) lo kim 'm do ribbon we] 
teflon d.i.: zo mager is hij (Dfo, Dhau, El, 
Ld, Nbk, Pe-Dbl), zo ook Jo kim zion 
ribbon we] teflon! (Spa) en Die kuj' do 
ribbon wo/ to/ion, die is ribboschior 
(01-NI), HiJ Is zo maogor, MY kan him 
we] dour do ribbon schioten (IA), Die is zo 
maogor, die kan wo/ dour do ribbon 
schioton (Dho, 8u), Die is zo macgor op 'o 
ribbon, zo kuj' wef vioo/espouion (Ld), Jo 
kim him we] vioo/ospou/on op 'a ribbon, zo 
maoger is ln (Np) 2. zijde, lendenen Jo 
vraogon om eon por in do ribbon (Diz, 
Db), MY krigt con stoot/por tussen do 
ribbon (Np), Van poero wi/i/o doostchiyL., 
zion vrouw, in do ribbon (b), Die ooido 
doipspo/isle maoktc niet gauw porces 
vorbao/, mar gal' zo we] as mit et plat van 
do saobo/ over do ribbon (Obk) 3. ribstuk 
in ribbogios zit knas (Ld), Die ribboglos zit 
eon halo hoop ]was an (Dho) 4. smalle 
strook grond tussen twee delen van eon 
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veenplas Biy et tzzrfgreven ontstaon d'r 
ribbon (Db), Do turf lag op do ribbe to 
dreugen (Bdie), Turf wodde op ribbon zet 
(Nbk), de ribbon of wa/len in et veurjaor 
oIbranen (Nt), Et is out do tied van do 
veenniosiene; de vaonbri wodde dan on do 
ribbo spuiten (Spa), eon ribbo vene (Ow, 
Ma), even con ribbc daclezetten (Spa) 5. 
smal stuk koek, vooral: stuk dan men af 
kan breken langs een gleufje in een grote 
veekoek (Bu, Ma, Pe-Dbi) eon ribbo 
(vce)koeke (Bu, Ma), Vroeger baddon we 
van die grote veckoekon, daor a/ten oak 
mooio ribbon in, zessa an makaandar 
(Pe-Dbl) 6. ruif (Nw) Etpecrd b-cog attn 
uut do poerderibbe, do knienen badden ok 
can ribbo (Nw) 
ribbebonke (Dho) de; -n; ...bonkien 
['rtbaboxjko] 1. magere persoon of dun 
dier, dan met name van een koe gezegd 
War eon maegeia ribbebonka (Dho) 
ribbegiesbrood (Db, El, 01-Ni, Ow) et 
['rtbaxizbro:t] L brood met ribbels aan do 
buitenkant Ribbegiesbrood is dat brood dat 
we vroegar we] baddon, mit allamaol 
plaldcies an mekeer (El) 
ribbeheide ('1') ['nba...] - dopheide 
ribbehooi z. ribbebui 
ribbehui (Pe-DbI) Ook ribbehooi (Spa) et 
['nba ... ] 1. hooi van de ribbon, z. ribba, 
bet- 4 Ribbobooi is onbemost hooi (Spa), 
ook gezegd van slecht hooi (van 
blauwgrasland) (Pe- Dbl) 
ribbekaaste Ook ribbekast (Diz, Ld, Ma, 
Nbk, Ow, Wol), ribbekaste (WE!) de; -n; 
...kassien ['rtbaka:sta/ ... kast(a)J 1. nibben-
kast, lichaam H15 bet okgoed wat om zion 
ribbekaaste heeft funk wat kieren aan 
(Nbk), Mack je ribbekaaste mar as bloot, 
zoo do doktor (Pe-ObI), Do bide ribbe-
kaaste doe me zeer (Bdie, Diz, Nbk, Nt, 
Spa), Za'kje wat op 'a ribbekaaste goven? 
een pak slaag (Bdie, 01-NI, Nbk), Die bet 
eon pat slaon op Zion ribbekaaste had 
(Dfo), 1k s/aug him op 'a ribbekast (Ma), 
AJ' dat waogen, kriog ic van mij op 'a 
ribbekaaste (Op), Thy kraag wat op Zion 
ribbekaaste (k: Ste), ...goed wat op zion 
ribbekaaste (El), 'k Heb 't aorig in do 
ribbckaasteheb pijn in m'n iichaam (Nbk), 
lily bad piano in do ribbekaaste van al dat 
zwaore wart (Obk), Ikbeb et in deribbe-
kaasto ben enigszins verkouden (Nbk), Die 

bet eon magere ribbokasta (Sz) 2. zeer 
mager mens of dier (Nbk, Ste) Et poord 
wodt wat maagor, at wodt eon oolde ribbe-
kaaste (Nbk), Die koo is klaore vol en bot, 
It is eon (macgore) ribbekaaste (Ste), War 
eon macgore ribbekaaste Jopt daor henna 
(Nbk) 
ribbekast(e) z. ribbckaaste 
ribbel do; -5; -tien ['rtbj] 1. ribbel, smalle 
verhoging Do ribbelties waeren van de 
dynamo of di. door slijtage (01-NI), Et 
was gion mooi ies, d'r zat bier on daor eon 
dikke ribbel op (Obk), D'r zatten wat 
ribbaltics op at ins, daor wodde at robbank 
van (Wol), Et bin allogeer ribbels op et ics 
(Db), ...inetios(Diz),D'rzattenribbelsin 
at JJctspad (Diz, Ow), . .op do wag (Ow), 
...in at wagdek (Op), ...in do wag (El), 
argons eon ribbel in broien (Spa, Nbk), Aj' 
altiod rocbto stake;, brcion, kriej' ribbels 
(Nbk), D'r zit eon bole ribbel Jangs do 
kaaste (Bdie), D'r zit eon ribbel in at zoil 
van do vloor (Dho) 2. verkeersdrempel 
(Obk) ribbels in do straote macken (Obk) 
3. deel van een veekoek (Sz) 4. in op 'e 
ribbel wazan uithuizig zijn, onderweg zijn 
(Dhau, 01-NI, Op, Bu): Hzis a/tied op 'o 
ribbel (01-Ni, Bu), zo ook MY bet do 
ribbel in et gat is veel onderweg (Db) 
ribbeld (Nbk) Ook geribbeld (Nbk) bn. 
['ntbjt/ga'rtbjt] 1. met ribbels, genibd 
ribbeld kerton genibd karton (Nbk) 
ribbelig bn., bw.; -er, -st ['rtbiax] 1. 
ribbelig ribbelig glas (v), eon ribbolige s/of 
(Bu, 01-Ni), Dat bobang is ribbelig (Bu), 
Et bamd zit ok eon nobel in, otis ribbelig 
(Nw), D'r n/tan ri/len in at bebang, at zit 
ribbelig (Nw) 
ribbelkachel z. ribkacbel 
ribbelketoen (Dho) et fr...] 1. manchester 
ribbesebier (verspr.) Ook ribschier (Nt) 
bn. ['rtbaski:an/'rtpski:r] 1. (van dieren, 
personen) nogal mager (Db, Dhau, El, Ma, 
Nbk, Obk, 01-NI, Wol) Die gait is 
nibbescbier (Obk), Die kuj' do ribbon wol 
tel/on, die is ribbcscbiar (01-Ni), Ribbo- 
scbior-peordon dat weron do echta wark-
peordon (El), (zelfst.:) eon ribbescbior 
mager paard (Nbk), Wol) of mager dier 
anderszins (Wol), ook: magere man (Nt) 2. 
(van een paard) zodanig dat men de ribben 
met kan zien, zonder dat het te dik, te vet 
is (Obk, Spa) Dat poerd is mooi ribbe- 
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scbier(Obk) 
ribbcschoer (Nbk) do ['ribosku:ar] 1. in 
mit ribbesehoer door funk lichaamskracht 
to gebruiken, vgl. Aj' de kachel goad on 
mooi bebben wallen, mos ía dat mit 
ribbescbocr doen (Nbk) 
ribbcschoering (Nbk) de ['rtbosku:aru)] 1. 
aframmehng Hiy her een ribbescboering 
had (Nbk) 
ribbesmeer de, et ['nba ... ] 1. pak slaag 1k 
beb vrocger heel wat ribbesmeer bad, dat 
bet bi5 mij nooit op 'e ban west (El, 
01-Ni), ribbesmeer kriegen (Np), Die 
fang/corel wit zien grate be/c kreag even 
goad ribbesmeer (Obk), Die bet ribbesmeer 
had (Np) 2. voedsel (Ow, Po-Dbl) Even 
wat ribbesmeer, on dan weer an 't warlc 
(Ow) 3. viecs met eon randje vet (Spa) 
ribbestoot (Ow) do; ...stoten ['nbasta:at] 1. 
por in de lendenen Za'lcjow can ribbastoat 
geven? (Ow) 
ribbroek (Dho, Nbk) ['r...] - ribbroek 
ribes ['ribas] - ribes rooie ribes (fp), Dc 
ribes bfuuit dommict weer (Nbk), As de 
ribes bluit, kriegen we stee vast badde 
wiend on bin de bloempies weer zwat 
(Spa) 
ribespolle (Nbk, Wol) do; -n; -gien ['r...] 
1. ribesstruik D'r zat ean wapsenust in de 
ribespolle (Wol) 
ribt'Ieweel z. ribflewiel 
ribflewiel (Nbk) Ook ribfieweel (Dho, 
Nbk) ['r...] - ribfluweel 
ribboolt (Ow) ['r...] - ribhout 
ribkachel (Diz, Op) Ookribbelkacliel (Sz) 
do; -s ['npkaxi/'nbi ... ] 1. ribbenkachel Dc 
riblcacbcl was wit, hiy moet norig poetst 
wodden (Diz), Een ribkacbel kon arg hietc 
wodden, soms stan bij raodglaeiend (Op) 
ribkarbonade ['r...] - ribkarbonade 
ribmes (Ld) at; -san; -sien ['ripmcs] 1. 
ribmes, bep. mes gebruikt om do ondorkant 
van hot vias good recht to snij den 
ribsehier z. ribbescbier 
ribsehone (El) bn. [rip...; aks. wisselt] 1. 
mager Dat peerd is ribsebone (El) 
richel do; -5; -tien ['rixi]  1. richel, smalle 
rand, smalle nj een dikke nobel (Ste), We 
maeken een nobel stienen bij etpad langes 
(Diz, Dhau), D'r moat mar een ricbel grand 
ombenne (Spa), niche/s in et laand smalle 
verhogingen (Bu), Aj'beginnen te bauwen 
krief' de cerste voren op mekeer, dan knief' 

can ricbel op 'a bouw (Ld), In et ba/c/ce 
massen we de turf oploegen, mooi op 
ricbelties zetten (Dhau), ...  ap richels zetten 
(Spa), et huj in de niche] brengen in 
wiersen (El), zo ook op richels brengen 
(Spa), De bieten kwarnmen op 'a nobel 
(Ste), Et bladkwam ok op can riche] (Ste) 
2. uitstekende rand, bovenste rand Op 'a 
riche] boven de deure llgt aided stof(E1), 
Pak miy de lucifers even van do niche] in 
de gang (Db), Dc sleutel ]igt op 'e richel 
d.i. met name: bovon do dour (Ma), D'rhgt 
een boef stof op 'e niche/ties (Spa), Dat 
kuf' we] even op 'a niche] leggen (Dhau, 
Spa), (gezogd bij beginnende keolpijn:) 1k 
heb een nicbeltien in de keel (Nbk) 3. bep. 
soort lat: richel (Np), balkje waarop bijv. 
planken zijn bevostigd (b: im) Plaanken, 
latten, ricbels, ba//cons is a.11emaolc in de 
lengte zaegd boolt (Np), een nicbeltien 
over de deure (Nbk) 4. verkeersdrempel 
(Nt) 5. muurplaat, balk over eon muur in 
geval van een rieten dak (Ste) 6. dikke 
plooi in kousen e.d. (Nbk, Nw) Dc kousen 
bangenfe in nicbels am te bienen (Nbk), Et 
bemd zit een niche! in (Nw) 
richeltiesbaole (Obk) de; -n; ...baoltien 
['rLxtizbD:a1a] 1. hetz. als riegeiwegge, z. 
aldaar 
richeiwark (Nw) or ['rtxj ... ] 1. latwork le 
moe'n ok eerst angens et niche/wank van 
macken veurdaj' veerder timmeren kunnen 
(Nw) 
richt z. necbt H 
Richt. - afkorting van Ricbtaren 
richten zw. ww.; overg., onoverg.; nichtte, 
hot richt ['rtxtij 1. doen gaan in do 
riehting van iets andors, uitzetten volgons 
de gewenste lij n Af' een geute in et laand 
bebben wi//en, macf' een vast punt bebben 
waor af' op richten kunnen (Spa), Je 
moaten at richten, ow et percies in de 
rooi/ifn te kniegen (Wol), Die s/oat mossen 
ze ecrst wear hiciemao/e rich ten, doe ze de 
nije wag anlegden (Db), Ze bebben die 
liende we/ goad richt (Nw), Af' niet goad 
richten, dan komt de baBe niet in de könf 
(Db), Ia mae'n we] even goed richten of 
al/es good staot(Sz) 2. in een bep. richting 
plaatsen, stellen at buus richten naor de 
zunne bouwen met do voorkant naar do 
zon (Ld), Je moeten at richten, ow at 
pencies in de rooilifn te kniegen (Wol), Pas 
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op, ie njoe'n die buks met op mz5 richten 
(Sz), Ik richt op jow (Nbk), Icmoe'n wat 
borer richten mit de verrekieker (Nbk) 3. 
(overg.) in eon vaste, veelal: rechte lijn 
plaatson 1k a] es kioken a)' do paolties 
goed richt bebben (01-NI), ía znossen de 
gaasten mit zetten sekuar richten, om ze 
mooi op 'a bouwin den) tekriegen (Obk), 
Je moe'n even kicken of do stoeken we] 
goad richt binnen (Op), We moe'n even do 
gaasten richten (Ma), (bijv. van schovon op 
hot land:) Ze richten ze allemao] in iene 
]ifn (Spa), As 1k good richt bebbe, staot at 
d'r nettles b15 (Dho) 4. zich schikkon naar 
jets of iemand, zich laten leidon door wat 
eon andor doot, wil We moe'n oons d'rmar 
(wat) naor richten (Bu, Ma), 1k ricbt me 
mar naorjo w, dan zal et we] goed kommen 
(Dhau), Richt oonze anclacbt op aandore 
meensken (b) S. in je tot lane richten zich 
tot iemand richten (1) 
richter (Bdio, Po-Dbl) do; -s ['rixtç] 1. 
koutor, pIoogijzor 
richtig bn., bw.; -or, -st [rtxtax] 1. zoals 
hot hoort, in ordo, juist Dat is nicbtig, 
parc/es zoas ikzegge dat is juist (Ow, El), 
Et was rich tik  dat ze op bear four wezen 
wodden (Obk), Is dat now we] goed 
richtig, zoaj'dat vertel]en?is hot wol juist, 
kiopt het we!? (Sz), 1k gelove we] dat et 
richt'j is juist (Dho), Dat is her nicbtigst 
hot best, hot zokorst (Wol), Dat is de 
richtiistc weg do kortste, zokorsto wog 
(Wol), Et is de nJcbtige hoer fiat hij is or 
niot goheol on al geschikt voor om boor to 
ziJn (Ste), Die is fang niot nlcbtzkhij  is niot 
hop. oon gomakkolijk iemand (Dho) 2. 
klaar, van to voron gorood (vorspr.) Zo, dat 
waark is wear rthbtxj, we kim wear wat 
sander waark zuken (Po-Db!), 1k Ia] de 
hoe] even ricbtig macken (Ow), Bi31'baost 
nicbtik? (Spa), 1k bin richt, gorood, klaar 
(Ow, Sz, El), 1k bin d'r nichtig your ben or 
klaar voor (Dho, Obk), We moe'n van-
aovend et eton mar nichtij macken; dan 
hoof' n/ks aanders meer te doen as et yaw-  
an te zetten (Ste), 1k beb or eten a] wat 
ricbtij (Ste), Ze wa-en a] ]ange nicbtig om 
vot to gaon (Obk), Bin jim nicbtii? klaar 
om wog to gaan (Of-NI, Wol) 3. (bn.) 
botrouwbaar, in do haak Eon eer]ik meens 
is nicbtig, iene die ]iegtniet (Bdie), Thy is 
we] goed nchti, ij kim him we] yen- 

trou won (Df'o), Mit die vent moej' op-
passen, die is lang niot ricbti (Dho, 
01-NI, Wol), ...die is met a] to nichtii 
(Ow), Die man is met good nicbtig, daor 
kuj'gien zaekon mit doen (Bu, Ld), Hi5 is 
n/ct zo rlcbtig hij is niot zo oerlijk, niot 
van onbosproken godrag (bo: Nw, Op), Dat 
is met goed nichtij dat zaakje is niot to 
vortrouwon (Nbk), 	gong sloegstattend 
wean vot, dan wee)' we] dat 't n/ct nicbtiE 
is; dan bet hiY wat uutvoend on dan wcej' 
met wat 't is, mar daor koj' ]aeter we] 
aacbter (Nbk), Hiy is met zo ncht,g, hij 
durft alIas an (El) 4. (bn.; in ontkonning) 
oon bootjo ziok, niot hoIomaal in ordo 
(verspr.) Hiy is n/ct goad nicbtij (Dhau) 
richting do; -s, -on ['rtxtt] 1. punt, kant, 
piok onz. waarop men richt, waarnaar men 
gaat of waar men vandaan komt War 
richting zullen we neznen? (Ufo), Die 
paoltIes staon n/ct in de ricking ziJn bij 
hot plaatson niot good goricht (Wol), Et is 
in do nicbting van Bull (Bu), Jo moeten in 
die richting fletsen (Wol), 1k kwazn him 
krek tegen, bij reed nicbting Heerenveen 
(01-NI), Mit bogoscbIeten wodde cen reit 
bruukt, mit cen bussien van v]oerhoolt d'r 
op year de richting om do goode richting 
to doen volgon (Dfo), De be/do stuar-
mannen an do sale hadden do banen vol 
OM do goeie nicbting te ho]en (ha), Et 
on weer had kirk de richting van de 
zuvo]febniekging in do richting van, zat in 
do richting van (Bu), Dan bin i'j uut do 
goeie nicbting dan volg Jo niet moor do 
goode wog, ga Jo niot moor do goode kant 
op (Ow), We weren aonig uut do richting 
waren niot bop. do goode richting uit 
gogaan (Nbk, Obk), Jim bin bielcmao] wit 
de richting oen gohool vorkoordo kant op 
(Ow, Spa, Bu), Et was zo donkon, ikraekte 
bie]emao] wit de nichting raakte nit do 
koors (Dhau), Etpeerd was wit donicbting, 
bij was uut et spoor (Ld), Dat ]it 
belemao] wit do richting gohool orgons 
andors (Dho), We bin een hit! einde uut de 
richting nit do koors (Ma), Pas op, we 
nicdcn bielemao] uut de nicbting (01-Ni), 
1k ging mit die haddo wicnd on 'a fiets 
weg, mar 1k was zomar wit de richting 
waaido zo ongoveor van do wog (Sz), Aj' 
die kaant uut gaon, kom ie in de richting 
kom Jo in do buurt, op do gooio wog 
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(Dho), Jo lopen aorig in do goeie richting, 
aj'zo deurgaon (Pe-Dbl), Daenk d'r omme 
daj'good in do richting lopen (01-NI), 't 
Ligt in do richting het is gelegen in de 
richting die je gaat (Spa), Jo zitten good in 
do richting je volgt de goede richting, ook: 
je hebt het bijna geraden, je hebt de 
oplossing bijna gevonden (Ow), Zo 
kommen we mooi in de richting in de 
buurt van waar we willen zijn, ook fig.: 
halen we, bereiken we ongeveer wat we 
nastreven (Ma), Schiet ie al op mit je 
wank? [met als antwoord:] A, ik kom al 
aorigin do richtmghet vordert Oink (Nbk), 
Ie zitten wel in do richting je volgt wel de 
goede richting, ook: je zoekt op de goede 
pick, zit in de buurt van de oplossing 
(Ow), Dat was zo ongoveer do richting uut 
naor zion oolderhuus 0), We weren aorig 
in do goeie riohting naor Assen toe (Dfo), 
Ie bin op e goeie richting je volgt de 
goede richting (Dho), De wiend zat in do 
goeie richting (Ld), We gingen. elk eon 
richting uut we gingen elk een kant uit 
(Ld), We gaon richting huus in de richting 
van ons huis, ook: we gaan naar huis 
(Ow), richting angevon in het verkeer 
aangeven in welke richting men gaat 
afslaan: Hij gaf vanzels gion richting an, 
on be/de liekemin (b), Ie moen richting 
bepaolen d.i. bij het zaaien richten, met 
name op een zak die op een draad of een 
paal is gehangen (Nbk) 2. lijn, ontwik- 
keling die men volgt Hi j het do goeie 
richting deed eon goeie keuze op school 
(Nbk), Hij is in zion Leven eon hie] 
aandere richting uut gaon as zien twie-
lingbruur (Nbk) 3. politieke of levens-
beschouwelijke gezindheid zonder krib-
berije van richting on portij (b) 
richtinganwiezer ['r...] - richtingaanwijzer 
(van een auto) Hej' do richtinganwiezer a! 
uut? (Ste), Do sjofeur had vergeten de 
richtinganwiezer uut to zetten (Pe-Dbl), do 
richtinganwiezer uutdoon (Obk) 
richtinganwiezersbod (Nbk) ['r...] - hand-
wijzer 
richtingbod (Sz) et; -den; ...bottien ['r...] 
1. handwijzer 
rlchtinggevuul (spor.) ['r...] - richting-
gevoel 
richtingpijl (01-Nl) de; -en; -tien ['r...] 1. 
richtingaanwijzer in de vorm van een pijl 

richtingwiezer (Ste) ['r...] - handwijzer 
richtlijn ['r...] - richtlijn (volgens welke 
men moet werken, handelen) 
richtpaol (Ld, 01-Nl) de; -en; -tien ['nit 
po:al] 1. paal waarop men zich richt bij het 
zaaien 
richtpries (spor.) ['r...] - adviesprijs 
riddelgat (Dfo) et; -ten; -tien ['rtdl...1 1. 
iemand die niet stil kan zitten 
riddelkonte (Dfo) de; -n; ...kontien ['r...] 
1. iemand die niet stil kan zitten 
riddenaosie z. rissenaosie 
riddeneren z. risseneren 
riddenering z. rissenering 
ridder ['rtdl] - ridder: iemand die tot de 
ridderstand behoort, bep. adellijke rang, lid 
van een ridderorde 
ridderen ['rtdFn] - ridderen: een 
ridderorde toekennen 
ridderkruus (1) ['rtdl...] - ridderkruis 
ridderorde (spor.) ['r...] - ridderorde 
ridderroman (1) ['r...] - ridderroman 
ridderslag (1) ['r...] - ridderslag 
ridderspoor ['r...] - ridderspoor De 
riddersporen hebben van ?jaor oe 20 112001 
bluuid, in lochtige en donkerder blauwe 
tinten (Obk), D'r bin ok gokleurde 
riddersporen (Dfo), We hadden disse 
zoemer mooie riddersporen in de tuun 
(Diz, 01-NI) 
riddertied (1) ['r...] - riddertijd 
ridderwereld (1) ['r...] - ridderwereld 
ridderzael (1) ['r...] - ridderzaal 
ridderzuring (Spa) ['r...] - ridderzuring 
ridzem z. redzem 
rie I (Bu, Np) bw. [ri (Bu), ri: (Bu, Np)] 1. 
vlot, snel (Bu), in Et ridt rio an (Bu), vgl. 
Aj' door bonne rieden dan moej' die wog 
nemen, want dan ridt or rio an (Bu) 2. (in 
ontkenning) spoedig (Np), in Daor loop ie 
niet zo rie hone (Np) 3. z. roe II 
rie II tw. [ri], in * (aftelrijmpje:) 
OestenjKnoesten/Zeuven knoesten/Rie, ra 
roesten (01-NI) 
rie-examen (Ld) Ook rijexamen (spor.) 
['r...] - rijexamen 
rie-examinator (1) Ook rijexaminator 
(spor.) ['r...] - rijexaminator 
rie-instrukteur (1) ['r...] - rijinstrukteur 
riebaene (Nbk) ['r...] - rijbaan 
riebel de ['ribj] 1. in in do riebel klaar, 
gereed, met name gezegd van work dat 
goed gelukt is Ditkomt a/lemaol wel in do 
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nobel, hour (Op), Dat is in do nobel dat is 
klaar, gereed (Pe-Dbl); ook: in orde, zoals 
hat hoort Ze baddon et mooi in do rebel 
(Ma),. Et buus is in do nobel keurig 
opgeruimd, verzorgd, zoals hat hoort 
(Bdie, Ow), Dat is weer belemaol in do 
rebel kominon (Dho), or zaekion in do 
nobel bebbon voor alkaar, zoals hat hoort 
(Ow), Et was aonig in do nobel mit dat 
verloolde poertien in orde, voor elkaar 
(Obk); verder in We bin wat in do nobel 
hebben can beetje ruzie (Ste), Allos is in 
do riebol alles gaat mis, er is steeds 
onenigheid, bijv. bij can vereniging (Bu) 2. 
in van do nobel van slag, nit z'n gewone 
doen (Bdie); 1k bin hielomaole van do 
rio/wI (Bdie) 3. in op 'e nobel wag, er 
vandoor (Op. Ow): Hi5 is altied op 'o 
rebel wag (Op) 
riebeles (Ste) [riblas, ...bolas], in Do bole 
boel is in de niobolos in de war, op z'n kop, 
in hat hondard gelopen (Ste) 
riebewies (varspr.) Ook rijbewies, 
ri'jbewies (Db) ['ribawis/'rej .....iii...] - 
rijbawijs 
riebroek (OS, Diz, Np, Nt, Nw) Ook 
rijhroek (Bdie, Ma, Nbk, 01-NI, Wol), 
ri'jbroek (Bu) ['ri ... ..rcj ... ..rtj ... ] - rijbroek 
riedel (Nbk) de; -s; -tien ['ridfl 1. dauntje, 
wijsje, met name op can piano gespeeld 2. 
z. rittel 

riedelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
riedelda, het riadeld ['ridfti] 1. deuntjes, 
wijsje spelan, met name op can piano Hool 
es op to niedolon (Nbk) 2. z. rieden I 
ricdelkont(e) z. rittolkont 
riedeiworm z. rittelkont 
rieden I Ook node/en (Db: bet. 9) at. ww.; 
overg., onoverg.; is (bet. 1, 3-6, 8, 
10-1 1)/het reden ['ridW'ridi] 1. (onoverg.) 
zich voortbewegen met behulp van een dier 
waarop man zit Hej' wol es op een poerd 
ret/on? (Nbk), 1k bin op ot peord naor 
Qosterwoolde rodon (Nbk), op mekoor in 
rieden, op eon bobbolpeordnieden (Nbk) 2. 
(overg.) een rijdiar besturan terwijl men 
erop zit Eon peord kuj' nieden mit of 
zondor oogkloppen (Wol) 3. (onoverg.) 
zich voortbewegen m.b.v. can voertuig Hi 
ridt in do auto (Ma). 1k moot mar gien 
barrel, want ikmoetnog rieden d.i. met de 
auto (Pe-DbI), Rio mar zo badde aj' 
kunnon (v), mekoer in do vielon rieden 

(spor.), staonig riot/on, badde rieden, Dat 
mes is zo stomp, io kim d'r wel op gaon 
zitten on rieden d'r op naor Koulen (Sz), 
We gaon mit poend on waegen wit rieden 
naorDoHauwold.i. voor ons plezier, voor 
ontspanning (Db), We gaon vandomiddag 
out rieden (Diz) 4. (overg.) door tagen iets 
of iamand aan te rijden om doen vallen, 
besehadigen, verwonden, kapot doen zijn 
enz., door mw te berijdan beschadigen enz. 
ione van do sokken niedon (Nbk, Np), ieno 
onderstobo von riot/on (Np), Ze roden mien 
uiots kopot, ik bobbe d'r eon hoop onkoston 
an had (Sz) 5. (onoverg.; van voertuigen) 
zich voortbewegen Die auto ridt nicE hat/do 
(Nbk), Dc buurtbus ridt bier niot op 
zundag (Nbk) 6. (overg.) in aen voertuig 
vervoeren Inkoelen is 't an do hoop riot/en 
van grös; dat wodt bostopt mit grand 
(Dhau), et huj naor buys riot/on (v), We 
gongon vroeger allo moms naor (..) om 
slootsgood to riot/on (Wol) 7. (onoverg.) 
geschikt zijn om zich crop, erover voort te 
bewagen Die weg ridt niot best (Nbk) S. 
(overg.) berijden, rijdend zich over iets 
voortbewegen Ze hobbon oonzo reed kopot 
rode,, mit die zwa one trekker (Nbk) 9. been 
en weer schikkand, wippend, ongedurig 
zitten ZIt niet zo op die stool to riot/en, M 
wil we] kepot!(Bu,Nbk), N. zat war op 'o 
stool to rieden (vo), Riede niot zo! d.i. zit 
niet zo op die steel, die bank te wippen 
enz. (Nw) 10. schaatsenrijden Et dienst-
yolk op 'e boordenijo had eon vnie middag 
to riot/en, want or ios was stark in do sloton 
(Mun), op 'e sloot nioden (Nbk, Ste), We 
gaon naor do iesbaeno to riot/en (Nbk, Np), 
We gaon bonn' to rieden, hour! (Nw), We 
gaon vanmiddag even rieden op 'o baene 
(Op), rieden vourporon wedstrijdschaatsen 
voor paren (Nbk), iono d'n of rieden van 
hem winnen met schaatsan (vooral: in een 
kortebaanwedstrij d) (Db, Nbk, Obk, Ow) 
1k bob do oorste keen dopnioswinnon d'r of 
net/en (Db), It Was eon. had golag dat die 
badniodon d'n op 't lesto flog of i-eden 
wodde(Obk), Hz roe d'nmitgomak twioje 
of d.i. in een kompetitie op de kortebaan, 
waarbij de verliezar steeds áfvalt (vo) 11. 
(overg.) paren, dakken (door viervoetige 
dieren) (Np,  Ste), vooral door honden (Ste) 
en paarden (Np): Hiy ridt him di. de 
hengst dekt de merrie (Np)  12. in 'm 
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rieden, him rieden: boos warden Doe hij 
dat hew-de, began bij 'm to rieden (Op), 
Hjreed 'm was erg boos (El, Ma, Pe-Dbl, 
Spa, 01-NI, Wol), ...ridt him is erg boos 
(Diz, Ld, Np), Hi5 ridt 'in on 'tmecnste of 
goringstewordt al am een kleinigheid boos 
(Obk), Hiy kan glen geithied volen, hij ridt 
'in zomar wordt zomaar boos (Dho), Hi5 
riedt 'in now al wordt flu at boos (Nt), Et 
rick him van do duvel hij worth erg kwaad 
(Dhau), Hi5 tied hem as een oolc!c dicfhij 
is erg boos geworden (doordat ze hem op 
de kast hebben gekregen) (Wol), ...as een 
oofdpoerd Id. (Wol) 
rieden II (Obk) onbep. w. [ridiJ 1. zelf 
klaarmaken, vastmaken Do vrouw mos de 
zeujn d'r nog even an rieden en dan was de 
rok klaor (Obk), We mossen 00115 hide-
maole weer kieden en rieden doe we niks 
meet badden nao do braand (Obk) 
riedendeweg (Nbk, vo) [ridudawcx;  aks. 
wisselt] - rijdend En doe vunsen ze a/ 
gauw dongwaegons out, die do dong 
riedondeweg naor aachtoren scheu von (vo) 
riedepeerd z. riopeord 
rieder de; -s; -tien [ridr] 1. schaatser Die 
gaot rap out aende, et is eon vinnige riedor 
(Np), Bi eon Elfstedentocht komman 
vaeke eon b oel rieders van verens (Op), 
Bin Jim gion rieders?vinden jullie schaat- 
sen niet leuk am te doen, zijn jullie niet 
gewend am te schaatsen (Nbk) 2. in 
goolden riedorbep. munt: gouden rijder (k: 
Ste) * Eon goeie nader vaa!t niet (Nbk) 
riederi'je de; -ii; riederi'jgien [ridr'tjo,  ook 

z. -i'je] 1. schaatswedstrijd een 
riodcne van vrouwluden 0) 2. het rijden 
met paard en wagen (Ma) Do poerdon 
mossen d'r wel an wennen, mar as et ion 
keer good gong, was et eon mooie 
rioderie (Ma) 3. rijtuig met toebehoren, 
paard en wagen (Obk, Ow, Sz, b, bo: Bu) 
We hebben mit de riedonie vot west, et 
poord baddo et mooie twig op (Sz), On 
zeu von ore stonnen we mit do rioderic 
vow- oons boos (b), Elko boor bad eon 
riedorie (Obk), Vroegcrkonnon die oo!de 
boeren d'r zo mooi honno hobbolon mit 
boor ricdorio, as ze et peerd op eon 
sfoklcodrafflen lopezi louten (Obk), As zeal 
oen jaor of war bi zoo'n boor diend 
baddon wol zoe'n boar ze ok nog wel war 
an do gang belpen on znocbten ze do 

niedoniyo wel lienen (Ow) 
riederig (01-NI) bn.; -er, -st [ri:dpx] 1. 
met net, rietachtig Ethui was dan riodoril 
met net en evt. rietachtige grassen erdoor 
(01-NI) 
riedcrschoe (Spa) de; -nen; -gien ['r...J 1. 
elk der beide schoenen waarmee men op 
z'n schaatsen staat 
riedewaegen (Nw) de; -s; -tien ['nido...] i. 
wagen als rijtuig gebruikt De lena 
bescbouwde him [ill. de bniJdco] as oen 
moo] niedcwaegentien, mit zoe'n moo] 
Hein kappien op (Nw) 
riedeworm z. rittelkont 
riegdraod (Db, Dfo, Ld, Ma, Obk, Op, 
Ow, Pe-DbI, Spa) Oak rijgdraod (Diz, Ma, 
Nbk, Nt, Nw, Ow, Sz, Wol), ri'jdraod (Bu, 
El, Nw), rijdraod (Bu) ['niydro:ot/'rcjy ... / 
nj ... ..rcj ... ] - nijgdnaad Mit eon riogdraod 
wodde do fork eorst in mekere zot (Obk), 
1k moot even n5en mit can ridraod (Bu), 
1k bob do fork pasklaor, hi zit in do 
rijdraoden (Bu), Do rj/gdraodon kim d'r 
out (Diz), Ze badde vergeton do riogdraod 
out do zoom to baelon (Obk), D'r zat nog 
eon rifgdraod d.i.: die nog moest warden 
weggenomen (Ma), Sominigen poten do 
coapols fangs eon riegdraod (Ld) 
riege z. riogol 
riegedrag (spor.) ['r...] - rijgedrag 
riegeide z. riogoleido 
riegeiden (Dhau) onbep. w. ['rix ... ] 1. met 
de riogaloide bewerken 
riegel Oak riege (Db, Dfo, Obk, 01-NI, 
Ste; voonal in verb., z. na *), regel (Ow, 
Spa, Sz, bet. 5: verspr.) de; -5; -tien 
['nigj, ook ri:... (Bu, Ste, 0w)/'ri:gaI'rt:g] 
1. nj, recht achter elkaar staande, liggende 
reeks D'rstaot eon lange riegel volk(Np), 
Ze 1aupen in do riegel (Dhau, Ste, Bu), 

eon lange regel (Nt, Spa), in do 
riegel in de volgonde van een nj (Dhau), 
Ze staon a! (moo]) in do riegel (Dfo, Nw), 
op eon riogeltien op een nijtje: Ze feupen 
mool op oen riagoftion (Dfo), - ..zatten op 
eon riogeltien (Nbk), Do doktcr gong oerst 
do riegel langos de nj patiënten (b), Ze 
woddon op 'o riogel of ofroupen (Ste, Nt, 
Diz), con riegel stoelon, Ze zatten op 'e 
dadde riegol op de derde nj stoelen (Spa, 
Nbk), Do koonon stonnon in do riegel 
(Wol), eon biok riegel koonen d.i. met 
name op de stal of bij het melken op het 
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land (Obk), Do gaasten stonnon mooi in 
cia i-legal (Ma), D'r ston can riogel gaasten 
op 'o bouw (Np), riegols roggogaasten 
(Dfo), Do garven woron twio bij twio 
tegen mokoer zet on twin tig in do riogo 
(Dfo), Do gaasten zaod wooden op eon 
riegol zet (Dfo), An de linkorkaant van 
hints staot eon riogelpopolioren (Obk), Do 
bonen staon al mooi in de riegel (Nt), 
Die hot do bonen mooi op 'a riogol (Dho), 
Jo bobbon do eerpols ]map in do riogol 
(Wol), Do eeipels wo'n in de riegel zet 
(Dfo), We poten oeipels in do riegol(Np), 
Do eeipels kommen al mooi in do riegel 
komen al good op (in eon ru) (Ste), zo ook 
Do ooipels staon al mooi in do riegol (Diz, 
El), Wat konnen do stronthultics mooi an 
eon lange riege in at Jaand liggen (Ol-Nl), 
Et huj wodt as at dreuge is in riegols of 
zwillen brocht, on dan moot or tiomd 
wooden (Db), Zo gaon in de i-legal on to 
zwillon gaan in een nj aan de slag (Ow), 
vgl. mit mekaandor on aacbter mokaandor 
an at buj in de riegol brengon (Ow), Zo het 
con bult oorappolrooid bij de riegel per nj 
aardappelon (Ow), Th7 had depakkios stro 
nottios in do riogel liggon d.i. op hot land 
(Ld), bookweit op riogels zetten (k: Ste), 
eon hide riogo boekon (Db), hide riogols 
dikko booken ), Zo began do oerste dag 
in at ni5o hand war hottorig en stoterig, 
mar eon peer daogen laoter baddon ze silos 
iii wat op nogol op orde (vo), Hij her ze 
nog good op 'a i-legal hij is nog good 
pienter, is nog good bij (El), waan-
tegenovor 1k) hat zo met op 'a riagel (Np, 
Ste) 2. (bij uitbreiding) lange rooks, serie, 
funk aantal, vooral in de verb. een biele 
riegol, vgl. Hi) bet eon hiele riogel vee 
(Bu), . ..kiopen (Bu), Daor bobbon we nag 
eon bale riogo van (01- NI), In Drenthe, on 
veural in Woper on op et oost van 
Oosterwooldo kwazninen soms can hide 
riogol bou wakkers veur van allomaol wear 
aandore eigoncrs (Ow), can hide i-iego! 
aktiviteiten(bl) 3. in dekotteriegel rechto 
stal dwars op de belangrijkste, d.i. die in 
do longtenichting van de boerdenij (Sz): Do 
pinkon die staon op 'o kotto i-logo! (Sz), 
vender in de lange riogol do belangrijkste 
stal, in do longtenichting van de boendenij 
lopend (Ma), vender in zouven koenen op 
'o riagel [d.i. hetz. als do lange riegefl on 

do goite aaobterdwas (bo: Nw), zo ook 
We badden vroegor twintig op 'e riegel en 
viove acbterlanges (Db) 4. (van een bij on- 
korf of -kast) in uut do i-legal zetten eon 
meter voor de bijenstal plaatsen zodat do 
meeste haalbij en bij andene volken terecht 
komen en hot yolk dat stork gonoigd is to 
zwermen eerst niouwe haalbijen moot zion 
to krijgen (bs: Dfo, Ow) 5. regol in eon 
book, schrift enz., vandaar vooral: zin eon 
peer rogels lozon (Bu), Die regels/riegels 
kan 'k met zo best lezen (Nw), Sons hoj' 
veul levonswiesbiod in eon peer riegels 
(Ow), 1k snappo d'r zels ok glen riegol van 
niots (ba), Biy et schrioven van eon brief 
begin ie elka ni5e i-logel mit con houfd-
letter (Obk), 1k zal es even eon i-iogeltien 
schrioven eon klein stukje, eon verhaaltje, 
eon bniofj o (Dhau), zo ook Sebrief mar 
even eon riogol (El) en 1k zal d'r nog even 
eon regol bij scbrievon (Spa) * (door 
schoolkinderon gezongon, torwij 1 zo olkaar 
bij do hand vasthiolden, ook bij hot paas-
vuur:) Lange, lange rioge/Twintij in do 
riogo/Dattig in do ommegang/Veertig is 
do riogel lang (Dfo, Dhau, Obk, Ste), 
Lange, lange riogel/twintig in de spiegol/ 
Dattig in de ommegang/Veertij is do rio-
gel lang (Dfo, Nw, Ste), ...is do oinjno-
gang... (Nbk) 
riegeleide (Bu, Db, Dfo, El, Ma, Nbk, Nw, 
Obk, Ow) Ook riegeide (Dhau, Obk, Ow) 
do; -n; -gion ['niglejda/'nix ... ] 1. smalle eg, 
door eon paard gotrokken en met twee 
handvaton (waarmoo men met name tusson 
do nj on aardappols ogdo om zo vnij to 
houdon van onkruid; plm. 1 1/2 tot 2 in 
lang on van voren uit eon punt tot zo'n 
halve motor broodto uitlopond aan do 
achterkant, mot drio tandon naast olkaar; 
afhankolijk van do tussonnuimto tusson do 
nijon en do grootte van do aardappol- 
planton zotte men do balkjos waanin do 
tanden zaton wij den of nauwor) Do 
riogoleide gong dour dc eerpels as ze d'r 
lack boven weren (Db); ook in do 
volgendo toopassing: Do riegoide moat nag 
even over et laand hullen wooden, dan is 
silos d'r of d.i. om do laatste anon bijoen 
to garen (Obk) 
riegeleiden (Ma) onbop. w. [nig ... J 1. land 
boworken met eon riogeleide (z. aldaar), 
met name eon aardappolvold 
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riegelement z. riegolinent 
riegelen zw.ww.; overg., onoverg.; riegel-
de, is/het riegeld [rig, ook ri:... (Bu, 
Ste)] 1. (onoverg.) toenemen in aantal 
komenden, in gevallen die zich voordoen, 
in snel tempo gaan Et begint al wool to 
riogelon or beginnen in snel tempo steeds 
meer mensen to komen (Ste), Et was drok 
op 'o brulioft, dr kwarnmon van aRe 
kaanton moonsken wog riogolon (Obk), Et 
yolk riegoldo binnon (Ow), As do dattion-
dorpontocbt hullen wodt, kominon d'r 
bioltied weer koppols Jiotson an riogelon 
(Obk), Et riegolt advorteonsios (b), Do 
rotten riogolen je over de hilde gaan in 
snel tempo (Ste), Ze kwammon wool 
achtor wokaer an riogelon (Wol) 2. 
(onoverg.; peulen, bonen, wortels, spinazie 
enz.) funk groeien, zodanig dat zich een 
duidelijke nj manifesteert (verspr. WS, 
Ma, Nbk) Do oeq,ols riogelon al wool 
(Bu, Nbk, Ste, Sz, Ma), Jo kun do coipels 
al riegolon zion (Op), Do bonon beginnen 
aJ to riogolon on kommnon d'r al wool aut 
(Obk) 3. (overg.; van aardappeien, bonen 
enz.) in een nj planten (Ma, Obk) We kim 
do eoipols riogolon in rijen planten (Ma), 
It moot de oorappols riegofen on ok do 
gruunto op riogols zien, dat is maickeliker 
wit schoffelen en schonoholon (Obk) 4. 
(onoverg.; van rillingen, een gevoel van 
kou) over het iichaam trekken, met name 
over de rug (Bu) Do koolde riegolt we 
over do roggo, ik ton wol koortsij wozen 
(Bu), Do koolde rulings riegolen me bly 
do roggo langes (B u) 
riegeleweg z. riogoJoweggo 
riegelewegge (Obk) Ook ri egeleweg (Obk), 
riegelewitte (Dhau), riegeiwigge (Db), 
riegeiwegge (Db) de; ...n; ...weggien [rigo 
'wag a/...'wex/...'wtta/rigJ'wiga/...'wcga] 1. 
bep. fijn wittebrood bestaande uit min of 
meer losse plakken, knipbrood, vloerbrood 
Biy eon riegelewitte koj' do plakken zo 
van meteor trokicon (Dhau), Onder knio-
brood vorstonnen wiy vroegor do platte, 
wat rondo bolle on tile nUuwden wly 
riogoloweg (Obk), In do daogon van do 
bollosjouwors nuumden zo ot vloorbrood 
van now riogelowog (Obk) 
riegelewitte z. riegeloweggo 
riegehnaotig (verspr.) Ook regelmaotig 
(verspr.) [...'m...] - regelmatig: geregeld 

Hi twain daor rlogolmaotig over do hoord 
(Np), Hi5komtregolmaotig even an (Ste); 
zonder afwijkingen eon riogolmaotlge 
hatslag(spor.), rlegelmaotlge waz-kwoordon 
(1) 
riegelment (1) Ook riegelement (Obk), 
regienien: (Dfo, Dhau, Diz, El, Nw, Op, 
Ow), regelement (Bu, Db, Obk, Nbk, Nw, 
Spa, Ste, Sz) [rigJ'mcnt/rig'mentJrt:gio 
'm€ntInt:g'm€nt] - negelement: geheel van 
afspraken, regeis, voorschriften Do buurt 
had vroogor ok eon rogelemont (Nbk) 
riegclrecht z. rogolrocht 
riegeiwegge z. riogolowoggo 
riegeiwigge z. riogelowogge 
riegen (verspr.) Ook rijen (OS, Bu, Dho, 
Np, Nw, Ste), rijen (Db, El, Ld, Ma, Np, 
01-Ni, Op, Ste, Sz, Woi), ri'jgen (Np, 
Nw), rijgen (Dfo, DIa, Ma, Nbk, Np, Obk, 
01-Ni, Sz) St. ww. (var. zonder g zwak); 
overg.; het regen ['ri:g/'rtj(d);:/'rej(d)i:/ 
'rtjgjJ/'rEjgfl} 1. nijgen (aan een snoer) Riog 
es wataopeneuton an eon touwglen (Ld, b), 
kralen riegen (Np, 01-NI), kraaltios... 
(Dfo, Nbk, Ow), Dit Is eon goschikt koor- 
tien om die tralon in to riogon (Op), An do 
kra!ekoordo zit eon dun iezoracbtig drao - 
don em good rien to kimnon; waj' niet 
nouthk bobbon, wodt oIkrnj,t (Ste) 2. door 
de gaatjes haien van een schoenveter voters 
rijgen (Dfo), As et bussion d'r of was, wol 
do voter niot riegen (Obk), BJy liege 
schoenon kost et tied ow do voters d'r in to 
riegon (Op), Biy do bogo loersies van 
vroogor mos Jo hiol watgatties rion om 20 
vaaste to kriogon (Obk) 3. elastiek door 
een zoom halen (Dhau) illostiek dour die 
brook rIon di. door de zoom (Dhau) 4. 
met rijgdraden in elkaar zetten (alvorens to 
naaien) ZknJ ot eorst wol(Ste), It zal die 
jurk oorst rijen (Bu), wit niwark eorst 
rii'jen, dan kuj' do plooion loggon (Dfo), 
Vour otpasson moot do niystor et bloesion 
eorst in mokoer rijen, ow to kiokon as hi5 
we] past (Db, Obk, Oi.'Ni), eon just in 
mekaandor riegen (Ma, Pc- Dbl), do just 
riJon mit eon rijstook (Ste), eon rot in 
meteor ri)kon  (01-NI, Ma), Dan wooden 
do petronon in mekeer regon (Dfo) 
riegerolder (Np, Obk) de; -5; -tien 
['rig:roldç] 1. iemand die niet stil kan 
zitten, beweeglijk iemand 
riegerollen (Bu, Dhau, Nbk, Np, Obk, 
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Spa, bl, b, b: im) zw. ww.; onoverg.; 
riegerolde, het riegerold ['rigarohi] 1. heen 
en weer bewegen, onvast op de benen 
staan, wiebelen Hi7 trapto dcvi en beldo 
as, mar riogoroIda wat, hij raoktc do 
polisie on die vu/plat op 't gat (b), Now is 
't vacke ricgorollcn op con boge, divine 
ba/dc' (b), Dc koe staot to ricgcrollcn (Bu), 
Zit nict zo to riegcroflcn op 'a stool, fang! 
(Dhau, Spa) 2. woolen (onder de dekens) 
(Np) 1k bobbo vannaacbt war henna-en-
weer logan to riegorollen, want ik kon fiat 
slaopen (Np) 
ricgheidc (Bu, Dfo, El, Ld, Nbk, Ow, Ste, 
1') de ['rixh€jdo] 1. struikheide Riogheidc 
woddo vroeger ok an do ko on en voord 
(Ste), riagheido vow- do beidcbuundors 
(Ow), Hoidorobien ties badden con mission 
boven in de riogbcidc; vroeger huRon zo zo 
ok wel in con koojion, krok as eon 
kenaric (Bu) 
rieglecrze (Obk) Ook rijgieerze (01-Ni) 
de; -n ['ri(:)x ... 'rcjx ... ] 1. rijglaars 
riegschoc (Obk) Ook rieschoe (Obk) 
{ri(:)xsku/'ri(:)skuj - rijgschoen 
riejaal z. rcfaol 
rick I et; -en; -jell [rik] 1. hoogste gezag 
van een land, vooral: rijksoverheid, ook: 
soevereine staat (met hoofdletter, ni. het 
Nederlandse of Belgisehe Rijk:) Et Rick 
bat shied to min heeft aitijd tekorten, 
veelal: en wil steeds maar belasting innen 
(Diz), Et rick moot a/tied mar geld hebben 
(Nw), zo ook Et Rick daorkuj'Joblauwat] 
betacicn (Nbk), Hij hot can baone bij or 
Rick (El), ... warkt bij at Rick (Spa, Nbk), 
Dew- de warkoloosbcid bet et Rick vor- - 
scbcidcn kostgangcrs nogal veal uitke-
ringsgerechtigden (01-NI), Sommic 
mocnskon kominon mit hour bole rick op 'a 
dick met hun hale hebben en houden (Db, 
Dfo, Dho, Pe-Dbl), et rick a/lienighobbon 
alleen zijn, zonder hinder to kunnen 
hebben van anderen (Dho, Nbk, Spa, Obk) 
2. gebied van het rijksgezag, de rijks-
overheid at Heiligo Roomso Rick (I) * In 
at rick van do b/ion en is icnoog kouning 
(Obk) 
rick II Ook rieke (Obk) bn.; -er, -st 
[rik/riko] 1. rijk, veel geld en good 
bezittend Zak wark wof '  niot rick van 
(Nbk), rick trouwan (spor.), slaopendo rick 
woddon door weinig of niets nit te voeren, 

door er weinig voor te doen (Nbk), Zo 
kwammon in a/Ic opzicb ten rick your do 
dag straalden in alle opzichten ujt dat ze 
welgesteld waren (Obk), Zo baddon can 
rick bcstaon (Ma), do ricke man de 
welgesteide (bl), con rioko bliksom een 
rijke man (Ste), Zwitsorlaand is con rick 
laand (Nbk), Waf' ok wel mit naor do 
wintorsport? [met als mogelijk antwoord:] 
1k wol da'k zo rick was dat ik hat geld 
ervoor bezat (Nbk), Dat is vanoolds rick 
va/k (Dho), 1k zing veur do moonskon, 
yew-  aarm on your rick voor arnie en rijke 
mensen (bl), En wol io daor rick van 
woddcn? denk je dat je daar rijk van zou 
kunnen worden? (bl), Etgolokbcstaotmet 
uut rick to wozon, mar af '  wat geld hebben 
is dat we! gcma/ckelik (Op), 1h3 wet zolf 
fiat boo rick MY is hij is zeer vermogend 
(Bu), Dc moonsken wcren doe niot zo rick 
hadden weinig geld, bezjt ), stinkendriok 
(Bu, Np, Nw, Nbk), stinkcndo... (Db, Diz), 
can rickc stinkcrd (Spa, Nbk), Ic kim faze/s 
wel rick rckcnen, mar daor bef' ni/cs mit 
denken dat je veel hebt, nog wel veal geld 
wit verdienen (Np), Ic kunjo wet brick 
warken mar nict rick (Op), zo ook Ic 
moe'n met zo hadde warkon, daorhef'niks 
an, want io warkcn Jo niot rick, mar we! 
brick (Obk), 1k vuul me zo rick as Jan op 
'a dick (Mun), 4j? van die man rick wod-
den, bh'cfic rick d.i.: dat gebeurt toeh niet 
omdat hij erg arm is (Bu), Hijf was rick in 
woordcn, mar aann in daodon (Ld) 2. 
overvloedig, in grote hoeveelheden ople-
verend Et gowas bc/ooft ditjaor rick to 
wodden (Op), con rick ma a! (Dho, Ma): Zc 
krcgon can rick maol op taofc! (Ma) 3. 
geiukkig, in do kouning to rick wezcn 
(Spa, Nbk), ...te rick of wczcn (Obk), ook 
in N was hour do keuning to rick U) en in 
Dissc dag b!icfie do kouning to rick (ba) 
* Rick rokencn on aann tel/on zich veal 
verbeelden maar niets voorsteilen, niets 
bezitten (Ld, Nbk), ...je aarm tel/an id. 
(Ow), ook Rick dacnkcn on aann tel/on id. 
(Nbk), Betor rick to /oven as rick to 
starvcn (Ld), Rick ]even en aarxn starvon 
(Dfo), Op 'a Londiok, daor bin ze rieki 
Dam-  ctcn zo bofford mit krentcn/En 
waorom go/Ion zo dat niot docn/Want zo 
/oven tocb van dc ronton (Nt), .../Want ot 
kost mar zou von conton (Nt), Rick woddon 
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is glen keunst, as et gclokjc mit zit (Obk), 
Dc Friezen leven aarnj on starven rick/Dc 
Limburgers ]even rick en starven aarm 
(Db), Eon lick man is eon rick man iemand 
die geen schulden heeft is rijk (Bu, Dfo, 
Dho, El, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Ow, 
Ste, bo: Nw), zo ook Eon lick meenskc is 
een rick mccnskc (Wol, Dhau), Bctcr rick 
as brick (Bu, Nbk), Beter con aannc 
bocrcmcid as con riekc boercdochter 
(Dho), 17 warkcnjc corder brick as rick 
(Diz, Obk, Ow), zo ook Ic bin corder brick 
as rick (Diz, Nbk, Ste, Pe-Dbl) en Ic 
warken Jo wel brick, mar nict rick (Db, 
Nt), Rick op 'e dick on aann in c/c pang 
(Ma), Jc bin nooit ricker, as wannccr Jo 
gozond binnen (01-Ni), Aj' (gocd) gczond 
binnen, dan bi7 rick (Diz, Ld, Nbk, Ste, 
Pe-Dbi), Eon gozond moens is eon rick 
mccns (Nt) 
riekaans (Ste) bw. ['rikã:s, ook wel ...'k...J 
1. waarsehijnlijk wel, met eon grote kans 
Kom ic morgcn nog even? Rickaans zicJ' 
me wel (Ste) 
rickdom do; -men ['rigdom] 1. hot 
weigesteld, rijk zijn AJ'in con mooibusicn 
wonen, is dat con rickdom (Ste), dear 
baddc warken tot riekdom kommen (Op), 
do vredigc moonskon, die nict you/c 
rickdom kcnncn (J)' mitJe rickdom te koop 
lopen iaten merken in presentatie, doen en 
laten dat je rijk bent (Db), waartegenover 
Hij At dc riekdom nict bliekon laat niet 
bhjken, zien dat hij veel gold heeft (Ow), 
Et is daor allcmaole riekdom pracht en 
praal (Spa), Et is daor gien rickdom ze 
hebben er moeite moo rond to komen 
(Nbk), zo ook: Dat bcdricf ]opt met zo 
gocd, ct is gien rickdom (Dfo) 2. 
vermogen, kostbaar bezit ffi7 doct net ofis 
t he/c rickdom van hem alsof alias hem 
toebehoort (Diz), Eon gczin mit wat 
kiondor die a/lemao/c good gczond binnen, 
daor wodt nogal es van zcgd: 'Et is con 
hide riekdom, Jonges!' (Bu) * Gezondhicd 
is dc grootste rickdom (El, Nbk), . ..ja.. 
(Ow), ...is con riekdom (Ste), ...is eon hide 
riekdom (Wol), Al/c riekdom is gien deugd 
(Diz), Et is con he/c rickdom aJ' gezond 
binnen (Nt) 
rieke de; -n ['rika} 1. rijke 2. z. rick 11 
riekelik Ook rieklik (p, b, vo) bn., bw.; 
-er ['rikjok/rikiok] I. royaal, lcwistig, in 

flinke hoeveelheden 't 11th riokclikc 
mccnskcn mensen met geld, maar die ook 
weton to geven (Ste), Jo kun tcgcnwoordig 
we] wat rickelik /cvcn, dat gaot now bcter 
as vrocgcr (Pe- Dbi), (met name van een te 
hoge belasting:) Dat liekt me slim riekclik 
(Ste), Die mossen d'r wel es wat ricklik 
yew-  betaelcn... (vo), Zc zitten rickelik bi 
kas (Nbk), MY zit rickelik in dc centcn 
(Np), Et was rickelik genocg dat we 
krcgen to eten bi die mecnskcn (Obk), We 
ki-iegcn yolk, k bob mar wat rick/i/c in 
huus hacld (Diz), Die hot eon gat in do 
baand, die gaot rickelik d'r mit ommc 
(Nw), Jo kun wel miteten, want i/c bob 
rickelik (Dho), Ze love,, d'r nc/cc/i/c van 
(Dfo), AJ' wat rickelik ctcn bcbben, kuJ' 
blostcrig wezen (Obk), As maensken 
roggen brood wat rickelik ctcn, vu/en zc 
hour d'r met zo lekker b, (Ow), 1k bob 
wat rickelik had i/c bin nict zo /ckker 
(Bu), Dc vrouw bat-  daor nocbt an en 
sobeuf him daorom nogal wat rickelik toe 
nogal royaal (b), 'tlsmakkc/ikaJ'nickclik 
gruunvocr bebben, aJ' naost et buJ ok nag 
con peer bander knollen bcbben (Nbk), 
lone die wat rickelik tebak in do dcuzc bet, 
gcftnog wel es con proempicn weg (Obk), 
Dc blocmen b/uuion riekclik (Nbk), Hi) is 
ok rickelik bodeeld is tamehjk weigesteid, 
ook: heeft nogal vaak iets onaangenaams to 
verduren, gezegd bijv. wanneer men nogal 
wat operaties heeft moeten ondergaan (Ste) 
2. (bw.) tamelijk, in flinke mate Ikmaxkte 
al nickc/ik gauw: mit eon fiets kom ie d'r 
ok nict (v, b), Hij dridc him ommc en 
was rickelik  gauw in dc rust (b), Ze 
h ebb cn ot nag rickelik an tied (Dho), HIy 
kwam die aovond wel nioke/ik /aeto (Nbk) 
3. al te, veei te, in to mime mate .Tfi) hot 
we], daorvan met, mar hi blaost d'r we] 
wat riokc/ik over (Nw), Ic vraogen vuus to 
vu/c vcur die koc, dat is rickelik vu/c (El), 
We hebben nog rickelik ooldc oorpc/s, die 
moo'n aanst mar op (Obk), 't 0/as is 
riekc/ik vol (8 die), 1k kroeg rickelik mo/k 
in do koffie (El, Ma), We bobbon wol wat 
rickelik waotcr ki-cgon (Diz), It Is rickelik 
overdrcven (Wol) 
riekelu Ook riekelui (Bu, Mun) [ribly, in 
verb. ook 'r ... /...'ij] - rijkelui * Rickeluis 
zickten on anne/u 'spannokoekon die riekcn 
It vecrst van rijke mensen weet men snel 

-1057- 



riekclui - rickskemmissic 

dat or jets aan do hand is, en wanneer arme 
mensen pannekoeken eten (of op verge-
lijkbare wijze hot kennelijk niet slecht 
hebben) worth er ook over gepraat, in de 
trant van: waar doen ze het van? (Mun), zo 
ook Riokeluis lie/can on aarmelu 's panne-
koeken kuf' veer roeken (Bu), z. ook onder 
rieken 
riekclui z. riekelu 
riekeluikicntien (Nw) [...'l...] - rijkeluis-
kind 
riekeluisweens (Bu, Dhau) [...'l...] - 
rijkeluiswens, d.j. veelal: eon jonge en eon 
meisje als kinderen binnen een gezin 
(Dhau, Bu) 
riekelnuw z. riekluuw 
riekeman (Dfo, Ld, Nbk, Np, Obk, Ow, b: 
Im, bo: Bu, Nw) do; -nen; -negion ['rike 
man] 1. (bij, naar aanleiding van het 
slachten; vooral verki.) flier van varken, 
haas of konijn 't Gaot him /crolc as do 
riekemannegies: biy zit in 't vet en krigt d'r 
ni/cs van de nieren zitten in het vet maar 
zijn zeif niet vet, vandaar: wio veol geld 
hooft gebruikt het vaak niet en hoeft or dus 
ook geen plezior van (b: Im), zo ook *De  
riokoman zit in 't vet an k-igt d'r niet van 
id. (Nbk) 
rieken (Mun, Nbk) zw. ww.; overg., 
onovorg.; riokte, hot riekt ['rikp] 1. roiken 
(z. ook relcken, bet. 1) I/c kon niet tot do 
zoolder rio/con (Nbk), iene do baand rio/con 
(Nbk), melcoer do haand rielcen (Nbk) 2. 
rieken, geuren (Mun), in verb., z. hierna * 
Riolceluis ziokten on annelu 'spannokoeken 
die rio/con 't veerst van rijke mensen weet 
men snol dat er jots aan de hand is, en 
wannoer anne mensen pannokoekon eten 
(of op vergoiijkbare wijze hot kennelijk 
niet siocht hobben) wordt er ook over 
gopraat, in de trant van: waar doon zo het 
van? (Mun), z. ook onder riokelu 
rieklialzen (Nw, 01-Ni) Ook reikisaizen 
(Sz) zw. ww.; onoverg.; riokhalsde, hot 
riekhaisd ['rikhalzç/'rejk ... ] 1. roikhaizen 
We Zion rielchaizend naor dat reisien uut 
(01-NI) 
riekleren (1) my. ['ri ... ] 1. rijkieding 
rieklik z. riekefik 
riekluuw I (Obk) Ook riekeiuuw (Obk), 
rikluuw (Obk) de; riekluwen; - gien 
[ri'kIym/riko'iyM/rtk ... ] 1. wieiowaai 
riekluuw II (Obk) tw. [ri'kIyM] 1. 

nabootsing van do roep van do wioiewaal 
Rieks-H.B.S. (Db) ['r .... .... es] - aficorting 
van rijkshogereburgerschool 
rieksambtener [rik's..., 'r...] - rijksambte-
naar 
rieksarchief (spot.) ['r...} - rijksarchief 
rieksarchivaris (spot.) {'r...] - rijks-
arch iv aris 
rieksbaene (Dfo, Obk) do; -n ['r...} 1. 
rijksbotrekking 
rieksbegroting (Obk) de; -on, -s ['r ...J 1. 
algomene begroting van do landelijke 
overhoid, met name die van hot Koninkrijk 
der Nederianden 
rieksbeiasting (01-NI, Op) do; -en, -s 
['r...] I. belasting rechtstreoks opgolegd 
door eon landeiijke overheid, hot rijk 
rieksbetrekking (verspr.) ['r...] - 
rijksbetrekking 
riekshezoldigd 	(Bu) 	bn. 	['r ...J 	1. 
bezoldigd, van salaris voorzien door do 
iandolijko ovorheid, hot rijk (zelfst.) 
Rieksbezoidigdon, zoas pe/isios, /cregen 
hour geld van at ne/c (Bu) 
rieksbi'jdrege (1) ['r ... J - rijksbijdrage 
rieksdaelder {rigz'de:ld] - rijksdaalder 
my dingt ow do /aoste rieksdae/der (Di4, 
Eon di/dco maid kostte vroegor eon 
rieksdaelder, on vow eon gulden haf' eon 
scbrao/o (Bu) 
rieksdaelderplakken z. daelderplaklcen 
rieksdaclderreuster (Db, Diz, Ma, Obk) 
Ook rieksdaelderrooner (Dfo, El, 01-Ni, 
Op. Pe-Dbl) et; -s [rikz'd ... ] 1. sortoer-
rooster met openingen tor grootto van eon 
rijksdaaider 
rieksdag (spot.) ['r...] - rijksdag (in 
Duitsland) 
rieksdienst (spar.) ['r...] - rijksdienst: HO 
is in rie/csdionst (1), do rieksdionst vow at 
wegverkeor (spar.) 
rieksgebouw (Obk) ['r...] - rijksgebouw 
rieksgebouwendienst (spar.) [...b...] - 
rijksgebouwendienst 
rieksgenoot (1) ['r ... ] - rijksgenoot 
rieksgesticht (1) ['r...] - rijksgosticht 
rieksgreens (1) ['r...] - rijksgrens 
riekshogereburgerschoele (I) [...'b...J - 
rijkshogeroburgerschool 
ricksinkuophuro (1) [rik'sii]ko:byro:, 
.roml - rijksinkoopbureau 

riekskemmissie (spar.) {'r...] - rijkskom-
missie 
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riekskommesaores (spor.) ['r...} - rijks-
kommissaris 
riekslaandbouwkonsulcnt (spor.) [...'l...] 
- rijkslandbouwkonsulent 
rjekslaandbouwwjnterschoele (Nbk) Ook 
riekslandbouwwinterschoele(Spa) [...'w.. .} 
- rijkslandbouwwinterschool 
riekslandbouwwinterschoelc z. rieks-
Jaandbouwwthtorschoelo 
rickslochtveertdienst (I) [...'l...} - rijks-
luchtvaartdienst 
rieksmonemenf (spor.) ['r ...J - rijks-
monument 
Rieksmunt (spor.) [r...] - Rijksmunt 
rieksontvangcr (Db, Ld, Obk, Ow) [r...] 
- rijksontvanger, anibtanaar van 's rijks 
belastingen 
rieksopsporingsdicnst (spor.) {rik'sop ... ] - 
rijksopsporingsdienst 
rieksoverliied (Ld, Nbk, 01-Ni) [rik'so:...] 
- rijksoverheid 
riekspclisie ['r ..J - rijkspolitie 
riekspostspeerbaank (1) {...'pQst...J - 
rijkspostspaarbank 
rieksrecherche (spor.) [ ... ro'sj..., 'r ...J - 
nj ksreeherche 
nicksrechcrcbcur [r...] - rijksrechereheur 
rieksregcling (spor.) [n ... ] - nijksregaling 
rieksregering ['n ... J - nijksregering 
rieksschattcr (Edie, Db, Ld, Ma, Nt, Obk, 
Ow) Ook rijksschatter (Sz) [rikskatr/'rejk 
skatç] - schatter, taxateur (voor het Rijk) 
rieksschoele (El) de; -n ['r...] 1. school die 
onder het beheer en bestuur van de nijks-
overheid valt 
ricksschuld (I) ['r...} - nijksschuld 
rieksstraotweg [rik'str ... ] (Woi) - bep. 
rijkswag: straatweg van het Rijk 
rieksstudietoelaoge (I) [rik'stydi...] - 
rijksstudietoelage 
riekstacl (spor.) ['r...] - rijkstaal 
riekstaxateur (Ow) [r...] - taxateur: van 
hat Rijk 
rickstoelaoge (1) ['r...] - nijkstoelaga 
riekstoezicht (1) ['r..] - rijkstoezicht 
niekstrokc (Ste) de; -n ['rikstro:ko] 1. 
strook waar de gastan, hokken hadden 
gestaan (en waar hat laatst knolzaad ward 
gezaaid) Dc riokstroken nioe'n nog even 
bouwd wodden (Ste) 
rieksuutgaoven ['riksytxxbip] - rijksuit-
gaven 
rjeksveldwaacljtcr (b) Ook rieksveld- 

wacliter (Spa) - nijksvaldwachter 
rieksverbaand (1) ['r...} - nijksverband 
rieksverkeersinspektie (I) [...'kt:(r)z...] - 
rijksverkeersinspektie 
ricksveurlichtingsdienst (I) [ ... 'f...J - 
rijksvoorlichtingsdienst 
rleksveurschrift ['r...] - rijksvoorschrjft 
rlekswacht(er) (I) ['r ... ] - nijkswacht(er) 
rickswaeterstaot (1) [..'w...} - rijkswater-
staat 
riekswarkinrtchfing (1) [...w...] - rijks-
werkinrichting 
rieksweg ['r...] - rijksweg Dr wodt do 
Iaeste tied nog al a twiteld over con peer 
riekswogen die dear disso kontreinen 
anlegd wodden zufien (vo) 
rickswege (Nbk, Spa) ['rikswuga, ook 
...'w...], in van riekswego van nijkswege 
riekswegenplan (vo) [riks'w ... ] - rijks-
wagenplan (4, et riekswegenplan staot eon 
wog reobtaut, recbtan van Oostorwoolde of 
naorAsson toe (vo) 
rickswet (I) ['r...] - rijkswet 
ricicerzc (Db, Edie, Obk, 01-NI) Ook nj-
leerze (Dfo, Diz, Wol), ni'jleerze (Bu, Db) 
['ril ... /'rsj ... /'rtj ... J - rijlaars 
rieles (Dhau, Nw, Ow, Spa) Ook rUles 
(Nbk, Obk), rijles (Bu) ['rilcs/'rejlos/'rtj 
les] - rijlas Nao eon protto rielessen bet 
thy or mar overgevon heaft hij or vardar 
maar vanaf gezian (Ow) 
Hem I Ook rieme (Mun, Nt, Spa, Sz) de; 
-an; -agian ['rim/rim] 1. riam, smalle 
strook leer (gezagd wanneer men erg 
kwaad is op één of meet andereri:) Mon 
zol ze an riotnon snioden (1)10), mit do elzo 
eon gat in eon riemeprilcken (Spa), riemen 
an do scbaatsen d.i. hat laerwerk (Ste), eon 
kof- for mit riemen d'r omme (Nbk), H 
had vanao vend eon hiel gedonder ow in 
do riemen to kommen het was ean heel 
karwei, vael drukte (Bu, Ld), het kostta 
nogal wat inspanning om stavig aan het 
wark, vlot door de arbeid te komen (Obk, 
Ow), om goad met hat wark te baginnen 
(Ste), zo dunne as eon riemo (Sz, Spa) 2. 
gordal, broakriem Jo moe'n je do riem even 
om do brook doon (Nbk), eon riome om do 
brook (Nt), HiJ bet gien riem om do brook 
(We!), Himos do riom anhaolen, aandors 
za.kto do brook of(Pe-Dbl), Mack die riem 
om do brook mar eon gattien nauwer, oers 
slompt bij jow of (Obk), ione eon batte 
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ondor do riom stikkon (Obk, Op, Spa, Ste), 
zo ook lone eon non onder et batto st/kken 
(Bu, Nw) en een riem onder do ribben 
stikken id. (Bu) 3. roeiriem n/ct haddor 
roe/on as do riem on fang binnon niet 
sneller, harder gaan, meer doen dan de 
mogelijkheden toelaten (Db) 4. bep. hoe-
veelheid papier: riem (van verschillende 
omvang) (Nbk, Obk, Op, Wol), ook in de 
volgende toepassing: Schocrvloei /cocbt do 
scboorbaos bij do riom ni. plm. 100 stuks 
(Wol) * (Jut aandermans Jeer is 't makkel/k 
n/omen sn/eden (Diz), Van eon aandor-
maans Jeer... (Ld, El), Et is mooi riemen 
sn/eden van aandermaans Jeer (Dfo), Van 
aandormaans Jeer Is otgoodr/emon sn/eden 
(Pe-Dbl, Nbk), Ic moc'n roe/on mit do 
n/omen die aj' bobben (verspr., Spa), Men 
moot roe/en nit do riemen die men her 

(op) 
Hem II de, ook et [rim] 1. rijm, rijp Wat 
lie/ct et moo] as do bomen vol n/ow zitton 
on do zunno d'r op seb/ent (Ld), As et n/cm 
an do bomen zit (..) (Ste, Obk, Bdie), r/om 
op 'otakk/os(Pe-DbI), 'tlsaf/omaofniem 
an do bomen (Ld, El), ...op 'e bomen 
(Dhau, Np, Nw), De riem hong dl/cJco an 
do bomen (0-NI), D'r bangt n/em in do 
bomen (Np), Riem zit nook Janger as dr/c 
daogen op 'o bomen (Ow), As do n/ow wit 
do bomen bog/nt to Jo/icon, /cricgon we 
aandor weer (Dfo), As do riem d'r mit dr/c 
daogen niot of is, gaot do winter vot 
(01-NI), As do riem van do bomon Jo/ct, 
dan regent et b/anon drio daogon (Ste) * 
Mit dr/c daogon vaaft do f/em d.i. als het 
van de bomen lekt, regent het binnen drie 
dagen (Bu), Riem on mist brengt yost/n do 
Est (Np), As do riem vaalt In 't sf/ok, 
b/nnon dr/o daogon eon badde cl/c/c 
(Pe- Dbl), Riem an do bomen, mit dr/c 
dacgon duj (Dho) 
riem III et, ook wel de; -en; -pien, ook 
wel riemegien ['rim(a)] 1. (bijna steeds als 
verkl.) rijmstuk, eenvoudig gedicht dat 
rijmt D'r stonnon b/of wat r/emp/cs in die 
laostc Ovend (1), Jim kennon et ooldo 
r/omplen toe)) woff (b), Dat Ic/end/con hie] 
good demon in me/coon zotten (Dfo), 
r/omp/os scbriovon, .. .maokon, ... opzeggon 
2. de toestand waarbij woorden rijmen Hoe 
v/onon jow do n/cm in dii god/cbt? (Wol), 
verder in op riem rijmend, op rijm: 

Gcd/cbton mao/con ze vacko op riom, ok 
wel es om do aandero r/egof (Pe-Dbl), Do 
moderno god/oh ton boovon niet moor op 
rem (Obk), N had 't weer moo/ op n/em 
(Nbk, 01-NI), Hij had et nettles op Hem 
zet (Nbk, Ste, Diz), con vess/on op n/em 
(Nbk), oen brief op riem scbn/ovon (Bu, 
Nw, Ste), eon vourdracht op Hem (Bu) 
riemandrieving (spor.) ['r...} .. riemaan-
drijving 
riembiebel (I) ['r..] - rijmbijbel 
riemdwang (I) ['r...] - rijmdwang 
rieme z. riem I 
riemelder (spor.) ['rimldT} - rijmelaar 
riemelderi'je (verspr.) Ook riemeleri'je 
(Obk) [rimjd1'tjo, ook eja, z. 
- rijmelarij Et was eon h/c/c n/emeJderic 
mit Sunterkfaosaovond (Obk), I/c mac/co 
soms ovoral r/emoldorijo van zet soms van 
alles en nog wat op rijm (Pe-DbI), Et is 
glen god/cbt, jo, or is war wat n/on oJdoric 
(Spa) 
riemelen (Nbk) ['rimjij - rijmelen nog 
even wat r/emolen (Nbk) 
riemeleri'je z. riemoldon/5o 
riemeltien (Nbk) et; ...ties ['rimjtin] 1. 
gedichtje op rijm, .beoordeeld als 
probeersel 
riemen isv. ww.; overg., onoverg.; riemde, 
het riemd ['rim:] 1. dichten, rijmen, 
rijmpjes schrijven Et n/omen zit him In or 
blood (Ld), Die vent kan good f/omen 
(Np), Die man r/emt al/es an me/caere 
(Bdie), wat zinnog/es an mo/coon niomon 
(Nw), Aj' eon vass/on macken dan moot et 
wel f/omen (Wol), Good riemen is ok con 
/ccunst(Sun-0t), Die vnouwkan Ac/con on 
Koulon an me/coer n/anon (El) 2. (overg.) 
schrijven, opstellen (van brieven) (Ow) I/c 
moot nog con brief riemen (Ow) 3. 
(onoverg.; van teksten) rijm hebben, 
vormen Dat n/omt ok nog, waj'zodon (Nw) 
4. (overg.) het logiseh verband begrijpen, 
plaatsen, juist interpreteren 1k /can dat n/ct 
good n/omen, boo dat goval now in mo/coon 
zit (Dfo), Soms is eon brief scbnioven 
moo//i/c, or moot eon botien f/omen mit wat 
zo bedoelen (Pe-Dbl), I/c kan dit n/ct 
riemen niet good plaatsen, niet good 
begrijpen (Nt, Nw), Now /can ik et n/ct 
moor n/omen nu voig ik het niet meer 
(01-Nl), Dat vaalt n/ct mit do waorbicd to 
demon kan niet overeenkomstig de 
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waarheid zijn (Ow), 1k kan or niet good 
riem en dat ze him ovea'al de scbufd van 
geven ik kan niet good begrijpen, vindt het 
filet juist (Db), Zopas hej' zegd dat d'r 
bid emaole glen wetten wezen moeten. Hoe 
riem ie dat? hoe lain je dat flu logisch, 
good vinden (d) 5. (onoverg., ook onpers.) 
rijmen, rijp vertonen (verspr. WS) As et 
riemd bet, dan bin de bomen wit, nao mist 
(Sz, Bu), As de bomen slim riemen, is or 
we] es eon token van duj (Bdie), Et bet 
(wat) riemd vannaacht (01-NI, Ste, Nw, 
Bu) * (Thy kan) Riemen on diebten, ie 
zo/Jen 'tgat d'r van oplicbten (El, Ma, Np, 
Nw, Ow), ...d'r van licbten (Nbk), ...et 
hemd d'r van liebten (Nbk), ...d'r veur 
Jicbten (Dhau, Nbk, Ld), - ..op/ichten (Bu), 
...et gat d'r bi5 opliebten (Dho, Ld), ...de 
pette d'r vein- Jiebten (Db, Diz, Wol), Mit 
riemen on dicbten kuf' 't gat op/icbten 
(Dfo), .. .kuj' de poeperd veur oplicbten 
(Dhau), HIJ kan riemen en dicbten, Ac 
zol/en 't band d'r veur ]icbtcn (ho: Nw, 
Wol), Riemen on diebten, daj' de kont d'r 
van oplicbten! (Ma), 1115 kan riemen as 
Pieter Siemen (Diz), ook gevolgd door 

on dichten, je zollen or gat d'r bi5 
op/icbten (01-Ni), Die kan riemen en 
dicbten, ie zollen et gat d'r veur opliebten 
(El, Np, Ow, Spa), Hiy kan dicbten on 
riemen as gekke Siemen (Op), 1115 kan 
riemen as dilcke Siemen (Spa), ...as gekke 
Siemen (Sz), ... Tlemen (Sz), ...as oolde 
Tiemen (Sz), ...as oolde Siemen on dicbten 
daor zoj' de pette vein- licbten (Nt), 1115 
kan riemen as gekke Siemen, on dich ten, 
daor zoj' et dekseJ van de plee vein-
oplicbten (Op), Rieman as ouweSiemen on 
dicbten, ie zouwen depette d'r vein- lichten 
(Spa), Hij kan riemen on dicbten, zonder 
de pette to Jicbten (Mun, Nt), ...ie zo/Jen 
de pette d'r vein- Jicbten (Sz, Nt), 
...oplichten (01-Ni, Sun-0t), Hij kan 
dich ten, daor kuj' de pette vein- Jlcbten 
(Diz), Hijzegtgien woord, of It rieznt mar 
voort (Sz), Riemen, dich ten, vessies 
maeken/Bin dat zokke s/thyme zaeken (Db) 
riemeri'je (Dho, Diz, Ma, Nbk, Nw, Obk, 
01-NI, Op) do [rimo'rtjo, ...€je; z. -i'je} 1. 
hot rijmen, de rijmen die men maakt Mit 
Sunderklaos doen de meensken nogai wat 
an riemerie (Obk), Wat was It weer eon 
riemerie mit Suntcrklaos (01-NI)  

riemerig (Dfo) bn.; -or; -st ['rinipx] 1. 
met rijm op de grond, do bomen enz. Et 
wodt morgens a] wat riemerig over de 
grond, now et wat begint te vriezen (Dfo) 
riemesnieden (Sz) onbep. w. ['rimasnidifl 
1. snijden van riemen, in * Van andernyans 
leer is or best rienjesnieden (Sz), z. onder 
rlem I 
riemig (Dfo) bn.; -or, -st ['rimox] 1. met 
enige rijm, rijp Et gros is wat riemig (Dfo) 
ricniklaank (1) ['r...] - rijmklank 
ricinprente (I) ['r...] - rijmprent 
riemsehema (1) ['r..] - rijmschema 
riemseltien (Nbk, Obk) et; ...ties 
['rimsjtin] 1. klein rijmpje dat niet veel 
voorsteit Mit eon riemseltien d'r bi5 is et 
Sunterklaoskedo veul mooier on is d'r vcu] 
meer an as zomar overgeven (Obk) 
riemstok (Nbk) et; -ken; -kien ['rimstok] 
1. op rijm gesteid verhaal, groter gedicht 
op rijm eon groot riemstok (Nbk) 
riemwoord (spor.) ['r ... J - rijmwoord 
riep Ook riepe (Nbk) do ['rip(a)] I. rijp, 
rijm D'r zit riep an de bomen (Nw), D'rzit 
afiegeer riepe op 'e toeken (Nbk) 2. z. 
riepe l, II 
riepe I (OS) Ook niep (Db: bet.1), rope 
(Bu: bet. 2) do; riepen [ri:p(o)/'rt:po] 1. 
(ook verz) bep. stroachtige twijg met be- 
huip waarvan men het riot van eon rieten 
dak good vastmaakt (Db, El) Vein- etnien 
van et dak bruukten ze vroeger riep, stro- 
touw of ok we! teertouw (DIi) 2. niif voor 
paarden, geiten, schapen, konijnen (OS, 
Bu, 5: Db; soms all. inzake paarden) Wi5 
badden mooie, rondo riepen in de peerde-
stal (Ow), Net etpeerd wel huj in de repo? 
(Bu), iene deur de riepe voeren to weinig 
eten geven (Ow), Die wodt zeker dean- de 
riepe voerd di.: want hij is nogal mager 
(Ow) 3. smalle strook (grond, land) (Bu) 
eon riepe Jaand (Bu), Dat is we] zoe5 
smalle riepe (Bu) 4. z. riep, rove 
riepe II Ook niep (WH) bn.; -or, -st 
['rip(2)J I. rijp (om geoogst, genuttigd to 
kunnen worden: van vruchten, gewassen, 
honing) Derogge is riepe, die moot d'r of-
we moe'n to mien on to wellen mit de 
we/ba oke (Nw), We moo 57 de rogge nodig 
mijen, want et zaod rarnme]t d'r a/ of zo 
riepe is or (Op), Die appe] is nog niet good 
riepe (Nbk), Die appe]s bin vroeg riepe 
(Bu), De prumen bin riep (Spa), As de 

- 
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hunnig n'epc is, wo ½ do raoten dew-  de 
bien Jochtdichtc ofslcuten mit can 
dekselticn van was, do (was)zegel (bs) 2. 
(van zaken, personen, dieren) tot voile 
ontwikkehng gekomen D'r wodt zegd oat 
vrouwfuden corder nape binncn as man-
ludcnvoiwassen, geslachtsrijp (01-Ni), eon 
nape koc een koe die binnen enkele weken 
of dagen kalft, hoogdraehtig is (Bdie, Ma, 
01-NI, Op, Ow, Sz, Woi), ...pinfcc id. 
(Ste), zo ook: Die kalikoc die is baost 
nape (01-Ni), Die koe staot baost nape 
gaat flu bijna kaiven (Nbk), As con koe 
kalvon moot en hij is boogdrachtjg, dan 
staot hi5 rope (Bu, Woi), Die koc is niepe 
your do slaacht (Dfo), (m.b.t. veeziekte:) 
En oat was ok wel es eon strop, aj' Jack 
con rope koe of varkens of biggon 
vorkopen wollen (vo), Die pinko is d'r 
rope your om ondor do bolle to zetten 
(Obk), De zogels wo'n deurbeten as dc 
jonge bien d'n uut willen [nI. uit de 
moerdoppen], dan bcj' riep bniud d.i. dan 
zijn do jonge bijen ver genoeg ontwikkeid 
(bs: Dfo, Op), zo ook Zo bin rope id. (bs: 
Dfo) en Et bnuud is niepo (bs: Dfo, Ow) 3. 
hetz. als zwaarmniepo, z. aidaar (bs: Dfo, 
Obk, Op) 4. (van puistjes e.d.) op 
doorbreken, tot volledige ontwikkeiing 
gekomen Jo moc'n at zo lange pappon tot 
et rope is (Dho), Die zwulle is flog niet 
,rope (Np), Eon negenoge is niet zo 
noffolik, die kan je lange plaogon vow-dat 
hiy flope is (Obk), Jo moc'n mit 
zwuJdonien et zo langepappon tot at tiope 
is (Dho) 5. gereed zijnd voor eon nieuwe 
ontwikkehng, voor nieuwe situaties Doe et 
goedschiks niet wol, was at yolk nape om 
aacbten eon volksmonnen an to iopon (vo) 
6. wijs, ervaren nao niep beraod (Pe-Dbl) 
7. z. niep 
riepeerd Ook riedepeerd (Diz, Obk, Ste), 
n'jpeerd (Dho) ['ri ... /'rith ... /'rej ... J - nj-
paard 
riepelen z. nepolen 
riepen zw. ww.; onoverg.; niepte, is/hot (in 
onpers. gebruik) riept ['nipip] 1. rijp wor-
den (onpers.:) As at mooi weer is, wil at 
we] niepen (Bdie), In oktoben begint at 
soms al to niepon (Op), Et zaod nept mooi 
(Ma), ...begint to riopon (01-NI, Nbk), 
(van hooi, koren:) Et nopt nib! het rijpt 
niet of nauwehjks (Ste), Mit do laete 

haastzunne nopen do appels nog mooi 
(Obk), Et nopt to gauw ni. gezegd van 
koren (Diz), (in speciaal, overg. gebruik:) 
En dan komt do zommer, die niept a! ot 
zaoddoet hot koren nijpen (bI) 2. (onpers.) 
rijmen, ontstaan van rijp Etniopt wat(Nbk, 
Np, Nw, Ste), 't Hot vannaacbt aonij nept 
(Obk, Nbk), As at mistig is on vniest, 
begint at to riopen (Pe-DbI) 
rieplaete (Ld) ['r...} - rijplaat Do 
nioplaoten bin soms verrekto malckelik om 
do zwaoro auto's over to niedcn (Ld) 
rieproef (verspn.) Ook rijpro of (Bdie, Ma, 
Obk, Wo), ri'jproef (Bu, Db) 

- rijproef 
ncr (Db, Nbk) et; -en [ri:ar] 1. (weinig 
gebruikt) vaars 
rierichting (spor.) ['r ...J - nijriehting 
ries de, ook et (bet. 1); -ion (bet. 2); 
riezen (bet. 2) [ris] 1. rijshout ties om 
bossoms to macken bezernnijs: voorai van 
dunne berketakken (Bdie), Bi5 do vaont 
bnuken ze nios om to verstovigon (Nw), D'n 
moot soms nios biy do aten your tegonop to 
klimznon (Obk), Ze zetton ties biy do 
atepoelegies (Ma, Nt, Obk, Ste, Nbk) 2. 
nijs, twijg, met name van wiigehout (Nw), 
z. ook niesion, vgl. niozon om do bokkens 
an to niogen (Nw) 3. (verz.) rijst, 
rijstkorreis (voorai als genecht) witte ties 
(Nbk), brune ties (Nbk), Rics mit pro em en 
is slim lekkor (Obk), Sommilen  vien en 
nies mit hotter en bruno sukor lekkor 
(Pe-DbI), We bobben dikke ties had 
gekookte nj st (Obk, Ow, Wol), We kniogon 
vanmiddag thkke nios gekookte nijst met 
boter, suiker en veelai rozijnen, kaneei, 
knenten en/of pruimen (Dfo, Nw, Bu), zo 
ook Wehebbondikkoties had (Obk,Ow, 
Woi), zo dreuge as ties (Db, Nbk, Np, 
Spa) * Et is aJIc daegen gion ties mit 
rozionen hot leven is niet aitijd even 
prettig, gemakkeiijk (Dho, Np), zo ook Et 
leven is niot altied ties mit rozienen (Obk, 
Op) en Et is niet altiod nos mit rozienen 
(Dho) 
Ricsberkaampe z. Riosborkaampon 
Ricsherkaampen (Dho, El, Nbk, Obk, Ste) 
Ook Riesberkaampe (Bu, El, Nbk, Ste) et 
[ni:zbç'kä:mpipl...'kã:mpo] 1. naam van eon 
bekend gehucht noord. van Bull. Vnoogen 
zodcn zo op Riesbonkaampen: 'Die hot hour 
over do tnaznrails zot' heeft haar zwanger 
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gemaakt en heeft haar vervolgens in do 
steek gelaten (terwiji ze niet waren ge-
trouwd) (Bu), Die woont op Riesborkaam-
pen (Ste) * Malddnge is ten clite-stad/ 
Tronde is eon moddorgat'Flsc is eon lange 
streek/Buil is eon hoge bult/In Riosbor-
kaainpo is nook gJen preok (Nbk) 
Riesberlcaamper I (8db, Bu, Dho, Nbk) 
Ook Riesherkaainpster (Ma) de; -s; -tien 
{ri:zbr'ka:mpr/ ... stT} 1. iemand uit Ries-
berka amp en 
Riesbenkaamper II bn. (Edie, Dho, Nbk) 
Ook Riesherkaampster (Ma) I. van, met. 
betrekking tot Riesborkaaznpoa Riosbor-
kaarnper booren (Dho) 
Riesberkaanipster z. Riosborkaamper I, II 
niesbessem (El, Ma, 01-NI, Pe-Dbl) ['r...J 
- rijsbezem 
niesboek (I) ['rizbuk] - rijstbuik 
niesbokken (El, Nw, Ow, Ste) Ook rio-
siesbokken (Nw), riesienboicken (Bu) do; 
-5; -tien ['rizbokp/'risiz ... /'risim ... ] 1. bok-
king in oon reeks aan eon rijs, twijg (vaak 
twaalf in getal) Riesbokkon bin lokkor, mar 
zo zitten vol mit graot (El), Riesbokkens 
mos iy zolf opbakken (Ow) 
niesehue (Dhau, Diz, Ld, Nbk, Nt, Nw, 
Ow) Ook njschoe (Ma, Nw, 01-NI, Op, 
Wol) [risku/'rej ... ] - rijgschoen 
nieschoele (Db Ld, Nbk) Ook rijschoele 
(Bdie) ['r...] - rijschool 
riesehoelehoolder (spor.) [r ...J - nj-
schoolhouder 
niesdneuge (Obk) bn. [nizd ... ; aks. wisselt] 
1. droog als rijst Do riesdreuge roggo 
woddo dust en ie konnon or zaod beaten 
risselon in et stro (Obk) 
niesen z. risson 
nieshoolt (Ma, Nbk, Nw, Obk, Ow, 
Pe-Dbl, bs: Dfo) Ook rieshout (Sz) ['r...] 
- nijshout Thy de vaort britten zo riesboolt 
oni to vorstovilon (Nw) 
rieshout z. rieshoolt 
niesien (vorspr. WS, Obk) et; riosios 
['nisin] 1. in eon riesien bokkens eon aantal 
bokkingen gebonden aan eon rijs (meestal 
twaalf, z. ook fission) Hiy vent mit riosios 
bokkens (Sun- Ot), We koebten can riosien 
bokkings van can man die dam-  mit sutelde 
(Obk), vgl. 'Eon riesion bokking, vas van 
Do Lommor, vent eon sobolling!' reup R. 
(Op), Mit eon riesien bokkens dan baddon 
de bokkens eon bessemriesicn deur do bek 

(Nw) 
niesienhokken z. riesbokicen 
niesiesbokicen z. riesbokkcn 
nieskoeke (1) ['r...] - nijstekoek 
nieskoelcjen (I) ['r...] - nijstkoekje 
nieskorrel ['r  ... l - nijstkorrol 
niesnat (Nw, Nt) et ['risnat] 1. nijstonat We 
bebben war riosnat had (Nw), Riesnat is 
soms best vent do ingowanden (Nt) 
niespikker (Sz) do; -5; -tien ['risptk] 1. 
(schortsond) iemand van eon donkor ras 
niesplaante (1) ['r ... ] - nijstplant 
niessnieden (Sz) onbep. w. ['nisnid] 1. 
snijden van rijshout, vooral: bezemrijs 
Vroegor deden ze dat allomaol zels, fits-
snieden on bessembionon (Sz) 
niestaofel (I) ['r...] - rijsttafel 
niestemaci (Dho) ['risto ... ] - rijstemeel 
niesteren (Bu) zw. ww.; onovorg.; nester-
do, hot riostord ['ni:stri7] 1. enigszins staan 
trappelen: van koeion die bijna aan hot 
kalven too zijn 2. do zakon opruimen, 
oppakken (Bu) Ikzal mar even beginnen to 
riostoren (Bu) 
niestroke Ook riestrook (Nbk), rijstrook 
(Nbk) ['ri ... / ... ..rsj ... ] - rijstrook 
niestrook z. riostrolco 
net Ook reit (Bu, Dfo, Dhau, El, Ld, Ma, 
Nbk, Np, Nt, Ow, p) et [ri:t, ook wol 
rit/rsjt] 1. bokende plantosoort: riot Oonze 
mannon werken Mj 't winter voulo in 'tnet 
nI. om hot to maaien, bindon (Sz), ionomit 
eon klutien in et net sturen, Ft riot staot in 
bulton d.i. hot gomaaido riot (Ow), D'r zat 
reit onder do pannon (Ma), Ft reit moot 
anbwinon woddon nI. op hot dak (Ma), 
Daor lag toth eon daokeriet op/ eon flinke 
Iaag (op hot dak, als bodokking) (Nw) 2. 
(ook verz.) nietstengel dilcko roiten dikke, 
lange niotstengels (Np), Mit bogosebieten 
woddo eon roit bruuJ<-t, mit eon bussion van 
vloorboolt d'r op (Dfo), zo ook We zoch ten 
altied dik/co roiton in 't riot vent schieton 
mitpielke on bogo (Ld), Dopiolkon van do 
spanbogo maokten we vroegor van oen 
stovige riot mit eon stuldcion v/ocr d'r an 
(Spa), do roiton van do sob are gebruken 
vent pu/on ni. uit do dakbedokking 
gonomen (El), Mit c/c roffelpot [d.i. hot 
muziekinstrument do rommolpot] baf' de 
vingor oon betien nat en dan biy et rietien 
langes, dan beef' eon wife/end goluud; et 
fiction kwani dear do b/acre benno, vent- 
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rietaachtig - rietkragge 

dat die bfaoze op et bussien kwani (Ste), 
(verz.) Eon fang nation zat d'r dour d.i. 
jong net door het gemaaide en vervolgens 
gehooide gras, waardoor dat glad was on 
moeiiijk bijeen te slepen door te tiemen 
(01-Ni), beven as can nation (Dho, Ld), 
...as eon net (Ow) 3. in Spaans riot z. bij 
Swans 
rietaachtig z. rietachtig 
rietachtig Ook rietaachtig (Obk) [r ... ] - 
rietachtig, op net gelijkend Kropaore is 
fang, niotacbtig grds dat nag gnujt op Iaand 
daor gien stikstof op komt (Obk) 
rictanplaant (spor.) ['r...] - nietaanplant 
rietbos (spor.) ['r ... J - rietbos, schoof net 
rietbraand (Sz) ['r...] - nietbrand Veurig 
faor was bier eon nietbraajjd (Sz) 
rietbrommel (Mun, k) de; -5; -tien ['rfl] 
1. dikke, zwarte braambes 
rietbulte (verspr.) ['r...] - rietmijt D'r zat 
eon bouwivannegion your do niotbulte 
(Wol), Al'  in Ovoriessol komnion, bin d'r 
op verscbeidcn plakken allomaol rietbuften 
(Ld) 
rietdak (spor.) Ook reildak (Db) [r ... ] - 
rietdak lone die rcitdakkon fogde, wodde 
dekker nuumd (Db), Be dokzode was 
Jangwoipzj year do naalde van 't rietdak 
(Nbk) 
rietdekken (Bu, Nbk, Diz, Np, 01-Ni, Op) 
onbep. w. ['r...} 1. daken met net dekken 
rietdekker Ook reitdekker (Dhau, Ma, 
Ow) ['r...] - nietdekker Do niotdek/cer 
bruukto kramdraod biy 't rietdokken (Pe-
Dbi, Sz), Do nietdeklcors wacron an at 
overdekkon mit do sob are (Mun) 
rietdekkersnaalde (Ld) de; -n ['n..] 1. 
naaid gebruikt voor het binden van rieten 
daken 
rietdompe (Np, n) ['ri:dompa] - roerdomp 
riete (verspr.) de; -n ['rita] 1. korte 
periode, poos Biy nioten heurde bolt aftied 
mar treinen soms, af en toe (Nbk, v), It 
Gaot bij nioten met korte penioden, met 
piotselinge opwellingen (Ste, Op), zo ook 
MY bet or bij nieten met korte penioden, af 
en toe (Diz, Spa), We kun nag wef con 
koofdo nato kniogen een periode met koud 
weer (Np), eon dreugo on eon natto note 
een droge en een nattige periode (Op), We 
hebbon eon note had dat iodenione kotto 
rokken droug periode, tijdperk (Nw), ...dat 
zo nooit goad was (Nw), ...dat et nook 

regonde (Nw) 2. smalle, gescheurde strook 
(Db) con oafd Iaoken an rieten scheuren 
your pootsfappen (Db) 
Riete II (Bu, El, Nbk) de ['rita] 1. bep. 
wetering aan de oostkant van Buif, 
uitmondend in do Lands 
rietel z. nittel 
rietelkoute z. nittefkont 
rieten I Ook reiten (Db, Dfo, Nbk, Ow) 
['ni:t'rejti] - rieten, van net We baddon 
vroegor eon nioten dak op 'a schuro (Ld, 
Sz), Wobadden vroeger vostzodon op oons 
reiten dak (Db), eon reiten dat (Dfo, Ow), 
con rieten stool ni. van Spaans riot, zo ook 
rieten moubels 
rieten II (Bu, 01-NI) st. ww.; oveng., 
onoverg.; het reten ['riti2] 1. uiteen 
scheuren, mkken, uiteen rijten With as 
opbofon an or godion to trekken, Jim nioten 
me de biele boef uut ofkaoro (01-NI), Et 
riot hiofemaof uut mekoer (Bu) 2. been en 
weer zitten schuiven, wippen, met name op 
een stool (zodat die kapot kan gaan) 
(01-Ni) op 'a stoef henna-an- woer rieton 
(01-NI) 
rietgaanze (I) ['r...} - rietgans 
rietgrond (spor.) ['r...] - nietgrond 
rietied (spor.) ['n..] - nijtijd: van beroeps-
chauffeurs, ook: duur van een nt 
rietiedenbeshiut (1) ['nitidzbasIyt] - rijtij-
denbesluit 
rietien ['ri:tin} - nietje: klein riot, bet. 2, z. 
riot ook: buisje van papier of kunststof 
waardoor men drinkt door te zuigen eon 
niotien in de ranja (Nw), Mag ik d'r oven 
con fiction bi) obor? (Nbk) 
rietieslaand (Nt) et ['ni:tis ... ] 1. slecht 
soort weiland, weiland met Iichte en 
weinig vnuchtbare ondengrond 
rietkamme (Nt) de; -n ['r...] 1. steel van 
zo'n halve meter met aan het ene eind, op 
eon nj, grote spijkers erdoor, vgl. Iepaic-
kon con bossion net in do baand en 
kainmen at mit do niotkannno uut nI om 
het te ontdoen van ongerechtigheden (Nt) 
rietklopper (Dfo) de; -s ['n...] 1. gereed-
schap waarmee de nietdekker het net op 
het dak viak klopt 
rietkraege (verspr.) ['r...] - rietkraag 
rietkragge (Bdie, El, Mun, Np, Obk, 
01-Ni, Op, Spa) de; -n ['n..] 1. hetz. als 
knagge, z. aidaar Biy It veurfaon gaon zo 
do rietkragge o branon (Spa), D'n zat con 
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rietladen - rieven 

zwan in die rictkragge to bn,don (Np) 
rietladen (WH) onbep. w. [r ... ] 1. laden 
van net op een wagen Mit rietladon mooj' 
d'r ok om donken dat d'r eon scheorfago in 
komt (Spa) 
rietmi'jer (I) de; -s; -tien ['r...] 1. iemand 
die net maait 
rietmiete (Spa) ['r...} - rietmijt Bouwman-
negies waken et nussion in riotmioton 
(Spa) 
rietmuske (n) de; -n; ...muskien ['r...] 1. 
nietgors 
rictnaalde (Np) de; -n ['r...] 1. hetz. als 
riotdokkersnaalde 
rietoer (spor.) ['ni...J - nijtoer 
rietorchis (I) ['r...] - nietorchis 
rietplagge (Spa) de; -n ['r...] 1. plag, zode 
begroeid met net 
rietploeme Oak rietplume (Ow, Spa) 
[ri:tplfino/ ... pl5mo] - nietpluim 
rietpinme z. riotploemo 
rietpluuster (Nt) [r ... ] - pluister: van net 
1k zit we] es onder do riozyIuustors (Nt) 
rietpoele (Nbk) Oak reilpoele (Ow) ['n...} 
- nietplas 
rietpolder (Sz) de; -s ['r...] 1. polder met 
veel net 
rietpolle (Mun, Nt, 01-NI, Spa, Ste, j) de; 
-n; -gien ['n...] 1. stuk Iaag, nat land met 
net, hetz. als kraggc D'r kwam eon nor 
gcluud uut do rictpoflc (Mun), We zillion 
do riotpoiicniar vorJiurcn ni. am te maaien 
(Nt), Et ii5schuui wodde bruuict in do 
floip of/c, in do winter; It was con van 
stokken opzet geraemte, mit bosson riot d'r 
aacbtor; io konnen dan 'hi do Hfto' at riot 
in bossen bienen (Spa) 
rietrosien (1k) et; ...rosies ['ni:tro:osin] 1. 
wilgenoosje 
rietschut (Sz, j) ['r...} - nietschutting 1k 
wil even eon rietsehut zotten, am wat /if to 
to kriegen (Sz) 
rietsegare (Pe-DbI, Sz) de; -n; 
...segaartien 	['r ...J 	1. 	lisdodde 	(de 
bloeiwijze) 
rietschure (Nt) de; -n; ...schuuntien ['r...} 
1. schuur waarin men net bewaant 
rietsuieden (Dho) onbep. w. ['r....] I. 
snijden van net Ze bin daor an 't 
rietsniedon (Dho) 
rietsnit (Bdie, Obk, Pe-DbI, Ste, b) de; 
-ten; -tien ['ni:tsntt] 1. soort zeis met 
sikkelvormig blad, voon het opmaken, 

uitmaaien van sloten en greppels 
rietstengel (Dho, j) Ook rietstingel (Ow) 
[n ... ] - rietstengel Wilde wrango bin wien-
sols, die zitten am de riotstingels drifd 
(Ow), An die riotstcngcls zit ½ poesien ni. 
de bloeiwijze (Dho) 
rietstingel z. rietstengel 
rietsuker (spar.) L'r...J - nietsuiker, suiker 
uit suikerriet 
nietuug (Edie, Db, Dfa, Dhau, Nbk, Np, 
Nw, Obk, Op, Ste) ['nityx] - rijtuig, koets 
ringricdcn mit poord en rietuug, saws ok 
wel es op 'o Hots (Ste) *10  wo'n van 
strontkarron a vei roden, eon riotuug gaot 
ow jo henna een onedel iemand roddelt 
over een antler, nobele mensen doen zoiets 
niet (Ste) 
rietuughokke (Obk) et; -n; ...hokkien 
[ni --- ] 1. hok waanin óén of meer nijtuigen 
zijn gestald 
rietveld (ba) ['r...] - nietveld Enten en 
ben ten on rietvoid on rocgte (ha) 
rietvlechten (Nw) onbep. w. ['n ... J 1. de 
wenkzaamheden van de rictvlecbter uit-
voeren, met name: rotan vlechten, d.i. 
vooral: voar het vervaardigen van meu-
helen 
rietvlechter ['r ...J - rietvlechten (met name 
inzake ratan) 
rietvlechtersdflrp (spar.) et; -en; -ien 
['n....] 1. darp waar de riotvlochtorswonen, 
met name: Noordwooldo 
rietvtechtindustnic (spar.) de ['r...] 1. 
bednijfstak waanin men ratan verwerkt met 
name tot meubelen 
rietvleehtschoele de ['n ... ] 1. school waar 
men rietvlocbtors varmt, am met name 
rotanmeubelen te kunnen vervaardigen In 
Noordwoolde hej' do rietviccbtscboelo 
(Nbk) 
rietvoorn (Bdie, Dfa, El, Ma, Obk, j) Oak 
rudevoorn (Sz) ['ni:t ... /'rydo ... ] - nietvaorn 
Mr zit oen bool riotvoorn in dat petgat 
(Obk) 
rietworm z. ritworxn 
rieuw z. nw 
ricuwen z. ruwon 
rienwerig z. ruwenig 
rieuwgien z. ruwgien 
rieven (Bu, Dho, Np, Nw) Oak ruwen 
(Bu) zw. ww.; oveng.; niefde, het niefd 
{'ni:bqh/'ryMzp, ...m] 1. raspen (met name 
van kaas) (Dho, Np, Nw) keze nieven 
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rieverbod - rljschoe 

(Dho, Nw) 2. gerieven, helpen (Bu) Kuj' 
mij even novell! helpen, gerieven (Bu) 
rieverbod (spot.) ['r ... ] - rijverbod 
rieweg (Nw) Ook rijweg (Edie, Nbk, Obk, 
01-NI, Op), rijweg (Bu, Db, 11th, Nbk) 
['ri ... ..rej ... ..rtj ... ] - rijweg (weg om op to 
rijden) 
riezen I (verspr.) at. ww.; onoverg.; is 
rezen ['ri:zl?] I. rijzen, opzwellen, uit- 
zetten: vooral van deeg, beslag D'r zit con 
Jaogion in do bollo die niot good rozen is 
(Np), Et doog moot riezen (Nbk, Ste), 
...bogint to riezen (Bu), Et dieg staot to 
riozon (El), ..Js good rozen (Obk), 1k moot 
de stoeto nog even Jaoton riezen (Ste), El 
doeg i-Jest uut do panne (Ld), ...moot oerst 
wat riezen vourdat ct in do panne komt 
(Obk), Et mao] i-Jest (Nbk, Ow), ...moet 
riezen veur de ouliobollen (Nbk), AJ' 'tgist 
vorgoton, riezen do euliebollon niot (Spa), 
(gezegd van mooi, droog hooi:) Webebben 
or huf zo mooi et i-Jest in do boogte (Bu), 
(fig.) Do pniozon riezen do panne uut, zo 
stiogen ze (Spa, Sz), Et nest do panne uut 
wordt buitensporig duur, het wordt veel to 
veel enz. (Np) 
riezen II (Nbk, Spa) bn.; attr. ['ri:zi] 1. 
van nj shout riezen bessoms (Spa) 
riezenbri'j [ri:zifb ... J - rijstepap, pap van 
rijst gekookt in melk ficzenbrij mit brune 
suker (Dhau), Do riezonbr.z woddo in eon 
grate koemo sebept en die kwarn middo] 
op do taofel to staon ni. bij hot fooion, 
wanneer hot dorsen van boekweit voltooid 
was (k: Ste) 
riezig (Edie, Nbk, Obk, 01-NI, Op, Wol) 
['ri:zox] - rijzig: eon riozrj vrommes 
(Obk), .. .porsoon (Bdie, Nbk), eon niozigo 
vent (Nbk, 01-Ni, Wol), ...con riozige 
gostaito (Obk), eon riozig gobouw (01-Ni), 
... buus(Op) 
rif (1) et; -fen [ru] 1. nif (in zee) 2. z. rip 
riffen (Oho) onbep. w. ['rtfipJ, in Etisniet 
to ritfen haast to zwaar om to tiilen (Dho) 
rift z. nit? 
riggeleteur z. rogolotour 
riggeleteurktokke z. rogeloteurklokko 
riggestraosie (Bu, Nw, Ste) Ook rege-
slraosie (verspr.), registraosie (Dhau, Np), 
regestrasie (Db, Spa), registratie (Dfo, El) 
[ntgo'stro: osi/n:go. . ./rt:gi.../ri:go'stra:si/... 
tsi] t. registratie, hot registreren 
riggestreren (spor.) zw. ww.; overg.; 

riggestreerde, het riggestreerd [rugo 
'strt:0T17] 1. registreren 
nj do; -en; -gien [rej] I. in een rechte Iijn 
bewegende, staande of liggende personen, 
dieren, voorwerpen enz. oon i-if huzon, in 
do i-fl  (staon), op con rjj As do brogge op 
is, staot d'r zo eon biefo i-if auto's your 
(Obk), (inzake een bij enkorf of - kast:) uut 
do i-if zotton een meter voor de bijenstal 
plaatsen zodat de meeste haalbijen bij 
andere volken terecht komen on het yolk 
dat stork geneigd is tot zwermen eerst 
nieuwe haalbijen moot zien to krijgen (bs: 
Obk), Hif hot zo niot op eon nifgion is eon 
beetje getikt (Ste) 
nijbalke (Spa) de; -n ['r ... ] 1. balk waaraan 
de stalpalen aan de bovenkant zijn vast-
gemaakt (Spa) Do nijbalko gooft ok nog 
eon boo] stowi an do zooldor (Spa) 
nijbewies z. ricbewies 
nijbroek z. niebroek 
nijdraod z. niogdraod 
nijen z. niogon 
nijexamen z. nio-examen 
rijexaminator z. nie-oxainunator 
nijgaoren z. ni)iaoron 
nijgdraod z. riogdraod 
nijgen z. riogon 
rijggaoren z. ri)kaoren 
nijgieshuus (v) et; ...huzen; .. .husien 
['rsjxis ... } I. rijtjeshuis Wat hef' hior now 
in zoe'n rijjieshuus (v) 
rijgleerze z. riegleorze 
rijgsel (Nw) ['rejxsj] - rijgsei, bijv. een 
snoer kralen 
rljgsnoer (Sz) ['r...] - rijgsnoer 
nijgsteek (Bu, Nbk) Ook rijsteek (Spa) 
['r ... J - rijgstoek 
rijkskanselier (Np, 1) do; -s ['r..J I. 
rijkskanselier (1) 2. bep. soort aardappel 

nijksschatter z. nioksschatter 
nijleerze z. nioloerzo 
nijies Z. niolos 
Rijn - Rijn 
nijnaak (spor.) ['r..] - rijnaak 
Rljnbnogge ['r...} - Rijnbrug 
Rijndal (spot.) [r ... ] - Rijndal 
Rijnwaeter (spot.) ['r...} - Rijnwater 
Rijnwien (spor.) ['r...] - Rijnwijn 
rijpeerd z. niepoord 
nijproef z. rioproof 
nijschoe z. rioschoo 
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rijschoele - rule 

rijscboele z. rieschoele 
rijsteek z. rijgsteok 
rijstrook z. riestroka 
rijweg z. rioweg 
rik z. rek I, rikke 
rikke Ook ilk Nbk, Nt, 01-Ni, Spa, Sz, s: 
Db) et; -n; ...rikkien ['rtk(o)] 1. hekwerk, 
siaapstok voor kippen 1k vien dit rikke 
vow- de kiepen wol wat boge (Op), Dc 
kiepen bin op It rikke (Bu), ..zitten op 't 
rifle (Dhau, Diz, Nw, Spa, Nbk), ...zatten 
vrocger op 'trifle bovon depotstal(Obk), 
Mit die kotte daegon gaon do kiepen al 
gauw naor or rikke toe (Pe-Dbl), De 
kiepen gaon vroeg naor 't ri/eke (Dfo), ...op 
or rikke (Dhau, Ld), D'r bin nog mar een 
peer kiepen in do loop, do aandcren bin al 
op et rikke (Op), Wijgaon op 'trifle naar 
bed (verspr.), zo oak We moe'n nodig op 
't rifle (Ste), mit do kiopen op 'trifle 
gaon vroeg naar bed gaan (verspr.), Ze bin 
al op 'trifle ze zijn al naar bed (Dho), Do 
kiepen bin van 't rifle de steken zijn van 
do breinaalden (n), zo oak 1k bob een 
kiepe van or rikke lett.: eon steek laten 
vallen bij het bref en (Nbk), zo ook 1k bob 
eon sleek van or rifle id. (Nbk) 
rikkemedaosie (verspr.) [rtkamodD:osi] - 
rekommandatie, aanbeveling Hi)' had dat 
wark began, mar hi)' had ok een goeie 
rikkemedaosie (Db, Np, Nw), 1k zal wel 
rikkomedaosie veurjow macken, aj' op dat 
baentien doen wilfen!voorspreken (01-NI), 
Dat was glen riflemedaosie vow- hour (El), 
We kriegen op at beden vuus to yule 
pepierrommel van win/eels mit rile/come-
daosie angaonde aiderhaande weren (Obk), 
Dat ze Jo die geleverde spullen weerom-
mesturen is glen riflemedaosie vow-  low 
(op) 
rikkemederen z. annflemederen 
rikken zw. ww.; onoverg.; rikte, hot rikt 
['n!qj] 1. rekken, op stok gaan zitten De 
meerste voegels rikken, bebal von weide-
voegels on waetervoegels (Bu), Jonge kie-
pen moo 'n eerst or rikken leren (Obk), Do 
kiepen rikken in do bomen (El), 1k zal 
eerst de kiepen voeren, aanders rikken ze 
a/f (Sz), Do aovcnd sebiet al mooi weer 
op, do kiepen gaon a! rikken (Op), £o 'e 
loaning van or be/eke meuj'niet op zitten to 
ri/el-en daar mag Jo niet op zitten (Bu), Niet 
20 nflen! zit niet zo op twee poten van Jo  

stool to balanceren (Bu) 2. gaan slapen 
(Obk, Op) As dekiender vroegrikken, dan 
wodt et do are dag wool weer (Obk), 1k 
wodde a/s/a operig, He stel vow- dat we mar 
ne/eon gaon (Op) 3. repareren van de 
afrastering (b: Im) 
rikketik I do ['rtkottk] 1- (schertsend) hart 
Thy bet zion rikketik niet in odder (Nw), 
Do rikketik moot wel in odder wezen (Nt), 
Jo moe'n good ow do rikketik daenken 
(Bdie), Hi)' was bange vow- zion rikketik 
was bang dat hiJ hot aan het hart had (Nw), 
or an do rikketik bebben, zo ook et mit do 
rikketik bebben (Pe- Dbl), Hi)' bad or aorig 
an do rikketik (Obk) 
rikketik II (Nbk) g.  lidw. ['rtkottk] 1. 
herhaald tikken, gezegd bij tikspel, in 
Rikketik verbiede ikjowje moot met één 
tik volstaan (Nbk) 
rikJdg (Wol) brn; -or, -st ['rtkox] 1. niet 
in orde, enigszins ziek Die koe is fiat 
riflig (Woi) 
rikkige z. nflinge 
rikkinge (Np) Ook rikkige (Bdie) de; -a 
['rikga/'nkayoJ 1. rikking, hekwerk 
(voorai: als afrastering) Depeerden badden 
ze vroeger an do nflinge staon, of ze 
stonnen op 'a deurreed d.i. bij een uit-
spanning (Np), een rikkige bij do tuun 
fangs hekwerk (Bdie) 
rikluuw z. riokluuw 
rikrak (Bu) de ['rikrak] 1. (bij het 
molenspel) hetz. als lopende pie, z. bij 
lopond 2. z. rij,rap 
riks (El, Np) - riks, rijksdaalder 
ru (Pe-Dbi, Ste) Oak rillig (Bu, El) bn. 
[rtL"rtlax] 1. schuw (van wild, vee) Do 
haezen bin rug,  ze wi//en niot zitten (El), 
Do baezen on petriezen weren rEf vandaege 
vlug zodanig dat ze weg waren voor ze 
onder schot kwamen (Pc- Dbl), (van een 
koe die zich wild gedraagt:) MY kook aorig 
rut toe (Ste) 2. z. nile 
rilderig z. rillerig 
rifle Ook HI (Bu: bet. 3) de; -n; -gien 
['rtl(o)] 1. smal, verhoogd gedeelte in eon 
terrein, hoge rug Daor zit een (boge) nile 
in 't laand, daor moej' ommo daenken 
(Wa!, Obk), eon nile over or laand (Ow), 
D'r fop eon boge rifle dour It Jaand (Bdie), 
Die nile zuwwe ofgraven (Spa) 2. op-
geworpen, op- of bijeengeperste rand am-
hoogstekende aarde, graszode e.d., ribbel 
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rillen - ruling 

(ook wel: in het us) eon rifle am do 
ocrappelkule (Spa), An de lone kaant van 
do monninge is dew-  de trekkers een rifle 
oxjtstaon d.i. vanuit hot spoor geperst (Op), 
Dc rillen moo'n inslicht wodden rd. die 
naast do wagensporen in hot pad (Np), lilY 
lout mit ploogen eon bide rifle zitten eon 
flinke strook (Bu), een rifle onder et 
stiekoldraod verhoogde grond met hoog 
gras enz. (Ow), Ze hebben mit scbaatsen 
wel as last van die nile snz op atlas (Sz) 
3. lange hoop, nj, stapel, zweel e.d. Die 
wottels gao 'k allemaol in nilon leggen, a 
ze uut do grand doe (Sz), Do oerappols 
wodden op rillen legd (Spa), Et laand het 
heel war oploverd van 'tfaor, we bebben 
bela rillen oorpels hgon (01-NI), Voer-
biotan wo'n in riVen logd (Nt, Dfo), Do 
bioton liggon al in rillen op 'a bouw (Obk, 
Dfo), Do bioton hgon in do nib (El), can 
nile bieton langwerpige hoop (Nw, Sz, 
Spa), eon lange rille bioton Id. (Db), eon 
fille buf eon zweel, wiers, ook wel: eon 
kleine, smalle wiers: We hebbon et buf op 
rillen staon in zwelen (El), zo ook othuf in 
nilen huffan (Obk), Et huf loggon zo in 
rillen; as ze tiemen mossen vroegor, mos 
datgobow-on (Dhau, Nbk, Nw, Bu), Et buf 
lag in rillen in at laand (Ow, 01-NI), Et 
buf ligt in do nil (Bu), D'r laggon nag war 
nillegios huf in et laand silerten, klelne 
wiersen, veelal: van bet overgebleven hooi 
(bl, bo: Bu, Nw), etbufinnillogiosharken 
(Ste), As or buf drougoganoogis, doon we 
et op nilen (Ld), Et gnus kon ok in nillon 
biggen (Nt), Dat grös gaon we in rillen 
leggon (Nbk, Ow, Db), otgrôs opnilogios 
leggon (Nw), 't Grös ligt no nilon (Nbk), 

op nillogios (Nbk), ...in rillen (Ma, Nbk, 
Nt), Do turf staot in do nilo to drougon 
(Nbk, Bu), do turf in nilon zotten (Nt), ..in 
do rifle zotton (El), Do turf woddo op eon 
lange rille zot to dreugon (El, Obk) 4. 
moilerit (verspr. OS, Nt) Do mallen 
maokon soms bielo rillen in do tutu, 
(Dhau), Daonlc d'r amino on stroffol niot 
over die tille (Nt) 5. plooi, vouw (in 
buigbare ttoO,  ook: huidpiooi D'r zitten 
nillon in at bohang, at zit nibbolig (Bu, 
Nw), As et taofelkliedniotslichtliitzit d'r 
eon nile in of d'r zit eon nile onder, dan 
wiletnietslicbtligen (Ste), Et vloerklied 
is wet opscbouvon, d'r zit eon rile in (Bu),  

1k bob do Heron to baostig antrokken, zo 
zitton met recbt, d'r zit me eon rifle op 'a 
roggo (B u), Jo moe'nfowbozen optrekken, 
want d'r zit eon dikka nile in (Obk), Jo 
bebben eon rile in de kousen (Dhau, Dho), 
Do kousen bangen d'r in nilon ammo (Sz), 
...hangen hour in nEon am do bonon (Spa), 
Do kousen za/ctan mit rillen wider am de 
bionon (Pe-Dbl), Ze had do kousen in 
nillen am do bionen (Nw, Ma), Macf' Zion, 
bijbot do kousen op 'a nilen (Ste), Jo trui 
zitbiolemaof op rillen geplooid, gerimpeld, 
niet mooi strak (bo: Bu, Nw), Ze had eon 
rifle am ot kuut van et bion zitten, do 
kouso zakto bow- of (Obk), 1k heb do 
kousen no eon rille am do bionon (Obk), 
lIjy hot do kousen an nilan am do bionon 
(Woi), ...in nilen am do bonon (Spa, Db), 
Do kousen bangon d'r an nilen ammo (Sz), 
Die vent is zo vet, biY  hot bob nillon in et 
lief zitten (01-Ni), zo ook Do rillen vat 
zitten hour bovon do rok (bo: Bu, Nw) 6. 
min of moor uitstekende rand (El, 01-Nl) 
eon nile an de hoed rand (El), (als verz.) 
Wat zit d'r rifle an do koza, ia moo 'n op 'o 
tied do kosto d'r of sniodon! (01-NI) 
rillen zw. ww.; onoverg.; rUde, hot rild 
['rth2] 1. rillen, boven Et was vow-igo wake 
zo koold, dat af' mar oven buton waoran 
bogonnanfo al to nYlon (Op), Hi3' nit van 
de kooldo (Db, Ow), We stannon to nilan 
van do kooldo (Obk), Jkzit to nilbon van do 
kooldo (El), Do kooldo nIt ma over do 
roggo (Bu) 2. (van kieding) in plooien, 
vouwen zakken, gaan zitten (Ste) 1k bob 
lange sokken an, on die rillen ok nag we] 
Os (Ste) 
rillerig Ook rilderig (Dhau, Dho, Nbk, Np, 
Obk, Ow, Spa, Ste) ['rtlorox/'rt1dr3x] - 
rillerig Hi)' was nibonj van do koolde 
(Obk), Daor wof' nilbonj van (Diz), Dan 
deugt et vaoks niet, af' niboni wodden 
(Nbk), A/last bobben van kooldo koorson 
dan bij'filderig on tnildanj (Np) 
rillig z. nI 
riling de; -s, -en; nillinkien ['rt1t] 1. 
tilling D'r gaot me eon niling over do 
roggo (Bu, Nw, Obk, Wol), ...over do buud 
(Ow), 1k krieg eon rifling over do buud 
(Ow), De fillings gaon mi)' over do rogge 
(Dho, Nbk, Dhau), 1k vuulde me niks met 
lekkor, do kooldo nilbings gongon me over 
do roggo rillingen door koortsigheid 
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riloren - rimpelen 

(01-Ni, Ld), vandaar As je de koolde 
rulings over de rogge gaon, dat nurnen we 
de koolde koorts (Dfo), zo ook Dc koolde 
rulings riegelen me bij de rogge langes 
(Bu), Dc kouwe rulings gaon me b15 de 
rugge langes (Spa), Dgaotme con koolde 
rifling over de rogge (Ma, Diz), Dc rulings 
leupen me over de rogge fanges (Ma), Doe 
1k oat ongelok gebeuren zag, leup me een 
rifling over de rogge (Op) 
riloren (El, Nbk, en verspr. west.) zw. 
ww.; overg., onoverg.; riloorde, hot riloord 
['rt1o:oçi] 1. met zn handen over zn koud 
geworden oren wrijven teneinde die warm 
to krijgen (Obk, Wol) 2. (overg.) met de 
handen iemand hard over z'n oren wrijven 
(on af to straffen, on ontzag in to 
boezemen, om to plagen; vooral gedaan 
door een grote jongen bij een kleinere), 
ook mimer: mores leren Za'lcje even ru-
oren! (Nw), 1k moest je aenlik es even 
riloren (flu), Moe'k je es even riloren? 
(Op), Aj' watgevulie oren hadden as ikice 
kuj' je wille we] op mit oat riloren 
(01-Ni), Ze mossen 'm mar Cs goad riloren 
de lea lezen (Nbk), Kom hier, dan za'kje 
riloren (El, Spa, Wol) 
rim Ook kaasterim (bet. 1: Bdie, Dfo, 
Dho, Nbk, Np, Obk), kaastrinz (bet. I: Ma) 
et; -men; rimmegien [nm/k ... ] 1. schap, 
kastplank, plank langs een muur om 
stoffen, voorwerpen op to plaatsen 1k Mb 
de rimmen uut de kaaste baeld (Ma), een 
pak macf op een rim (Ow), In de kaaste of 
kelder zitten rimmen (Ste), De brood-
tromme staot op 't rim in de kelder (Diz), 
Hej' de bole op 'triminegien legdflobk), 
Ikzette de bodden op et rim (Np), een rim 
vol boeken (Obk), War bej' mooie rimmen 
in de kelder (Wol), Wehebben in de schu-
re can rim an de mw-a veur bussies vane, 
spiekers en gao mar dew (Db), De deuzen 
veur de poetsene staon ailemaole op 't 
rim in 't scbuurtien (Obk), Dat rim staot zo 
vol, or kan wel naor beneden kommen (Sz) 
2. in een langwerpige hoop gestapelde 
hoeveelheid turf of zoden: afgestoken hei-
depiaggen met veen eraan, cerder veel als 
brandstof gebruikt (Bu, El, 01-Ni, Ste, Sz, 
5: Np), vgl. De turf kwarn eerst op et rim, 
van or rim op 'e stoeke of kaam on dan in 
de bull, of drekt naor huus op 'e waegen, 
oat bong of van hoe drok aj' et hadden 

(flu), Turf wodde op een rim zet, dan mos 
ie tie turf oprimmen' (flu), Turf kwam 
eerst op or rhn; dan loegden ze ze op, dan 
kwammen ze in stoeken (Ste), Die turven 
bin now op rimmen zet; de onderste turven 
van et te maeken rim wo'n op de zied-
kaante zet, de ere turven kwammen daor 
plat bovenop. Dc lene helte van can turf 
kwatn half op de iene kaante van de op de 
zied liggende turf on de ere belte half op 
een ere op de zied liggende tubç de wiend 
on dezunnekun d'rzomooideurhenne(s: 
Np), Eerst zoden op at rim stikken, dan 
kwammen ze op 'e stoek4 dan kwammen 
ze in de zodering; die zoden woddan op-
stookt in et fornuis (Bu), We hebben de 
turf in de rim (El), Dc turf staot nettles an 
't rim (Sz), Dc baggclaarturf wodde op 
rimmen zet (Sz), War stonnen d'r vroeger 
een rimmen turf op 't laand, en wat waeren 
ze mooi loegd (01-Ni), zoden op et rim 
stikken steken on tot eon rim maken (flu) 
3. rand aarde om een uitgegraven aard-
appelkuil (Db) 4. hooiraam (Dhau) 
rimboe ['rimbu] - rimboe Die woontin de 
rimboe in Nergenshuizen, zeer afgelegen 
(Db, Dfo, Nbk, Nw, Ste, Obk) 
rimmekaaste (Dho) do; -n; ...kassien 
['r...] 1. kast met schappen 
rimmen (Bdie) onbep. w. ['n]p:] 1. in 
rimmen plaatsen, z. rim, bet. 2 Dc 
turfmakers gingen an It rimmen (Bdie) 
rimmetiek do [nmo'tik] 1. reuma, 
reumatiek 1k heb last van mien aami, 1k 
kon we] rimmetiek hebben (Bu), 'k Heb 
zoe'n last van rimmetiek(b), Aj'rimmetiek 
bebben kuj' d'r et baste gewone vette 
scbaopewolle op doen (Spa) 
rimmetiekerig z. rlmmetiekig 
rimmetiekig (Nbk, Op, Ow, Wol) Ook 
rimmetiekerig (Nbk) bn.; - er, - st 
[rtmo'tikoxl ...'tikpx] 1. met reumatiek, 
reumatisch 1k bin wat rinunetiekerig 
(Nbk), 1k bin zo rimmetiekig, ik kan mi 
met meer bugen (Op), Hij raekte wat op 
zien rimmetiekige H uutkeken (Ow) 
rimpel z. reenfel 
rimpelen (verspr.) ['rtmpj4] - rimpelen: 
rimpels, plooien aanbrengen Rimpelen van 
plooien in oolderwetse mussen was een 
sekuur warkien (Ld, Nt, Db), muss en 
rimpelen (Ow), can rok rimpelen plooien 
aanbrengen (Ste, Ma), De rok is an dejurk 
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rinipelig - ring 

rimpeld (Spa), Dc kop van de inouwe 
mock nag even nthpe/on (Bu), Ic moc'n et 
eerst mar even rimpe/en (Dho); flinke 
piooien gaan vormen, met name in 
afzakkende kousen (Diz): Do kousen 
rimpe/en hew- am de bienen (Diz) 
riinpelig z. recnfchi 
rimpelloos (v) bn. ['r...] 1. zonder rimpels 
rimpeirok (Bu, Nbk, Nw) de; -ken; -kien 
['r...} 1. fijn gerimpelde rok Eon rimpe/rok 
wodt rimpeld, din is bid] lien (Bu) 
rimpen z. reinpend 
rimpend z. rempend 
rin din din (bo) tw. [rtndtn'din], in 
gezongen babyversje (op de wijs van Suze 
nane), vgi. * Rin din din, fin din din!Wat 
v/eden jaor een piekion was/Is now ten 
grate bin (bo: Bu, Nw), zo ook Rin din 
c/hi din dosien/Jannegien [bijv.!] p1st in or 
bosion/Rin din din din dosion/Jannogion 
joist in ethemd(bo: Ru, Nw) 
ring de; -en; rinkien (alg.), reengien (Np, 
Nw), ringegien (Bdie, Dhau, Np), ringien 
(Ld, 01-Ni, Ow, Sz, Woi) [ruj; verk!.: 
'rujkin/'rixin/'rujoxin/'rixin} 1- vingerring 
1k bob ten ring an de vinger (Nw), Ze bet 
can ring omnie(Obk), Doe him een ring an 
do vinger (b), Ze had een mooie ring an 
(Dho), meka-ander een ring andoon mit 
verlovon of trouwen (Pe-Dbl) 2. vinger-
hoed die aan het eind juist open is, zodat 
de zijkant de reievante fiinktie heeft, ook 
door kleermakers gebruikt, hetz. als 
vingeiring (Nbk) 3. oorring ten ring in de 
oren (Nw) 4. naar buiten gebogen liens aan 
de as van het wiel (Dfo, Nbk) De ring is 
losgaon van de toete van et wit! (Dfo) 5. 
ringvormig stuk metaai, hout of ander 
materiaai: om aan vast te maken, aan te 
hangen, aan vast te grijpen enz. ringen an 
'tpoerdetuug (Dfo, Np), Mit ten knijnpo zit 
at bide an et rinkien van de gebitstange 
(Dhau), Op 'e zillen, waor et leide deur 
kwam, op 'e rogge, c/a-or baf' ringen (Bu, 
Nw, Ste), ringen an do laoden van can 
ka,nmonetd.i. om  open te trekken (Np), In 
et bakemmertien zat in et baal ten ring 
thi34 daor kon de ketten an (Ste), Et 
klinkstel is de k/mice, de Iicbtor, de 
krarn,ne, de ring en de neuze; de neuze zit 
in ctkezien (Obk), ringen am do stalpaolen 
nI. om de koeien aan vast te maken (Ste), 
can ring op It aende van ten koekopanne 

ni. om op te hangen (Dhau), De ring an or 
aacbterstel van ten wacgen was d'r veur 
am et touw dew- to doen, ow de wezeboom 
an to trekken (Dfo), As et bor/oge los zat, 
was ic de ring even anlcniepen (Nbk), de 
kiopen ringen ommodoen dd. om  hun 
poten, om te merken (Ste), ...andoen 
(Pe- DbI), As do tonne verraegd is, vaalt do 
ring d'r ofdie ni. de ton bijeenhoudt (Nw), 
Van can sleptl hi)' ok ringen snieden 
(Dhau), le kim 'm dew- ten rinkien bat/an, 
zo dunne is hij (Ste), Die vrouw is zo 
s/an/c, die kuj' wel dew- ten ring bat/en 
(Obk), Die lange dwine kerol kuf' we! dew-  
ten ring baa/tn (Spa) 6. elk der beide 
houten ringen waaraan men gymnastische 
oefeningen kan doen ten oefoning an do 
ringen, in c/c ringen hangen, an do ringen 
zwaaicn 7. gordijnring (Dho) S. met een 
keg vastgedreven ring om het eind van de 
zeisboom en de daaraan bevestigde arend 
(Bdie, Dfo, Nbk, Obk, Ste), hetz. als 
zondoring Dc kb/c komt in dc ring (Ste) 
9. hetz. als vbocbtring (bs: El, Obk), z. 
aldaar Komt d'r ruwnto tussen c/c bos stro 
an do v/ecbtring, dan moot d'r nif sb-a biy 
in (bs) 10. hetz. als hollering, z. aldaar 
(I)fo) c/c ba/Ic ten ring dew- de neuze doen 
(Dfo) 11. hetz. als varkenk,aznme (Db, 
Woi), z. aldaar Dc ring van dat varken 
macf' wel good ankniepen, want aanders 
gaot hi5 weer /os (Db) 12. eiastische ring 
onder de rand van het deksel van een 
weeklies (voor het luchtdicht maken) 
(Nbk, Pe-Dbl) 13. hetz. als kacbelring, z. 
aldaar (Nw), ook ring van een kooktoestei 
(Nw) 14. baarmoederring (Nt), nI. aan-
gebracht om het uitzakken van de baar-
moeder bij een koe te voorkomen 15. 
jaarring (verspr.), met name in de vorm 
van een verdikking op de hoorn van een 
koe, waarmee de ouderdom bepaald kan 
worden D'r zitton ringen op ten boom, 
daor kuf' an zien boo oo/d as ten koe is 
(Dfo, Pe- Dbi, Np), ringen in ten boom 
(Np) 16. elk der ringvonnige gedeelten 
waaruit een put, een regenwaterbak e.d. 
zijn opgebouwd (Dfo, Nw, Ste) Do putte 
woddo in ringen apzot, van zodcn of zo 
(Nw, Ste), Bij de regenbak wa 'n betonnen 
ringen bruukt; soms twie, saws dna, zoe 'n 
aanderba/vo meter in deursnae, ongeveor 
ion meter boge (Ste) 17. één ronding, de 
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ringbaand - ringenette 

éenmaal rond golegde bundel stro (die ni. 
in zn gehoel de bijenkorf vormt) (bs: El) 
18. op bep. wijze gostapelde turf (verspr.), 
vgl. As ze nao eon woke stevig wodden 
[ni. de turven], dan zetto Jo de ring, di.: de 
turven kwamen uit do slag in eon nieuwe 
stapel; de eerste laag turf (genomen uit de 
eerste nj van do slag) bostond uit eon in de 
lengteniohting gelegde reeks turven 
(kopturven; met geringe tussenruimte), met 
daarachter turven togen elkaar golegd in de 
breedterichting; de tweode laag word pas 
gelegd als do eerste good had kunnen 
drogen (na enkelo dagen); do kopturvon 
kwamen no aan de achterkant in de 
lengterichting van de stapel, de in de 
broedterichting te stapolon turven kwamen 
met do kop op do ondorliggende laag 
kopturvon; na enkele dagen kwam or weer 
eon laag bovenop net als de eerste onz., tot 
er twaalf lagon vol waren; door inkrimping 
waren or holle stapols ontstaan (Ow), D'r 
mos nag lone loogo op, dan was do ring 
vol (Obk), eon ring turf (Np), Do turf 
woddo oorst in stookios zot, on dan 
kwaznnion ze laetor in do ring (Nw), Do 
halfdrougo turf wodt in ringen zot (Nw, 
Obk), turf in de ring zetton (vorspr.), We 
bobben do (lange) turven in do ring (El), 
Do baggolaarturf wodde in ringen opzot 
(Sz), Do turf woddo in do ring loogd (Dfo) 
19. monsterbaan (Dho), ook: eon soort-
gelijke ruimte voor kooien (Dfo), vgl. q, 
'o vookouring kommon zo per groep in do 
ring, on dam wo'n do boston d'r uut zocbt 
(Dfo) 20. kring, cirkel die men afgetekend 
ziet can ring om do maono (Wol) 21. 
regionaai korkbestuur (Obk) 22. Z. op-
zotring * Eon ring om do maono kan we! 
gaon, eon ring am do zunno daor goelon 
vrou won on kiondors omme (Nt), .. brengt 
water in do ton (Sz), Ring on domaon kan 
vorgaon (Db), (kinderrijmpjo op do vingers 
van oen hand) Pinlcion/Gooldon rinkion/ 
Lange lioreboom/Do potslikkor/Do luze-
knikkor (Ste) 
ringbaand ['r..] - ringband: voor eon 
losbladig book e.d. 
ringbaord ['r ... ] - ringbaard 
ringdoevc (Dho, Nw, Obk) do; -n ['ru)] 1. 
duif met eon ring cm cen poot D'r is eon 
ringdoovo anvleugon (Dho) 
ringel z. rinkel 

ringeidoeve (Bu, Db, Dfo, Dhau, Nbk, Np, 
Ow, Ste, Wol, b, bo: Nw, n) de; -n; 
...doefien ['ru](g)jdu:wo, ...du:va] 1. 
houtduif Do ringoldoovo zat morgens in do 
poroboom to kooron (Obk), Do 
ringoldooven gaon in do wal op 'o ek/cels 
(Np) 
ringelig (Bu) bn.; -or, -at ['ru(g)olox] 1. 
(van dioren) lang en dun Hi5 hot et wel 
good daon, mar hi) is nag wat ringoli, 
(Bu) 
ringeloge (Ow) de; -n; ...ogien ['ruj(g)j ... J 
1. paard of koe waarbij de bles a.h.w. door 
het oog loopt 
ringeloor (Dfo, Obk, Ow) do; ringeloren 
['ru]jo:or] 1. ringoloor (Obk) 2. mager 
varkon (Dfo, Ow) Wat con ringoloor (Dfo) 
ringeloren ['ru](g)lo:ofr] - ringeloren: 
mores loren, in hot bijzondor: door do 
ander hard over do oron te rosson, die hard 
met snoeuw in te wrijven, eon draai om do 
oron te gevon Hool mar op mit jow 
pestono, aanst gaon ze Jaw ringeloren 
mores loren (Obk), zo ook 1k zal 'in oven 
ringeloren mores loren (vorspr., Wol), Zuf' 
now gohoorzaznon of moot Bc Jo oorst es 
ringeloren! (Sz), Jo moe'n Jo niot ringel-
oren laoton (Db), Za 'kjo even ringeloren! 
di. met do handon Jo oren wrijvon tot ze 
gloeion (Nw, Dho); ook: wrijvon om do 
oron warm to krijgon (Nw) 
ringeltoppe (Bdie) do; -n; ...toppien ['r...} 
1. hot scherpe, rondo puntje van oen koe-
hoorn Om et baddo sto ton to vourkommen, 
zaegdo do boor ot ringoltoppien d'r vrooger 
of (Bdie) 
ringen zw. ww.; ovorg.; ringdo, hot ringd 
['rqj:} 1. eon ring om do poot van eon 
vogel doon, voor diverse dooloindon: Zo 
ringen do kiopen ok, dan weoj'boo ooldzo 
binnon (Ma, Nw), postdoovon ringen (Diz, 
Nw, Nbk, 01-Ni), Moenskon van do 
voogelwaacht gaon do voogols vaoke rio - 
gen (Dhau, Obk) 2. turven tot eon ring 
stapelon, z. ring, bet. 18 (Obk, Ow) 3. eon 
ring door do neus doen, ringolen (Bdie, 
Db, Diz, Obk) Zo moth, die bollo wej 
ringen, aandors is bij niot to bolon (Bdie, 
Diz, Obk), Do varkons moo 'n noudil  ringd 
woddon, ze zotton a/los op 'o kop (Db) 
ringenet z. ringenette 
ringenette (Bdie, Bu, Dhau, Dho, El, Ma, 
Nbk, Op, Obk, Op,  Ow) Ook ringenet (Db, 
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Dfo, Dhau, Ld, Nbk, Nw, 01-Ni, Ow, Ste, 
Wol, b), renette (Diz, 01-Ni, Pe-Dbi), 
tenet (Dfo, Nt) de; -n; ringenettien 
[ru](g)'nst(o)/ra'net(o)} 1. renet (hop. soort 
appel) ...stiekem een dikke ringenet in de 
bose giieden Jaoten (b), Grune ringenetten 
konnen Anger dozen as goofdringen citen 
(Ste) 
ringenetteappel (Obk) [ru(g)a'nstoapj} - 
renetappel Vein-  app eiflapp en moej' 
rungenetteappeis bebben (Obk) 
ringmure (Nbk) Ook rinkmure (Obk) de; 
-n ['ru)my:aro/'ru]k ... ] 1. ringmuur: om eon 
kerk, stad 
ringoge (El, Nw, Ow) et; -n; ...ogien f'r...] 
I. (bij paarden) oog met eon witte ring om 
de oogappei Dat peerd bet een ringoge (El) 
ringrieden (Pe-Dbl, Ste, WoP Ook 
rinkienrieden (Ste) ['rtI)ridçll'rtflklridlI] - 
ringrij den ringrieden mitpecrd on rietuog, 
soms ok we] es op 'e fiets (Ste) 
ringriederi'je (Bdie) do; -n [...'tjo] 1. 
ringrijderij 
ringslange [ r ..J - ringslang 
ringsloot (Bu, Np, Obk) ['r ...J - ringsloot 
D'r lag ccii losse batte over de ringsloot, 
on 't was makicelik as wij d'r over mossen 
om to visken in de Tjonger (Obk) 
ringstlkken (verspr.) ['ruj ...] - ringrij den 
Ringstilcken is mit de flets of mit etpeerd 
on sjees (Op, Nbk), Aj' mit ringstikken 
misstakiccn kreeg ie een hele pulse waeter 
over 't bew°d (Pe- Dbi), Alit Jouster mark is 
It ringstikken (Ma) 
ringstikwedstried (Spa) de; -en ['r...] 1. 
ringrijderij co doipsfecsten wodden d'r 
ringstikwedstriedcn ho//en (Spa) 
ringvalk (Obk, Sz) do; -en; -ion ['r..} 1. 
sperwer (Obk) 2. valk met eon ring aan de 
poot waaraan hij met een iijn vastzat (bij 
de vaikenj acht) (Sz) 
ringvaort (Bdie, Spa) ['r...] - ringvaart 
ringvorinig - ringvormig 
ringvuur ['r.. .1 - ringvuur Ringvuur is eon 
s]imme ziekte onder ci vec; meensken 
konnen et ok kriegen (Nbk), Ringvuur bin 
kri.nbes, ci is wat vuril,  mitpoeke!ties on 
watroodacbtig, dat zat eon boel ow dekop 
en ogen; ie mossen mit ci me/ken met mit 
ctbeufd tegen zoe'n koc an gaon (Ste), Hi 
had ,ringvuur van dekoenen opgelopen bij, 
door (Ma), Bij ringvuur deden we 6-  sap 
van de buosloek op (Np, Obk), Mit ring- 

your wodde d'r wel es een b/ad buus]ock 
op smeerd (Bdie), Wat had dat friend een 
ringvuur om It gezicht; ze kreeg d'r zalve 
vein-  van de dokter, zwaove]za/ve (01-Ni), 
Ringvuur kqj' van de kocnen kriegen; 's 
morgens drekt van bedde of d'r over pis-
son! (Spa), 
i-ingweg (spor.) ['r...} - ringwog 
rinkel (Dfo, El, Ld, Op) Ook tinge! (Bu, 
Ow) do, ook et; -s ['rnjkjiru](g)J} 1. lang, 
dun dior of persoon Die koe is mar een 
grote, smal/c rinke], mar bi geft een hic/c 
s]ompe me/k (Ld), Dat is ok eon fang 
ringeR (Ow), Wat eon lange rinkel wat oen 
lange man (IWo), Wat eon dunne ringel is 
dat! Dc lengte is d'r we], mar de brette met 
(Bu), Die man is een dunne rinkel (El) 
rinkelen zw. ww.; onoverg.; rinkelde, hot 
(bet. 1)/is (bet. 2) rinkeid ['nkJ} 1. 
rinkelen Ze leut can hod va/en in de 
keuken, we beurden de scbarven rinkelen 
(Op), Wi5 badden vroeger wel es een hoe-
pci waor wat an zat dat rinkeide (Ste), Et 
g]as rinke/de over de grond (El), Dc glae-
zen rinke/den d'r out vielen or met eon 
rinkolend geluid uit (Diz, Ma, Ow), De 
dew-belle rinkeit (Np), D'r zit iene an de 
deure te rinkelen to morrelon, rammelen 
(El), Dc centen rinkelen over de vioer 
(Ma), HiJ wol et geld ok we] es rinkelen 
/aotcn benutten, hot op eon plezierige 
manier besteden (j) 2. rollend vallon (Op) 
In de baast rinkeiden de kestanjes van de 
bomen (Op) 
rinkeihoepel (vorspr) Ook rinkeities-
isoepel (El) do; -s; -tien ['ru]kj 
hupj/'...tis ... ] 1. bop. hoepel met bellotjos in 
do spaken, die bij hot hoepelon eon 
rinkelend goluid geven Et kiend b-cog een 
rinke/boepel (Ma), Zoe'n rinke/boepel had 
be/legies in de spieken en een haandvat 
(Pe-Dbl, Bu), As de kiender dan boepel-
den mit de rinkeiboepe4 dan rinke/den die 
bo//egies mit die blikkies d'r tussen (01-
Ni) 
rinkeltieshoepel z. rinkelboepe/ 
rinket (Obk) - rinket (in eon sluisdour) 
rinkienrieden z. ringrieden 
i-inkmui-e z. ringm ore 
riolering [rijo'lt:oruj] - riolering 
noel et; riolen [ri'jo:oi] 1. riool, vooral: 
onderdeel van hot buizenstelsel in eon 
dorp, stad voor do afvoer van vuil water Et 
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vee is vat en do !cikkers bin dood, want 
riolen bin smeriger as eon s!oot (b a) 
rioolbuize (spar.) [rij ... ] - rioolbuis 
rioolputtc (spor.) [ri'j ... } - rioolkolk 
rip (verspr.) Oak rippe (Db, Obk, b: In), 
voerrip (Ow), n'f (Nw) et, oak de (bij 
rippe) [rip/ripo/rit] 1. mif Dc knienen 
zitten an It rip to knaegon (Ow), Do 
knienen hebben 't rip ok a! weer Jeeg 
(Diz), In een peerdestal is naost een 
waor et huj dew-  voerd wodt, ok eon kribbe 
veur et kotvoer, goes haevei wottels on zo 
(Op), As de peerden op 'e stal stonnen, 
!cregen ze et buj dew de rippe (Obk), etrjp 
veur de scbaopen (Wol), (gezegd van een 
boer die de koeien kennelijk niet genoeg 
voer geeft:) MY kon do koenen we! dew et 
ri), voeren (Ste), (van persanen:) ione dew 
et rip voeren te weinig eten geven, bijna 
laten verhongeren (verspr.), zo oak Die 
wodt dew et rip voerd is mager en krijgt 
kennelijk te weinig eten (Db, El, Obk, 
Wol), zo oak Hij is zo niaeger, hij kon 
wel dew et rip voerd wodden (Nw, Ste), 
..uut et Ti)' voerd wodden (Np), ...hi5 kon 
wel mit de knienen wit et rijz, vreten (Nw, 
Ste), zo oak Zemaggen 'iv we! dew 'trip 
voeren (Dho), Hi5 katz we! biy de !cnie-
non dew et rip (Nw) en Ze is zo maeger, 
ze kan wel mit do !dnienen nut 't nT eten 
(Nw) 
ripiezer.(Obk) et; -s['npi:z1] I. elk der 
ijzeren staven die een ruif vormen 
rippe z. rip 
rippebliek (Nbk, 1) Oak repebliek (I) 
[rtpo'blik/'rcpo'blik] - republiek (Iett.) Zol 
etnowzoe'n stok boter wezen as we in een 
4opebliek woonden? (Nbk) 
ripperaosie (OS, verspr. WS) Ook 
rep eratie (01-NI, Sz), ripperasie (Wol) de; 
- s [rtp(o:s/n:pç'a:tsi/rtpç'a:si] 1. reparatie, 
herstelling Nao ccv grondie rop era osie is 
et orgel bier in do karke weer good in 
odder (Obk), De gnismesione is in do 
r4openosie (Db, Spa), Th7 moot in 
n)'peraosio (Ste), ...in do r4operaosie (Np), 
Dat schuw-tien is nodig an n)'peraosie toe 
(Op), Et was een bie!o r4nperaosie am de 
oo!de scbwe weer in gebruulc to nemen 
(El), D'r kwa,n (h/el war) ri)'peraosie an 
(Bu, Nw) 2. karwei, flinice klus (Bu, Dhau, 
Np, Nw) Et was eon bide roperaosie om 
dat vow-  mekeer to kriegen een heel karwei 

(Nw) 
ripperaosicofdieling (I) [rIprD:osiov...] - 
rep aratieafdeling 
ripperasie z. ri)'poraosio 
ripperd de ['rtpçt} 1. mager iemand, mager 
dier (voaral van een koe gezegd) eon mao- 
gere ripperd een magere persoon, kae 
(verspr., Wol): Die macgore roperdgruuit 
nooit, a/ ot by ok nog zovu!e (Obk), (van 
een persoon:) eon licbte ripperd (Nbk) 2. 
ribbekast, Iichaam (Dhau, Obk, Op, Spa) 
my bet gien v!eis op 'e roperd is nogal 
mager (Dhau), Die her ok niet you! vleis. 
(Spa), Doe toch war an, ie staon daor mar 
mit Jo nackende ripperd (Obk), Die vent 
moot es eon keer een best paic op zion 
ripperd hebben (Op)  3. op seks beluste 
man (Obk) Die kerel is een ripperd biy do 
vrouw!udon, gion wonder dat ze zoveul 
kionder kriegen (Obk) 
rippereren (verspr.) [rip'i:oi] - 
repareren, herstellen et dak rijopereren 
(01-NI), lekun op 'thoden soms beternif 
kopen as daj' do boo! rijopereren !aoten 
(Obk), een oo!de jasse even rijvpereren 
(Nbk), Iekwi etzo!fwe!ri),pereron (Dho) 
rippertage [rtpç'ta:zja] - reportage 
rippertoire (I) [rtpç'twa:r] - repertoire 
(van een artiest, een gezelschap) 
rippertorium (1) et; -s [rtpç'to:orijm, 
- - .jAm] - repertorium: naslagwerk, zaak-
register e.d. 
rippetaosie (1) de; -s [rtpo'to:osi] 1. faam, 
goede naam Jo ri)'potaosie op et spe! zetton 
(I) 
rippeteren (Nbk) [rpo'tt:oçi] - repeteren: 
oefenen We moe'n nag we! eon peer keer 
ropeteren (Nbk) 
rippetisie [rtpo'tisi] - repetitie: gelegen-
heid waarbij men nag een keer repeteert 
(voor een optreden, een zang- of toneel-
uitvoering e.d.) (do) genera ole rijopetisie de 
Iaatste repetitie, oefening, voor een uit-
vaering (Ld, Nw, 01-Ni, Dfo): Gister 
hadden ze generate r4opetisie (01-Ni); 
proefwerk Wat baj' op die ri)'petisie? 
(Nbk) 
riprap I (WS, El, Nbk, Obk, hI) Oak rik-
rak (Bu, El, Ma, Nbk, Ow, Pe-Dbi: bet. 1) 
de; -pen; -pien ['rtprap/'rikrak] 1. end, 
versieten, slecht in elkaar zittend exem-
plaar (Bu, Dho, El, Ma, Nbk, Nw, 01-NI, 
Op, Ow, Spa, hl), in toepassingen als de 
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volgende: 't Is & ccii oolde 4orap, die 
kiele van jow (bl), Die oolde waegen is ok 
ccii aonge riprap (Bu), Die ouwe riprap 
dondcrt zowat in mckaar (Spa), Die fiats 
van jow wodt ok ccii oolde riprap, hew! 
(Nw, 01-NI, Op), Hael ci oolde rib-ak mar 
mit de schure (bijv:) die oude fiets (Ow) 2. 
rommelige toestand, troep, samenraapsel, 
zootje (Bu, bl) War can rommcljgc buus- 
holing! Et is me daor eon riprap (Bu), Th) 
hat or bide rijorappicn bi mekccrpakt en 
is doe votgaon (bl) 3. term bij het 
molenspel (WS, El, Obk): hetz. als de 
lopende pie, z. aldaar Aj' ccii dubbele 
riprap badden, was at zo good as wunnon 
(Diz, Nw, Sz, Obk), (bij vergelijking:) Die 
vent bet ccii riprap gaat met meerdere 
meisjes op dezelfde avond (Np) 
riprap II (Bu, Nbk) bw. ['riprap) 1. snel, 
zeer vlug Dat bebben ze riprap daon snel 
afgedaan, nogal vlug en niet nauwkeurig 
(Bu), Dat moat mar even riprap (Nbk) 
ripresentatief (1) [nproscnta'tif] - repre-
sentatief: een goede indruk vestigend; 
kunnende vertegenwoordigen door een 
goede afspiegeling te vormen 
ripstok (El, Obk, Pe-DbI) de; -ken 
['rtpstok] 1. elk der lange houten stokken 
of latten die een ruif vormen niye 
ripstokken in at rip zetten (Pe-Dbl) 
rig Z. risE 
risiko et ['rtsiko-....kom] - risico Dat 
moej' now mar zels weten, et is je eien 
risiko (Nbk), Ia moe'n vanzels niet at 
risiko lopen willen dat ct bielemaol 
verkeerd gaot (Nbk), Nee, ik wil gien 
risiko ]open (Nbk), aigen risiko eigen 
risico: bij een verzekering 
riskaant (Bu, Dfo, Ma, Obk, v, b) Ook 
riskant (Db, Dho, Ma, Nw, Op, Ow, Spa, 
vo) [rt'ska:ntl...'skant, ook ris... (Db, Obk)] 
- riskant 1k vien dit mar eon riskante 
ondememing (Op), ccii riskante opgave 
(Nw) 
riskant Z. riskaant 
riskeren (verspr.), rissekeren (b: Im, p) 
[ri'skt:arvlris.. (Db, Obk)/rtso'k ... } - 
riskeren, wagen 1k zal or mar riskeren (k: 
Ste), 1k zol 't mar nict riskeren (Bu) 
rispen z. rissen 
rissekeren z. riskeren 
risselen Z. ritselen 
risselevaosien z. risselvaosics 

risselevaosies z. risselvaosies 
i-isseleveren z. rissorveren 
risseltaot Oak resultaat (spor.) et; -en 
[rtsj'to:ot/ri:sj'ta:t} 1. dat wat wordt voort- 
gebracht, produkt Et risscltaot was d'r ok 
naor was naar gelang de inspanning, de 
deskundigheid enz. (Nbk), .. .mag bekicken 
Jieden ziet er goed uit (Np), Ikpotsc soms 
van alMs dour clkaar am can goad resultaat 
tckriegen (Sz) 2. gevolg, effekt Etrissel- 
taot is, dat (..) (b) 3. uitslag van een 
wedstrijd 4. winst, verdienste, prestatie Zo 
NJ de neuza langes vreugen ze him naor 
do risseltaoten van at venten (I) 
risseltien (Dhau) et; ..ties ['rtsjtin] 1. 
roesje, niche 'tZundagsejurkien van rose 
kctocn mit risselties en wittc kaan ties 
(Dhau) 
risselusie (I) [rtso'lysi] - resolutie (die 
men in een vergadering aanneemt c.q. ver-
werpt) 
risseluut (Bu, Nw, Ow) Oak reseluut (Np, 
ba) [nso'lytin:so'lyt] - resoluut, vastbe-
raden 
risselvaosie z. risselvaosies 
risselvaosies (Bdie, Bu, Nbk, Np, bI, j, v, 
vo, s: cost.) Oak risseivaosie (b: Im, s: 
cost., p) , risselevaosien (Dho), rissenausie 
(s: Obk), risselevaosies (Nbk) my. [rtsj 
'13:0 si(s)/rIslo'fxasin/flsr'fo:osiJrtslo'fQ:o 
sis] 1. voorbereidingen, aanstalten Ia 
meugen wel es wat rissclvaosies macken 
(s: cost., Nbk), En biJmacktcrissalvaosics 
om op te stappon (J v, vo), Doe k eon 
jonga was, kowwe eon dag of wat veur 
nijaor al Zion dat d'r risselvaosie macla 
wodde (s: cost.), Ia moc'n as risservaosie 
macken opschieten (s: Obk), risselevaosien 
nemen opschieten (Dho) 
risselveren (Obk, Ow) Ook rissen'eren 
(Bu), risseveren (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
risselveerde, het risselveerd [rtsJ'f..i 
rtsç'f.../rtso'f...J 1. niet dralen, opschieten 
Risselveer es eon bcticn (Ow), We moe'n 
risselveren (Obk), 1k moct rissa(r)vcren, 
want 1k moot dommict vat (Bu) 
rissen Ook riesen (s: Obk), rispen (Ld, 
Nbk, b: Im) zw. ww.; overg.; riste, het rist 
['rtsl?] 1. opbeuren, optillenDatiszwaortc 
rissen (Diz, s: Obk), Za'kje rissen? (Np), 
Kuj' et we] rissen! (Dho), Th7 kon et niet 
meer rispen, et wodda him to zwaor (Ld), 
Dat is muuilik to rissen zwaar am te 
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dragen, moeilijk om voort to bewegen, te 
verplaatsen (Ow), ffi) kan et met meer 
rissen opbeuren, optillen (Ste), 'k Bin 
nogal min te riesen; yew-  can jaor of wat 
was dat aanders, doe stat ci mi5 met zo 
nauw, mar ik kan d'r now zo goed met 
meor tegon ben moeilijk in jets mee te 
krijgen, ben moeilijk tot jets over to halen 
(s: oost.), Die is muihk te rissen is zwaar-
moedig, melancholiek, tobberig (Np), Die 
is zwaor te .rissen hij is moeilijk in jets 
moo te krijgen, moeilijk tot iets over to 
halen (Ow, s: Obk, bo: Op), zwaarmoedig 
(Np, 01-Ni, Ow, bo: Op), ook (bijv. van 
een zieke): hij vraagt veel verzorging 
(Ow), Die is nauw to rissen hij is snel nit 
z'n humeur (Spa), At is met zo zwaor to 
rissen is niet zo zwaar (lett.) 2. gereed 
maken, afmaken, zich inspannen om klaar 
te krijgen (Nbk, Nw, Obk, b: im) Dat za'k 
gauw even rissen (Nw), Die boide ooldo 
moons]con kim et zonder hulpo niot moor 
risson (Obk), We znoo'n nogal wat rispen 
om klaor to kommen (Nbk) 
rissenaobel (Bu) bn.; -or, -at [rtsa'no:bJ] 
1. vriendeiijk, prettig, redehjk (in her 
omgaan met anderen) Hij is altied even 
rissonaobe] (Ru), 'tis een rissenaobele man 
er valt goed met hem te praten (Bu), 
rissenaobelo meenskon (Bu), Die man hot 
we] eon rissenaobel oordiol een goed 
oordeei (Bu) 
i-issenaosic (Bu, El, Nbk, b) Ook rid-
denaosie (Bu, App, Nbk, Np, Nw, ba, p, 
Wol), redenaosie (verspr.) [risa'na:asilrtda 
'n ... /n:da'n ... ] - redenering: relaas, betoog 
Die stikt soms can hole redenaosie of (Sz), 
Ok eon vremde rissenaosie! (Nbk), ...een 
aonjoredenaosio id. (Wol), De sprekerbul 
can biele rissenaosie (Bu), War is dat now 
your eon redenaosie! een rare, slechte 
redenering (Wol), Dat is me eon redenaosie 
van inks (Spa); her redeneren (Sz), vgl. 
Hou now es op mit die redenaosie, ik heb 
d'rgenoeg van (Sz) 
rissencren (Bu, Dhau, Dho, Diz, Nbk, Np, 
Obk, Op, Ow, Wol b, b: Im) Ook ridde-
neren (verspr.), rezeneren (Obk), rede-
neren (verspr.), reselveren (Dho) [nsa 
'nI:ar/rtda'n ... /rrzan ... n:dan ... /rtsj'fuarn] 
- redeneren, een geprek voeren, keuveien 
federe morgen staot daor cen koppeltien 
manluden te rezeneren (Obk), Ze hebbon 

daor een heel sch oft staon to rissoneron 
praten (Dho, Np), Die beide ooJde wieties 
zatten go drok to risseneren dat go oons 
met ions vernainmen (Obk), Ze zatten 
gezeflig even to riddenejen (Nbk, Nw, 
Wol), Zc bin aorig an et risseneren zijn 
maar aan her praten (Ste, Bu), Die 
meensken bin drok an 'tpraoton, ze ridde- 
neren vow- It vadorlaand weg (Ld, Np); 
betogen, argumenteren Ic moon aorig 
rissenoren om him van zien ongeliok to 
overtugen (Dhau), MY kin, we] good 
risseneren (Nbk), Wat bin ze weer an It 

riddeneren (Spa), Hij kan good ridden eren 
hij kan praten als Brugman (Dfo), Dat 
mannegien kan zo redeneren, bi praot ze 
allemaol van do stool (Ld), Hij ridden cert 
as eon aentien metwost dat et vet ont]open 
is her stelt niets voor wat hij betoogt (Ste), 
Th3 riddeneert as eon kiepo zonder kop 
(Wol), Ze kun riddeneren as een domeneo 
(Sz) 
rissenering (vo) Ook riddenering (Nbk) 
de; -s, -en; rissenerinkien [rtsa'n ... / ... ] 1. 
redenering, iogische gedachtengang, betoog 
Die rissenering van jow liekt we] aorig 
goed in mokeer to zitten (vo), Een vremde 
ridden ering vien 'k dat! (Nbk) 
risservaosie z. risselvaosies 
risservaot (1) [rtsç'fo:at] - reservaat: voor 
de oorspronkelijke bevoiking, zoals In-
dianen, ook: natuurreservaat 
i-isserveren (Bu, Dfo, Nbk, Nw, 01-NI, 
Ow, Wol) Ook risseleveren (Wol) zw. 
ww.; overg.; risserveerde, het risserveerd 
[rtsjft:oçiJrtsja'f...] 1. reserveren: bewaren 
om later zo nodig te gebruiken, ook: 
(piaats) bespreken Is d'r okplak your oons 
rissorveord? (Nbk) 
risservering (spor.) [rtsj'ft:arujj - reser-
vering: her risserveron 
risservist (1) [rtsr'fist] - reservist 
risseveren z. risselvoren 
rissien (Bu, Nbk, Obk, b: Im) et; rissies 
['rtsin] 1. in eon fission bokkonsz een 
aantai bokkingen gebonden in een rijsje 
(bij do kieuwen) (b: In), ni. twaalf (Nbk) 
of dertien (Obk), ook con rissien bokicing 
(b: im) 2. overgebleven restje eten, met 
name aardappeien (Bu) As d'r nog eon 
rissien eten over is, moej' et even 
toemaeken (Bu), eon rissien eerpels (Bu) 3. 
z. onder rist 
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rid Ook d.c (Bdie, Dho) (z. ook ondor 
rissicn) de; -en; rissien [rtstlrts] 1. rist, nj, 
flinke hoevoelhoid van dezelfdo exem-
plaren Die bouwcn daor eon bide rist nic 
buzen (Obk), ccii rigs/en huzen (Wol), ccii 
bide rist jongcn eon lange nj (Bu), een 
grote groep (Ma): MY bet eon bide i-/st 
jongen eon flunk aantal kinderen (Ma), ccii 
rist vissen (Ow), D'r ]open eon bc/a rist 
scbaopan in or laand (Diz), D'r gaon bier 
e/kc morgen can bide rist fictscrs langes 
naor dc varscbil/anda scboa/cn (Obk), D'r 
gong ccii he/c i-is yolk benne (Dho), Ean 
bide rist macnskcn kwam d'r op of(Db) 
Aster et; -s; -tien [rtstr] 1. rister (deel 
van do ploeg) Mit et rister wodt de grond 
oznmcIlapt (Nw, Nbk), Et rister zorgt d'r 
vcur dat de grond wat ommcslat (Nw), 
...  dri/t de yore omma (Ste), Dc risters 
ommeruilen boelde bij sommike  plocgen 
niet, die blieven scbarp (Ste), ... oxnmc-
zcttcn (Ste), Etrister van deplocg daor zit 
ct meg an on dat rister mackt de vorn, 
(Bu), Om dc risters scharp to kricgcn, 
mosscn ze naor de amid om ze omma of 
dunnc te slaon (Ste), Et rister wodde weld, 
om et weer scbaip to kricgen; 't is bicte 
macken on dan woddc or plat slcugcn, zo 
woddc d'r vrocger ok last (Nbk) 
risteraosie z. rcstcraosie 
risveerdig (Bu, El, b: Im, bet. 2: Bdie) 
Ook reisveerdig (Ste) [ns'f.../rejs'f...] I. 
klaar om wog to gaan Bij' risvaardig? 
(Bu), Now bin 'k i-is vccrd, (El) 2. (van 
gewasson ais bonen, uien) geschikt om aan 
een draad te rijgon (tor droging) (Bdie) 
At do, ook et (bet. 5, 6); -ten; -tien [nit] 
1. toeht: per fiots, auto, sohaats onz. Et was 
eon bide i-it daor naor toe eon lange of 
mooiiijko tocht (Nbk), Dat was ccii lange 
nt (Nw), Waor gaot de fit benne? (Nbk), 
ccii wi/dc nt (Op), We bcbben ccii mooi 
ritticn maekt (Nw), Ze bin baost allied op 
'a nit weg, envandoor (Op) 2. hot nj den, in 
verb. (El, Nw, 01-Ni, Op, Ow): ffi hot de 
nt in at gat hij kan niet op z'n plaats 
blijvon zitton, hij kan niet niets doen: hij 
gaat steeds wog (Nw), Die her de fit in de 
brook heoft haast (Op), zo ook Dat k/end 
bet allied nt in et gat is steeds ongodunig, 
heeft altijd haast (01-Ni, El), nt op 'c stat 
j ouk bij eon paard (waarvan men do 
oorzaak niet kan zion) (Ow) 3. één keer 

nijden met eon paard, paard en wagon, auto 
enz. ccii nittien in de mallemeula koor dat 
men - betaald - eon aantai malen rondgaat 
in do draaimolon (b), Hoevule ritten zollcn 
we macken mocten om al et zaand d'r wag 
to nieden? (Nbk), Hoevule ritten bcj' now 
mit zoe'n buurtbus op ccii dag? (Nbk), At 
kon et bij de verhuzing van de Scbricvers-
ronte in twic ritten doen, mit zien grote 
varbuuswaegen (Nbk), icne can 1* yew-
wezen vóór zijn (Ma) 4. één maal nijdon 
bij eon schaatswodstnijd Wie zol de nt 
wunnen bcbban? (Np) 5. otappo de vo/-
gende nt in de Tour de France 6. molierit 
(Dhau, El, Obk, Op, Sz, b: Im) Demo//en 
babbcn op versebeiden p/a/then in de twin 
een i-it mae/ct (Obk), Een inolle her ccii 
vast i-it, waor ze naor de sloot gaot to 
drunken (Sz), Aj'/ast van mo//en babben in 
de tuun ku)' at beste bier an daor ccii k/em 
in de nt zetten (Op) 7. vast spoor, vooral: 
wiidpaadje, hoiletje mot name van hazen 
en konijnen (vorspr. WS, Dfo, Ow) Die 
knien had een be/a nit mackt hoiietjo 
(Dho), Wi5/opan dour et fit d.i. ook: hot 
wagenspoor in eon zandpad (Dho) S. in Rit 
on drift is onbruukben alles is onbruikbaar: 
ni. wat bij eon boorderij hoort, di.: je kunt 
nergons wat moe (Bu) 
ritme ['nitma] - ritme: in do muziok, 
inzake boweging in or (goeie) ritme 
kommen (spor.), 1k bin bie/cmao/e uut 
mien nitma ult m'n gowone doon, uit m'n 
vaste negoimaat van werkon onz. (Nbk) 
nitmebox (spor.) ['r..] - nitmebox 
nitmisch ['r...] .. nitmisch: mot ritme 
ritmisebe niezick waarvan hot ritme opvalt 
(spor.), ritmisebe giminestick (spor.) 
nitnaald z. nitnaa/de 
ritnaaldc (Bu, Nbk, Nw) Ook ritnaald 
(Nbk) de; -n [nt...] 1. nitnaald ccii 
nitnaa/deun de iziwi (Nbk), nitnaa/dan in dc 
aerpels (Nbk, Nw), Et /iekt wc/ ofbi5 een 
ritnaalda in de kont bet hij kan goon 
moment stil zitton, hij gaat steeds weg 
(Nw) 2. (voonal van een kind) iomand die 
voontdurond druk is (Bu) 
ritz I do; -on; -ion [nits] 1. nitssluiting 1k 
moet ccii niie i-its in die brook zetten 
(Nbk) 2. inkorving, insnijding 1k bob d'r 
ccii bide i-its in sneden snedo met eon mos 
(Nbk), 1k hab d'r ccii beste i-its in zet mit 
ctmes(Sto), ccii i-its in depu/pzakmaekcn 
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mit can mes (El) 3. inkerving in do grond, 
v-vormig greppeitje e.d., veelal vooral als 
markering (verspr.) Veurdat za can scbci-
dingssloot macken, gaon zo even can 
ritsion macken (01-Ni), Dc rits ligt d'r 
Janges eon steuf(je) als scheiding (Bu), can 
rits macken tussen twie stokken Jaand 
grens d.m.v. eon v-vormig slootje (Spa, 
El), can rits in at Jaand trekken (S z), D'r 
zit can i-acre rits in at Isand cen rare 
inkerving, 'snede' (01-Ni) 4. snelle, snij-
dende beweging Ze snedon de kiepa mit 
can rits do kop of (Obk), Hi5 gaf miy 
opiens mit can mes eon rits over do baand 
(Op) 5. zeer kort ogenblik (Diz) Hiy was 
in eon fits vot ineens (Diz) 6. hop. soort 
krom mes, gebruikt door de kiompemaker 
Eon klompmaakcr snidt mit can rits de 
foguron op 'a kiompen; at is eon omgo-
baugen massien mit can boo/den baandvat 
(Obk) 7. rist, nj, flinke hoeveelheid van 
dezelfde exemplaren D'r gaon can hale rits 
kionder naor schoclo (El, Diz), Aj' in do 
nia anleg kommon in Wolvaga kriaj' zo 
con rits onten om Jo bonne (Op), can bide 
rits vissen (Ow), D'r gong eon rits flotsan 
langos (Diz), can bide rits huzan (Nbk), 
Ut komt eon biala rits jongon an zatten 
(Nw, Nbk), D'r kwarn can hide rits 
meenskon op of (Dhau, Db, Dfo), Zo bat 
do bide rits wear bi d'r al haar kinderen 
(Nw), con ritso jongen d'r ombenno (Ste), 
can hide rits ansicbtkaortan (Nw) 
rits II (WS, El, Ma, Nbk, Obk, bet. 2: b: 
im) Ook reels (OS, Nt, b: im), ritsig (Dho, 
Op, Ste) bn. [nttslnt:ts/'rttsax] 1. bronstig: 
van geiten, schapen; ook van konijnen 
(Bdie, Nbk, 01-Ni, Ste), reeën (Ste) Do 
geita bogon aoriimit  zien stattian te tillen, 
it konnen wel zien dat bi i-its was (Obk), 
Die gait is i-acts, bij wiom alt 20 mit de star 
(Nbk, Dfo), Eon gait is ritc as de r in do 
maond is! (El), Et scbaop is i-cats (Ma) 2. 
kapot (b: lm), in at rits ti-ok/con (b: im) * 
(schertsend) A/las is kits on do bok is rits 
alies is o.k. (Wol) 
rits III tw. [rits] 1. rits, ter uitdrukking van 
her geluid van een viugge, snijdende 
beweging of van een snelle beweging 
anderszins Zokrogen dathontian tepak/can 
an rits, de kop d'r in ion koar of (M), Za 
snedan die kiepa 20 fits de kop of (El), Za 
snaden de kiapa i-a  rats de kop of 

(Pe-Dbl), Zo snaden dat schaop rits do 
strotte uut (Wol), Dat was ritsjong, an doe 
was de be/a bacgo d'r of (01-Ni), Die 
knian was zo rits vot (El), Doe do veoarts 
op 'a stal kwarn, gongan do koenan rits in 
de bionen (Ow), Za slikta at snoopion fits 
dour snel, met eon ruk (Oho) 
ritselen (verspr.) Ook risselen (Dhau, Dho, 
Np, Nw, Obk, Ow, b, j), russelen (Dhau, 
Nbk, Nw, Obk) zw. ww.; onoverg.; 
ritseide, het/is (bet. 2) ritseid ['nttsi/'rtsjçJ 
'rasj;} 1. ritseien: eon ritselend, ritselig 
geluid voortbrengen Et i-Jet kan zo ritsolen 
(Nbk), Et is roezig weer, do b/aadon 
ritsolen 20 mooi (Ste), Dc blattios risse/an 
tagan do i-acm an (Dho), Do bomen ritsalon 
(Nw), (onpers.) Et ritsa/t in at riot (Nt) 2. 
gaan, zich voortbewegen en daarbij eon 
ritselend geluid voontbrengen D'r ritsolt 
zakar can adder dew- de wa/I (Nbk), D'r 
risselt can knian dour do bos (Np), D'r 
ritselt war in at grös (Nw), D'r zat con 
moos aacbtor at bobang to russalan been en 
weer to gaan en daarbij een ritselend 
geluid maken (Obk), As et nod good 
dnzgo is mit vlagoldoskon, dan ritsolt et uut 
at stro (Dfo) 3. versieren, op informele 
wijze organiseren In do baandal kuj' ok 
wel es wat ritsa/an (Nbk), D'r is war to 
ritselan (Ma) 
ritsen zw. 'ww.; overg., onoverg.; ritste, 
het (bet. 1-4, 6)/is ritst ['rttsv] 1. ritsen: 
met eon snijdende beweging inkerven, eon 
inkeping c.d. maken, ook gezegd van hot 
maken van eon v-vormig greppeltje waar-
moe men uitzot, afgrenst Th3 is d'r over 
ritst mit ot mes (Bu), Zo ritstan bum xc 
dour do Jassa sneden met eon snelle be-
weging (Dho), Hij ritst et was d'r dew-
(Bdie), 1k bin d'r mar vlug mit at mes 
dow-henna ritst (Sz), Biy at uutzettan van 
con groppol of eon s/oot moaj' oorst ritsen, 
ango von waor aj' langes mooten; dat ritsen 
za dr uut (Ste), Bij at uutzettan moaj' 
ritsen (Nbk), vandaar do sloot ritsen aldus 
uutzetten (Ma), zo ook eon grôopien ritsen 
(Ma), can slauva ritsen (Nbk), Za bin mit 
die bomon an at ritsen inkervingen maken 
(Dho) 2. (overg.) met eon snijdende, 
scheurendo, afstropende beweging van iets 
trekken, nit elkaar trekken ía moo'n niot zo 
wild doen, ie ritsan me de knopon van de 
jassa (Db), Dc ni5ster was mit do ooldo 

- 
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ritsig - rittelkonte 

maantol an at uut mekeer ritsen am d'r nag 
wat van to maeken your do kiondor (Obk), 
bessen van do stoelties ritsen (Ste. Ow), 
RooM boigies ritston we mit do vorke van 
et staoltien of (Bu, Nw, Wol), do bone,, 
van do stango ritsen (Nbk), do tuunbonon 
ritsen (Spa), in ion keor d'r of ritsen (Nbk) 
3. (overg.) met een snelle beweging aan 
elkaar zetten, vastzettan (Dfo) Eon 
ritss/uting is makkelik: die ritst do boedof 
zo an mekoer (Ofo) 4. (overg.) met een 
grissende beweging ontnemen, afhandig 
maken lone wat wit do banozi ritsoix Zo 
ritston bwn zo depottemoneo uut do haven 
(Nw, Dho) 5. (onoverg.) met een snelle, 
glijdende, vaak schurende beweging 
ontschieten, door de handen gaan Etleidsel 
ritste me uut do haven (Spa, Obk), Aj' eon 
pinko an at touw hebben on die ontscbdt 
Jo, dan ritst or touwJe dour do haven (Nw, 
Ow, Pa-Dbl, Nbk), ...uut do haven (El, 
Obk, Op, Ma) 6. (onoverg.) met een snelle, 
avt. glijdende beweging gaan (Dhau, Dho, 
Nbk, Ow) Zo ritston zo van die bu/te of 
(Dho), Do knien ritste miy your do bionon 
wog (Ow), We ritston in de kieren, we 
mossen neuthk  vot (Dhau) 7. bolwerken, 
het volhouden in financieel opzicht (Dho, 
Pe-DbI) 1115 zat tot do oron In do schuld, 
bAy kon et niot moor ritsen (Dho, Pa-Dbl) 
ritsig z. rits H 
ritssluting {'r. ..J - ritssluiting 1k moot eon 
nije ritssluting in do brook zetten (Nbk, 
Np), As eon ritssiuting niot moor in do 
hoogte wi!2  is dat soms slim lastil (0p), 
...niet moor los wY.. (Nbk) 
rittel Ook riedel (Nw, Spa), rietel (Nbk) 
de ['ntj/rid/'ritjJ 1. iemand die voort-
durend druk praat (Ste) Ge, wat eon rittel 
(Ste) 2. druk, ongedurig kind War eon rittel 
is dat k/end (Sz) 3. in verb.: op 'a rittel 
(gaon) op hol (slaan), nl. van paarden 
(verspr., b: Im): Dopeorden gingon op 'a 
rittel (Obk, Wol, Pe-Dbl), zo ook mit or 
peord op 'a rittel gaon op hol raken (Ste), 
Die poordon bin op 'e rittel zijn op hol 
geslagen (El, Nt, Ow, Bdie), (in 
vergelijkbare zin:) Do klokko is ma! op 'a 
rittol loopt erg onregelmatig, te hard (Db), 
(van personen:) op 'o rittel wozen er 
tussenuit zijn, op pad zijn (verspr.), ook: 
veel vertellen in korte tijd (Obk): Hi5 is 
aorij op 'e rittel (Nbk, Obk), ongedurig 

zijn, druk doen (en druk praten) (Ma. 
Nbk): Zo bin op 'e rittel (Nbk), Die is 
biolemaoi op 'e rittel over z'n toeren, 
overstuur (Bu, Dhau), .JTnaal... id. (Ld), 
zo ook Die is mit et heuld op 'e rittel 
(Dhau), Zo is (vaeko) op 'a rittel zit (vaak) 
achter de mannen aan (Nw), Die is mit at 
gat op 'a rittel gezegd wanneer een oudere 
vrouw een relatie zoekt met een j ongere 
man, of wannear een jong meisje met een 
oudere man aanpapt (Bu), Hi5 her do rittel 
in do kont gaat steeds wag, kan geen 
moment stil zitten, is erg ongedurig (Nw), 
...in etgatid. (Db, Dfo, Diz, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-NI, Ow, Sz, Wol), ...de riedol in 
et gat id. (Nw, Spa), ..do note!... (Nbk), 
verder in an do rittel wezcn diarree habben 
(01-NI), Die man is aa/tied an do rittel, do 
straotstionon slieton gewoon hij is op pad, 
zelden thuis (Pe-Dbl), Hi5 gaotan derittel 
gaat wag, ervandoor (Wol), Jo bin aorig an 
do rittel vandewoko veal onderweg (Spa) 
rittelen (Dho, Obk, Op, Ow, Pe-ObI, Ste, 
Sz) zw. ww.; onoverg.; rittelde, is (bet. 1, 
2)/hat rittald ['rttji7] 1. ritten, druk en 
baweeglijk gaan, zich heen en weer 
bewegen, heen en weer schuiven (Dho, 
Ow, Pe-DbI, Sz) Die nittelt mar wat 
henna-on- wear (Dho), D'r rittoit eon muus 
over do vioore (Sz), Dat kiend zit mar 
hennewoer to rittelon heen en wear te 
schuiven (Obk), (gezagd tegen iemand die 
niat stil kan zitten:) Hoof es op te nittelen 
(Oho, Pe-Dbl) 2. rammelen, ratelen (bij 
het gaan) (Obk, Op) Hour die ooido 
waegen es nittelen, a//es zit Jos en is 
raetolscbelhi (Obk), Hij kwam d'r op It 
lost nog haddo an rittelon op Zion oolde 
fiats (Op) 3. ratelend, aan één stuk door 
druk praten (Ste) Die ritteit, die her a/tied 
at woord (Ste) 
rittelig (Obk, Ow, Sz, Pe-Dbl) bn.; -ar, 
-st ['rttjoxJ I. druk an ongedurig Vour at 
roots wodden van eon geit is die eerst 
rittolig (Ow), Die is a/tied Jieke nitte/ig in 
It gat, zo hot noolt tied om es een posion 
rustig to zitten (Obk), Dat moons is zo 
ongedurig, die hot nooit gien rust, ze is zo 
rittehg (Sz), Woes tocb niet zo nittehi 
(Pe- ObI) 
rittelkonte (lJfo, Pe-Dbl, Spa) Ook 
riedelkont (Obk, Wol), rietelkonte (Spa), 
riedeiworm (Wol), riedeworm (Wol) de; 
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-n; ...kontien ['rttj ... ..rid j..i'ritl..i'ridj..i 
'rid...] I. iemand die niet stil kan zitten, 
vaak ook: druk, ongedurig kind Die 
riedelkont het nooit glen zit in 't gat kan 
niet stil blijven zitten (Obk) 
rittelmesiene (Ste) de; -n ['nt! ... ] 1. 
iemand die druk en ongedurig is 
ritueel (v) [rity'Mt:l, ...'wul] - ritueel, in 
verb. Twit keer daegs etzelde ritueel 
dezelfde, gewoon geworden handeling (v) 
rituutslag (spor.) ['r...] - rituitsiag 
ritvliege (Db, Dhau) ['nt. ..J - springtor, 
kniptor 
ritworm (Nbk, Spa) Ook rietworm (bet. I: 
Nbk) de; -s, -en; -pien ['nt ... ..nit ... ] 1. erg 
bewegelijk kind, ongedurig kind War ten 
ritworm, de bieltied mar benne- en- weer 
(Nbk) 2. in ten ritworm in de kont bebben 
niet stil kunnen zitten (Spa): Iebebben ten 
ritwonn in de kont! (Spa) 
ritzege (spor.) ['r...] - nitzege 
nw (Dho, El, Ld, Np, Ow, Ste, Wol) Ook 
geriw (Ow), rieuw (Ow, Pe-Dbl, bo: Np, 
Nw), ruw (Bu) et [rtM/g'ntM/niM/ryM] 1. 
boerengereedschap HI] zit krap in et nw 
(Ste), Etriw hot nogal war opbrocbt op et 
boelgoed (El), Zetten jow or nw even 
kiaor? (Wol), De boeren bebben tegen-
woorth groot rieuw (Ow), Jonges, et ruw 
binnen, want as et morgen vot is, is et 
eijen schuid (Bu) 
riws z. ruws 
riwwen z. ruwen 
niwwenig z. ruwerig 
Rizziger I (verspr. WS) de; -s ['nzogç, 
...gar] 1. iemand geboortig nit, woonachtig 
in Der Izzerd 
Rizziger II bn.; niet tegelijk voor een 
onzijdig Zn. en na een onbep. lidw. ['r...] 1. 
van, m.b.t. Der Izzerd, vgl. et  Rizziger 
karkien (Ste), de Rizziger steibrogge bep. 
brug over do onde Steilesloot in Hoolt-
woolde (s: Diz) 
Rizzigerstel (s: Diz) et [...'s...] I. bep. 
brug, z. onder Rizziger II 
robbedoes (Db, Dfo, Obk, Ste) de; 
...doezen; -ien ['robodus] I. druk, 
onstuimig kind (Db, Dfo, Obk) 2. ruig 
behaarde bond (Ste) 
robbegien (Bu, Obk, Pe-DbI) et; ...gies 
['roboxin] I. nuwe plek op de huid (Obk) 
1k had ten robbegien op 'a baand, ik had 
mijf al es sneden op dat pith (Obk) 2. 

partijtje, robbertje (Bu), in een robbegien 
frosselen (Bu) 3. ondengend kereltje 
(Pe-Dbi) War bi]' tocb ten klein 
robbegien! (Pe- Dbi) 
robbel (Ld, Nbk) de; -s; -tien ['robi] 1. 
oneffen plek van een robbelig opperviak 
Dat paickien touw zitten ailen,aoi robbels 
in (Ld) 
robbelen (Db, El, Ld, Obk, °p, Spa, Sz) 
[robjrj] - robbelend gaan, gaan en daarbij 
een roffelend geluid maken As deplaanken 
war mit mekeer Jiggen op een broggien en 
it rieden d'r mit de Bets over, dan robbelt 
or reer (Ld), D'r robbeit een auto over de 
brugge (Spa), Af' hi] Kontermaans over de 
broggies .t.ietsen, dan robbelen de banen d'r 
over (Obk), In de oorlog beurden ft de 
fietsen wel robbelen in de veerte, dear et 
gebrek an Betsbanen (Op), Aj' mit de Bets 
over de veeroosteisgaon, dan robbelt etzo 
(Db), over de reusters robbelen d.i. inzake 
de banden, wielen (El) 
robbelig (verspr.) Ook robberig (Edie, Bu, 
Dho, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste, Sz, Wol) 
bn.; -er, -st ['roblQx/'robrox] 1. hobbelig, 
oneffen, ruw (ook van de huid) De baud is 
me zo robberig (Ste), 'n robberige baud 
(Nw, Wol, be: Bu), Dear a/ dat zwaore 
butenwark bet th robbenig vel (Obk), War 
is zien gezicbt robberij, aliemaole bulties 
en poekelties (Ste, Hi] is wat robbelig ow 
'tgezicht(Dho), Mien haven bin robberig 
(Dho), As de varkens pokkens bebben, 
moe'ji ze nient wodden, dan iwo ze wel 
weer beter, mar ze kriegen ten rare, 
robbenige baud (Sz), Een sebelpe is glad 
en ten nuander is robbelig (En), De 
not, we van de fasse wodt van onderen 
bieleniaoi robbelig (Db), De eerpeis bin 
robberig met oneffen oppervlak, met 
aardappelschurft (Np), Et its is robberig 
(Dho, Diz, Nw, Nbk), D'rzatten ribbelties 
op eties, daor wodde et robberig van (Ste, 
Wol), Dear de hadde wiend is et ies 
robbelig wodden (Db), Et ies was robbelig 
dear bevreuren regen en bagel (Spa), War 
is dat hoolt robbelig (Bu, Nw), ten 
robbelig pattien (Dfo), Et vloerkieed ligt 
niet via/c, et is 20 robbelig (Op) 
robberig z. robbelig 
robbenleerze z. rubberleerze 
robien (s, b: in) de; -en; -tien [ro(:)'bin] 
I. tureiuur 
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robieten (Ma) my. [ro(:)'bitii} 1. rooie 
bieten We kriegcn vanmiddag robicten 
(Ma) 
robol z. roegebol 
robont z. roodbont 
robonte (Bu, Db, Dfo, Nbk) Ook 
roodbonze (Bu, Dho, Diz, Nt, Spa, Sz) de; 
-n; robontien [ro(:)'bonto/  ... ] 1. roodbonte 
koe 
robot (1) ['ro:bDt] - robot as cen 
pergrarnmcerdc robot (v) 
robuust z. te/must 
rochel (Nbk, Nt) de; -s; -tien ['roxj] i. 
hetz. als rachel, z. aldaar 1k bin nog c/c 
hieltied verkolen, mar c/c rochels beginnen 
now Jos te kommen (Nbk) 
rocheldobbe (App. Bdie) de; -n ['roxj..} 
1. hetz. als dobbe, echter met welput (App) 
2. petgat e.d. waarin men steeds Oval 
werpt (Bdie) 
rochelen zw. ww.; onoverg.; rochelde, het 
rocheld ['roxJi] 1. rochelen (vaak: en 
daarbij fluimen opgeven) Aj' at op 'e bosE 
hebben, dan rochel ie (Nw), Hi7 rochelt 
nogal wa4 et zit 'in aorig vaastc(Nbk, El), 
Th3 rochelt aorig (Nw), 1k beurde or 
rochelen, et zit wel los (Dho), (onpers.) Et 
rochelt me wat in c/c bost (Np), zo oak Hi5 
bet 't nict veur mckaar, want It rochelt 'in 
aorig (Sz), 11/5 ligt mar te rochelen, et is 
met yule meer (Pe-Dbl), Hiy dot ni/cs as 
rocbelen en kochelen (Ow) 2. een rauw, 
reutelend, rochelend geluid maken, 'pnitte-
len', met name van een pijp As c/c piepe 
roch cit dan moej' 'm schoncmaekcn mit c/c 
picperacgcr (Bu), As d'r vocbt in c/c piepe 
zit, begint bi5 it rochelen (Dfo), et 
rochelen van c/c piepe (Nt, Diz), Oonze 
klokkc rochelde vroegcr as at sander weer 
wodde, dan luudde hi5 c/of (N'ok) 3. (door 
varkens, bij hat zogen:) een knorrend 
geluid maken (Obk) Dc motte rochelt 
tcvreden as bi5 an 't voeren is mit c/c 
bigcn (Obk) 
rochelig (Nbk) bn.; -er, -st ['roxlQx]  I. 
veel rochelend, hoestend Hij is aorig  
rochelig hij moet veel hoesten, rochelen 
(Nbk), Hi5 is rochelig woddcn (Nbk) 
rochelkonte (Bdie) de; -n; ...kontien 
['roxJ ... ] 1. hetz. als rochelpot, z. aldaar 
rochelpot ['roxjpot] - rochelpot It bin me 
ok can ooldc rochelpot, nieti iii rochelt 
nogal veal, zeg! (Nbk) 

rocheizak (Dho) do; -ken; -kien ['r ... ] 1. 
iemand die altijd rocbcl4 hetz. als rochel-
pot, z. aldaar 
rock (spar.) [rnk] - rock 
rock en roll (verspr.) [rokrrol] - rock en 
roll 
rock en rolimeziek (spar.) [r3k'r3l...] - 
rock en rollmuziek 
rockband (spar.) ['rogbsnt] - rockband 
rockmeziek (spor.) ['r...] - rockmuziek 
rockzanger (spor.) ['r...] - rockzanger 
roddel (Nbk) de; -s; -tien ['rodj] 1. 
roddelarij 't Is ailcmaolc roddel, je! (Nbk) 
2. iemand die veel roddelt 3. lasterpraatje 
Wi5' ok nog even can Hein roddclticn 
bcurcn? (Nbk) 
roddelbiad ['r...] - roddelblad 
roddelder (Obk) Oak roddeler (El, Nbk) 
['rodldr/ ... lr] 1. roddelaar Ze moe'n war 
oppassen mit die kerel, want et is can 
roddeider (Obk), Dat is wel zoc'n ooldc 
roddeler! (Nbk) 
roddelen ['rod]i] - roddelen, lasterpraatjes 
verkopen Dc mcenskcn roddelen cen boel 
over cen aan c/cr (Nbk, Ste), Die man 
roddelt van c/c belt buurtc over jedereen in 
z'n woonomgeving (Bdie), Hij mag graeg 
roddelen (Bu), Van roddelen komt nooit 
veuic goads van (Ow) 
roddeler z. roddelder 
roddelkont (Diz, Nbk) Ook roddelkonte 
(El) do; -en; -ien {'rodj ... } 1. iemand die 
voortdurend roddelt Dat is we] zoc'n 
roddelkont! (Diz, Nbk) 
roddelkonte z. roddelkont 
roddelkraante (spar.) do; -n; ...kraantien 
['r ... J 1. krant, dag- of weekblad e.d. met 
veel roddels 
roddelpasse (I) ['r...] - roddelpers 
roddelpot (El, Nbk, Obk) de; -ten; -tien 
['rodpot] 1. iemand die voortdurend 
roddelt 
roddelpraot ['rodj...J - roddelpraat, als 
verkl. ook: lasterpraatje can roddelpraoticn 
op gang brengen (Bu) 
roddelpraotien (Db) ['r ...J - roddeltje, 
lasterpraatje 
roddeirebriek (spor.) ['v..] - roddel-
rubriek 
roddelschute (Db, Ld, Nbk, Np, Obk, 
01-NI, Op, Ow) de; -n; ...schutien 
['rodjskyb} 1. vrouw die vaak roddelend 
kletst 
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roddeltien ['rodjtin] - roddeltje 
roddeizak (Bdie) de; -ken; -kien ['r...] 1. 
iemand die voortdurend roddelt 
rodedenderum z. rodenderuni 
rodedendrom z. rodendenwi 
rodedendruni z. redenderum 
rodelbaene (spot.) ['r...] - rodelbaan 
(waarlangs men rodelt) 
redden (spor.) [ro:odjifl - rodelen 
roden z. rooien 
rodenderoin z. redenderuin 
rodendron z. rodenderum 
rodendrum z. redenderwn 
rodens (Dfo, Np, Sz, s) Ook rooiens (Db, 
Dfo, Np, Nt), rooien (Dhau, Dho, Nbk, 
Nw, Obk, 01-N!, Ow, Spa) de ['ro:Q 
d4s/'ro:oj;s/ 'ro:0j4} I. roodheid, het van 
rode kleur zijn, in wit 'n rodons sthienon 
[en var.] roodachtig, met rossige weer-
schijn, van rode kleur: Mien zwatto rok 
vien ik niet mooi bi5 schiont zo wit zion 
rooiens (Db), ? Is mooi fien thoegoed oat 
wit eon rodons schiont on oortios an do 
koppies (Dfo), 't Schiont wit eon rooien 
gezegd bijv. van eenjurk (Dhau, Nbk, Nw, 
Obk, 01-NI, Ow) 
roder z. rooior 
rododenderuni z. rodenderurn 
rododendrom z. redendorum 
rododendron z. redenderwn 
rododendrum z. rodondoruin 
rodolmig (Bu) bn.; -er, -st [ro:()do1mox] 
1. ijzeroer bevattend (z. ook oerii),  op de 
aanwezigheid van ijzeroer wijzend i.v.m. 
de kleur van de grond, het water Et wader 
is rodoJmi (Bu) 
roe Ook roede (bet. 3: Db, Dhau, Ma, 
Obk, bet. 4: Np, bet. 5: Np, bet. 6: s: Np) 
de; -den, ook wel -nen; -gien [ru, ru: 
(vooral west.)/'rudo, ook ru:dQ (vooral 
west.)} I. roe, bosje van meestal meerdere 
twijgen, om iemand voor straf mee te slaan 
of om mee te dreigen de roe van Zwatte 
Piet, Hij kroeg mit do roe ni. voor zn 
achterste (Ld) 2. raamroede (verspr.) eon 
roe in do glassios (Ow), ...in eon groot 
mom (Ow), D'r is eon roe kepot (Diz), Ze 
hebben de roe wit ? raom daon (Dho), 
smalle roegies tusson do glaezon (El, Dfo), 
Van iene roe van dit raom is de stokvarve 
of gaon (Op), Do staonde roe is meerstal 
van iekonhoolt (Obk), Now vion en zo 
roogios weer mooi in do ruten (Sz) 3. 

gordijnroe We moe'n nije rooden in de 
ovorgedienon bebben (Ma), de roede van '1 
godien is naor benedon komnien (Obk), We 
bobben can keuperon roedo in do godienen 
(Db, Dhau) 4. meetroede, maatstok (Bu, 
Np, Obk, Ste, b): van vier (Np) of vijf 
meter (Ste) Eon mode van vier motor, die 
wodde op at veno Jogd; ion keer in do 
iongte on ion koer in do brette was porcies 
eon roe (zostion viorkaanto meter) (Np), 
een roe om do turf op to moton (Obk), Do 
roe daor mat io et Jaand mit op (Ste), Do 
halve roe kwarn d'r bij de meetroede van 
twee meter (b) S. bep. lengtemaat (verspr.); 
vier meter (OS, Np), vijf meter (Ste), eon 
vuufmetorso Jatte, ok wel roe d.i. bij het 
opmeten van land (Ste), echter bij de 
turfwinning: twee tot drie meter (Nw, Ste), 
do lange roe nI. 16 voet (één voet = 30 
cm) (Np), zo ook do kotto roe 12 voet 
(Np), do voile roe vier meter (Ld), do 
halve roe twee meter (Ld), vandaar twie 
halve roedon (Ld), do strekkondo roe do 
roe als lengtemaat (El), Vrooger woddon 
die uutgangon vutmoton in rooden (01-N!) 
6. oppervlaktemaat, van verschi!!ende 
grootte, vg!.: Do gowono roe is eon are, do 
'kioine roe' verscbilt nog we! Os, van plak 
tot piak (Bu), d.i. echter vooral: 16 m2 
(OS, Bu, Np, Pe-Dbl, Sz), Belt had vroo-
gor eon stok, daor mat hij mit, een stok 
mit kouporen knoppen, daor koj' do Heine 
on dogrotoroomitmeten (Bu), eerder ook 
wel van grotere afmeting (Sz), con roe 
laand: 6 1/4 roe is eon are, eon are is this 
6 !/4x !6m2 (Bu), waarnaast ook: hon-
derdste deel van een are (Bu, Ste, bo: 
Dho), do kleine roe 16 m2, nl. in Trondo 
bij Else, dit in tegenstelling met roe = are 
(Bu, Obk, Ste), vandaar 61/4 Heine roe is 
eon roe (Bu), waarnaast de aanduiding 
grote roe are (Bu), vgl. Heit had vroogor 
eon stok daor mat thy mit, eon stok mit 
keuperen knoppen, daor kof' do kloino on 
do groto roe mit meten di. afmeten (Bu), 
zo ook eon roe eeipels een are (Ste), eon 
roe laand een are (s), Eon bunder is 
bondord roe d.i. een hektare is honderd are 
(Obk), Do ooipols woddon bij do roe rooid 
per are (Pe-Db!, Ste), Wij bobben vief 
bander on veartig roe grus en 40 x 16m2 
(Db), Eon bunder is goed 600 roe d.i. 600 
x 16m2 (Ld), vgl. ook Eon bunder is 625 
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roe, cit eezpo/rooier vragt dus 625 koer at 
ovarian/common bodrag per roe (Ow), zo 
oak: vier gulden do roe nI. bij het rooien 
van aardappelen: per 16 m2 (Ow, El), Daor 
was do boor mit aickoord vow-  zostig canton 
do roe (vo), viorkaante roe de roe als 
oppervlaktemaat (El), Et gong om vier roe 
turf 4x 16m2 turf van acbtfthth, dat bin 
acbt laogcn mit do dikte van can &wJ at 
gong dan om zoo'n 13000 turvon en daor 
kreeg do vooncigener [5,- your (Ow), Do 
tur[maekor bad annoumon war/c per roede 
(16 m2); as do zoom or nat was, dec hij d'r 
trouwens wel vier waken langar over as in 
can th-ouge zoamer (s: Np), (bij het meten 
van eenheden veen:) do lange roe 20 m2 
(Np), do /cotta roe 16 m2 (Np), Et baggolon 
wodde vrooger per roe turf betaeld (Op), 
Do veonbaos wol winder govon your do roe 
(j), Dc turfmaeker haddo annewnan war/c, 
per roade (s: Np), As zo in 't veen waran 
mooston ze vast zos roe doon, sanders 
badden zo gian dagbw-o, mar d'r waren ok 
wel die tion roe deden (Sz) * As do roe 
van 't gat is, bin do stokslaogen vergeten 
als de pijn on de narigheid voorbij zijn, 
vergeet men zulk ongemak, met name 
gezegd bij een bevalling die zo zwaar is 
dat men geen kinderen meer zou willen, 
terwijl men die later weer wel wil (Nbk) 
roebel (spot.) ['rubl] - roebel 
roede (bet. 1: verspr., bet. 2: Bdie, Spa, 
bet. 3: Diz, Obk, Wol, bet. 4: Bu, Ld, Spa) 
Ook roe (bet. 1: verspr., bet. 2: Obk, 
Pe-DbI, bet. 3: Dho, Ow, bet. 4: Bu, Obk, 
Ow) de; -n; -gien ['rudo, oak 'ru:do 
(vooral west.)Iru, ru: (vooral west.)] 1. 
molenroede, hoofdbalk van een molenwiek, 
bij uitbreiding: molenwiek Do roodon van 
demeulc biy doLande bin d'ro[(Pe-Dbl), 
In dc moulo is eon nije roe kommon (Bdie, 
Dhau) 2. elk der stijlen waarlangs een kap 
van een hooiberg omhoog of naar beneden 
wordt gesehoven (Bdie, Obk, Pe-Dbl, Spa) 
Do roe van do bujbarg was bij do grond 
o/Jcnapt (Pe-Dbl), vier rooden ondor eon 
bujkappe (Bdie), Jo hadden vrooger hooi-
bergen mit drie ofmit vier roodon (Spa) 3. 
hooiroede (Dho, Diz, Obk, Ow, Wol) Et 
buf is aorig warm, do roode moat d'r mar 
in (Diz), Za bebben daor hujbruj want i/c 
bebbe ieno mit do roe zion fletson (Dho) 4. 
penis van een hengst (Bu, Dho, Ld, Obk, 

Ow, Spa) De roe van eon hingst kan lang 
en kot wozen (Obk), As con hingst eon 
Hap van do morrio tegen do roe krigt, kuf' 
or' do/c/con wel vorgoton (Ow), Hij fat do 
roode aorig hangan (Spa), Do roede van do 
hingst wol met in aictio kommon (Ld), Do 
hingst had man/cement an do roe (Dho) 
roedekruus (Nw) et; ...kruzen, ...krusen; 
...krusien ['ru(:)th  ... ] 1. vensterkruis 
roedel (Np) et; -s; -tien ['rudfl 1. roedel, 
nl. groep, kudde reeën, herten 
roeden (Bdie, Db, Spa) zw. ww.; overg.; 
roedde, hat roeded ['rudi7 (Db), 'ru:dnj 1. 
hetz. als bujroedon, z. aldaar et buj roeden 
op tomperotuur (Bdie), Hui roodan we 
a/tied (Spa) 
roedenties (Sz) my. ['rudqtis] 1. benaming 
voor stukjes land op de Londic/c, de dijk 
langs de Len do 
roeder z. hujroedor 
roof I (Bu, Dfo, El, Ld, Nt, Nw, Op, Ow, 
Sz, j) de; roeven; -ien [rut] 1. overdekte 
plaats in een vraehtschuit e.d. (Nt, j) 2. 
kap van een klomp (Bu) Ha/now al wear 
do roof van do klompo? (Bu) 3. ruif (Nw) 
4. ommezien, kort ogenblik, in in con roof 
(Dfo, El, Ld, Op, Ow, Sz): Die is in con 
roafklaor (Sz, Ow), Ze v/aug in eon roaf 
dour a/fe war/c henna (Ld), In eon roof was 
do kaemar schona (Dfo) 
roof II tw. [rut] 1. roof, ter uitdrukking 
van het geluid van een snelle beweging 
Roof! K/aor was at (Bu), Roef, on vot is 
hi5 (Dho, Spa) 
roefsie (Nw) Oak roeflie (Pe-Dbl) tw. 
[rufsi/...'ti] I. roef, ter uitdrukking van een 
snelle beweging Doe wol do vrouw do 
pannekooke koran mit 't was... on roefsio, 
daor lag hij op 'a grond (14w), Foetsio, 
deor gaot hiy, on roalsia, wag is bi (Nw), 
Die man had rooftio at waark daon, mar at 
was d'rdan ok wel naor(Pe-Dbl) 
roeftie (Nw) de ['rufti] 1. korte tijd, 
oogwenk 't Is mar eon roe/lie het duurt 
maar eventjes (Nw) 2. z. roefsio 
roeg Ook ruug (WH) bn., bw.; -er, -st 
[rux/ryx] 1. (bn.) behaard, zeer hang Wat 
eon roege kop mit baor (El), Die bat et 
baor roog om do kop (Bu), War hot die at 
haor roeg (Nbk), Jo moe'n Jo schoren, io 
bin zo roog om do kin (Db), eon roege 
bond (Obk), Ic zion togenwoorthj niot zo-
vou/o van die roege roopon kroepcn harige 
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rupsen (Np, Ld), Die zit d'raorigrocgin is 
nogal behaard (Np), Hi)' bet groW, grauwe 
haven mit baor, zo roeg as eon beer (Ld) 2. 
in roege most e.d.: most met stro vermengd 
(Bu, Np, Nw, Op, Sz, Ste), roege dong id. 
(Dhau, Np, Ow, Pe-DbI), zo ook Ruge 
messe, daor zit bouvast in samenhang 
(Spa), ruge stront id. (Sz) 3. slordig 
gekleed, onverzorgd, haveloos Dc Heron 
bangen him roeg om de buud (Dfo), Ze is 
nooit netties, et hang d'r aJ!emaole wat 
mug omme (Sz), Die is aorig roeg in de 
kleren (Dhau, El, Nbk), N zat we! es wat 
roeg in de kieren (Diz, Op), le mo&n niet 
zo roeg opje k!eren wezen (Ste, Dho), Die 
meensken hebben de tuun d'rmar roeg hi)' 
!iggen (El), Die kiender lopen d'r altied 
mar wat roeg bernie, ze kim tieden mit eon 
knope van de k!eren !open (Obk), Dat 
maegien Jopt d'r bi) allied iieke roeg in de 
kleren (Db) 4. rommelig, slordig of grof in 
de wijze van doen, maken, niet, slecht of 
maar ten dele bewerkt con roege buus-
holing (Diz, Nbk), In die buusboling gaot 
et a!!emaole !ieke roeg toe (El), ...roeg on 
rouw toe (Obk), Hipakt nook wat op, hi)' 
is wel zo roeg (Nbk), Die is eon betien an 
de roege kaant (Ste), 1k bob huJp veur et 
roege wark voor het niet- fijne work (Db), 
roeg veur de kont slordig van aard (ho: 
Np), Et is daor roeg over de taofe!, et 
komt daor niet zo krek (Obk), roeg 
verste!!en op slordige wijze (Ma), Hi)' 
werkt badde, mar wel an de nige kaant 
maar wel enigszins slordig (Sz), Hi)' 
macAle dat roeg en rouw (Nw), Om huus 
hktet d'r roeg bi)'slordig, rommelig (Db, 
Ld, Dho), een roege bende (Ste), (zelfst.) 
eon roegen iene slordige persoon (Nbk, 
01-NI, Ste), Et is daor bie!emao!e niet 
smerig of vies, mar wel wat roeg (Op), Dat 
is mar roeg wark van fe (Np, Nbk), Ze 
bebben roeg wark maekt (Nbk), zo ook Ze 
hebben dat mar wat roeg olkien (01-NI, 
Np), Et is wat roeg ofmaekt (Bdie), Wat 
hebben ze dat kassien roeg ofwarkt (Sz, 
Nbk), As et buffen roeg gebeurd is, hjt dat 
!aand d'r roeg bi)' (Ste), Et is mar wat roeg 
eten, wat bij mekaander proesd (Nbk), Et 
was daor in dat kosthuus we! eon goeie 
kost, mar depot was soms we! es wat roeg 
(Op), Et is mar roeg k!aonnaekt, aJ!emaol 
thkke stokken kool in depanne (Nw), Hi)' 

nemt et niet zo nauw wat et eten on 
drinken betreft, hi)' is d'r good roeg in 
(01-NI), Hi)' is slim roeg op or eten on 
drinken, Bc zof niet graeg bi)' 'm eten 
wi!!en (Nt), Dat eten giet d'r mar roeg toe 
(Dfo), Et is wat eon roege eterie (Pe- Dbl, 
Bdie), eon roege eter iemand die onge-
manierd eet (Ow), ook: iemand die het niet 
veel schelen kan wat hij to eten krijgt 
(Nw), eon roege vreter id. (Bu), Et roege 
voer komt bi)' eon koe eerder in de pens 
hetz. als roegvoer, z. aldaar (Op),  Hi)' was 
roeg in al zien doen on !aoten (Dfo), 
Fo!derfongen bin badde warkers en roeg op 
beurze!szijn nogal slordig qua eigen ver-
zorging (El), zo roeg as eon varken zeer 
slordig zijnd (Ma, Nbk), ...as eon bos touw 
id. (Ma), ...as touw (Nt) S. mw in manie-
ren en/of woordgebmik Die vent is roeg in 
de mond (verspr.), ...in de bek (verspr.), 
...in de praot (Np), ...op 'e tonge (Obk), 
...mit de bek (01-NI), Hi)' bet eon roege 
praot! (El, Nbk), H;7j bet aitiedzoe'n roege 
bek, bescbaefdpraoten kan bi niet (Op), 
Af' fe wat roeger uutdrokken, zeg ie 
'miege' in p!aets van oisse' (Obk), Thy is 
zo roeg on rouw (Bu, Nw), . ..roeger on 
rouwer kan or niet (Ste), Et komt d'r mit 
die keref Jieke roeg on rouw wit (Np), Die 
is a/tied !ieke roeg on rouw (Ow), N doet 
soms wel es wat roeg on rouw, mar d'r zit 
eon good batte in (Op), De taef die ze 
schopte kwazn d'r roeg en rouw uut (Nw, 
Dfo), Wat bet die kerel roeg praot (Op), 
eon roege praoter (Ma, Nw), roege tae! 
(Ma, Sz, Pe-DbI), Die !omperd komt d'r 
a!tied !ieke roeg mit an (Obk) 6. (In.; van 
een oppervlak) niet glad, niet geschaafd, 
niet gemaaid of anderszins bewerkt In de 
winter kuj' (!ast van) roege haven bebben 
(Dfo, Diz, Np, Ste), 1k bob zokke roege 
haven! (Spa), De haven bin me wel zo 
mug (Spa), De koffiemeu!e was roeg d.i. 
de gemalen koffie bleef aan het mechaniek 
kleven (Np),  Dat is eon roege p!aanke, 
daormoet descbaevenog even over bullen 
wodden (Nbk, Np), Die furk wodt zo roeg 
(Ste), Die stof is me wat to roeg your eon 
rok, aJ!e bonnebaor b!ift d'r an bangen 
(Nbk), Dat !aand is slim roeg Jiggen b!e-
yen, et is niet good ofweided dour de 
koenen (Obk), 't Laand !igt nog slim roeg, 
wemoe'n nogpoliemi)'en (Diz), Dat stok 
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laandligt d'rmar wat roeg benne, d'r wodt 
nict yule an daon verwaarioosd, niet ver-
zorgd (Nbk, Op, Ld), Daor ligE ccv roege 
hoe/ce grond (Nbk), Die hoc/cc grond ligt 
d'r roeg on verweerloosd bij (Dhau, Diz, 
Pe- Dbl,Np), ...ligtd'r roeg enrouwbonne 
(Np), ccii roege hoe/ce onlaavd (Bu), cen 
roeg stokkien laand(O1-N1), Dat laoten we 
roeg liggen (Ste) 7. (bn.) flog niet tot een 
produkt gemaakt, in roege was nog niet 
omgesmolten honingraten (bs: Dfo) 8. (bn.; 
van het weer) onstuimig roeg weer (Bu, 
Op) Fattietieden kay et roeg vriezen (Obk) 
9. (inzake personen) woest, wild, onstui-
mig Daor he'lc een olkeer van, as et zo 
roeg en wild toegaot (Nbk), Hi5 ridE badde 
en roeg (Ste), Hij bet een roeg ]even leid 
(Nw), Ft manvolk in datplaic was vroeger 
roeg vol/c (Db) 10. behoorlijk kwaad, in 
verb.: Hiy het de roege musse op is gauw 
kwaad, is kort aangebonden (Dfo), De kop 
wodt 'in roeg hij wordt boos (Ma, Np, Nw, 
Ste), Hij is roeg in de kop is boos (Bu), 
Ze bebben him de kop roeg maekt ze heb-
ben hem funk kwaad gemaakt (Ow), Aj' 
nicE op joe donder hebben willen, mocj' 
uut zien vaerwaetcr blieven want de kop 
staot 'in mug (Sz) 11. globaal, ongeveer, 
niet helemaal precies Zebebben et mar wat 
roeg berekend (Dfo), et roeg bekieken 
globaai bekijken, inschatten (Wol), Naor 
een roege berekening zal c/it war/c al gau w 
twee tonne kosten (Op), in roege trekken 
(v), ten roegste even uutrekencn bij 
benadering, giobaal (Ste), Die hekke is 
kepot west on is ten roegste weer oplapt 
(Spa), et wait ten roegste an kaante heb-
ben (Ow), Dc netaoris rekende bear to 
roegste veur wat et boelgoed opleverd 
badde (vo), schone an roeg netto en bmto 
(Bu) * Dc wereld is roeg en die him nicE 
redden kan is sloeg (Nbk, hi), (schertsend 
van een behaard iemand, vooral van 
iemand met een baard:) Roeg is waarzn, 
ook gezegd wanneer iemand nogal slordig 
gekleed gaat (Nbk) 
roegaehtig (Nbk) bn.; -er ['ruxaxtox] 1. 
enigszins roeg in diverse bet., z. aldaar Et 
is we! een goeie water, mar bi5 is toch 
wat roegacbtig (Nbk) 
roegaor (b: im, p) de; -en ['mgo:or] 1. 
slordige werker 
roegaorend (Dho) de ['ruyo:oriit] 1. 

slordige werker 
roegbaord (Nbk, ha) de; -en; ...baortien 
['my...] 1. bond met flinke haargroei rond 
do bek, hetz. als voelbaord (Nbk), ook: 
persoon met grote baard, in Kewiung 
Roegbaord de winter (ha, Nbk) 
roeghek (Db) do; -ken; -kien ['mybek] 1. 
iemand die steeds ruwe taal gebruikt Wat 
is die vent een roegbek, ij kun d'r nicE 
fesoenlik mitpraoten (Db) 
roegbekt (Ste) bn.; pred. ['myhckt] 1. mw 
in het taalgehruik 
roeghiender (Pe-Dhl, Np, Nw) Ook ruug-
biender (Sz) de; -s ['ruybind/'ryy ... ] 1. 
ruwe klant 1k vien die kerel mar een 
roeghiender (Np) 
roegboks (Dfo) do; -en; -ion ['myboks] 1. 
siordig iemand Et is ccii rocgboks in zien 
war/c (Dfo) 
roegbroek z. roegebroek 
roegebol (verspr. OS, Op, h: im, p) Ook 
robol (Bdie, Bu, Obk, Ow, Nt, Pe-Dbi, fp, 
h: im) de ['rugaboi/'ro:bol] 1. heermoes, 
vgl. Huj waor peers in zit, wodt a/c robol 
tegen zegd; oat wel con koc niet, mar een 
peerd ken et nag wel bebben (Bu); ook 
wei: lidms of hooi met heermoes 
roegebolhuj (Dhau) et ['r...] 1. hooi met 
daarin veei heermoes Roegebolbuj is slecht 
mar year een peerd is et we! good (Dhau) 
roegebroek (ho: Bu, Nw) Ook roegbroek 
(Np) do; -en; -ion ['rugabruk/'ruybruk] 1. 
slordige persoon 
roegedongbult (Bu, Ow) de ['rugod ... ] 1. 
mesthoop van roege dong, d.i. mest met 
stro vermengd 
roegelen Ook rugelen (Nt, Spa, ko) zw. 
ww.; onoverg.; roegelde, het roegeld [ru 
g'ryg ... ] 1. verspreid en/of min of meer 
roliend neervallen of laten neervallen van 
droge stoffen, van kleine, rondo voorwer-
pen enz. Ft zaand kay je zo mooi dear de 
vingers roegelen (Obk), Ft zaod is zo 
riepe, dat et roegelt d'r wit (Diz), Ft nod 
rugelt in et stro (Spa), Ft wiit zo badde, 
de appels roegelen van de boom (Nw, 
Nbk), Dc appels bin zo riepe, as d'r een 
betien wiend is, roegelen ze d'r of (Obk), 
Dc appels roegelen op '6 grond (Bu, 
Dhau), De rogge moet d'r neudig of at 
begint al te roegelen do droge korreis 
beginnen al nit te vailen (Nbk), It iliad 
roegelt van de bomen (Diz, Nbk), Dear de 
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wiend roegelt or zaod uut de afrikaanties 
Wo1), Et roegelt d'r bij dade (Nbk), Ft 

roet roegelt out do schostien (Bu), El ics 
roegelt van de pannen (Bu), D'r is nogal 
wathuj van de waegon roegeld (Nbk), We 
moe'n et veer buj otharken, aanders roegelt 
at at hide pad langos (Ow), Dan haf' con 
groshekke op 'a kroje; dat was dan em 
grds mit van 't laand to haclen Your de 
koenen mit at stalvoeren, dan ken d'r yule 
meet grös hi, mit con zak d'r over vow at 
roegelen di. tegen hat afvailen van gras 
(Ow), De 1w-f was niet goad loogd, do 
hide bull roegefde naor boneden (Db), Zo 
bleef or laand ok baost allemaof in do 
feniilie, al rugelde die op de duur wel wat 
uutmekacr (ko), It Geld roegeltje dour do 
vingers raakt veel sneller op dan j e zou 
willen (Nbk), Hi5 lout at geld goad 
roegelen, hij steldo d'r gien weerde op gaf 
het op nogal verkwistende wijze nit (Obk), 
Daor kwarnmcn do bigios an roegolen d.i. 
tijdens het werpen van de zeug (be: Bu, 
Nw), Hii roegolde d'r zo bernie viel 
zomaar ineens (Nbk), Daor roegelde can 
dikke baeze over do bol, was dat in 
jaegerstael biot (b), Ft roegelt him zo van 
de mend hij kan viot praten (Nbk), Jim 
meugon niet zo roogolon, want ik bob b-ok 
stofzeugen d.i. bijv. hooi laten vallen dat 
men aan zn kleren heeft (Obk), Niet zo 
roogelen gezegd bijv. wanneer iemand een 
koekje cot en kruimels, brokjes last vallen 

Hij roegelde etbiclo pad hinges I let 
voortdurend hoof, zand enz. vallen (Nbk, 
Ma) 
roegerd ['rugt] - ruigerd: zeer slordig 
iemand Hiy is in zion wark can ditto 
roegerd (Db) 
roeges z. roogbouwer 
roeghannes z. roeghouwer 
roeghaorig (Spa, Obk) Ook raugithorig 
(Spa) [aks. wisselt] - ruigharig, met veel 
en/of ruig groeiend haar bedekt Oonze gei-
ten bin slim rocghaori, ze zitten nog in at 
oolde baor (Obk), con roegbaono hand 
(Np), Die korel bet con roeghaonjc bost 
(Np) 
roeghied (spor.), voor -heid z. -hied de 
['ruxhit] 1. het slordig zijn 
roeghoolten (v) bn.; attr. ['ruxho:ltçi] 1. 
van ruw hout roeghoolten baanken on 
taofels (v) 

roeghouwer (Diz, Nbk, Np, Nw, 01-NI, 
Ste, Wol, b: Im) Ook roeghannes (b: Im), 
roeges (b: In), ruughouwer (Spa) de; -s; 
-tien ['ruxhMf/'ruxhanas/'rugas/'ryx ... ] 1. 
iemand die erg slordig is War is dat can 
roeghouwer, die man! (Diz) 
roegig (Nbk, Ste) bn.; -er ['mgox] 1. 
enigszins roeg, in diverse bet., z. aldaar 't 
Is can botien roegig good, war scbazp, 
haori (Nbk), Do buud is me roegi (Ste) 
roegighied (Nbk) de ['r...] 1. het enigszins 
roog zijn in diverse bet., z. aldaar, vooral: 
het slordig zijn Dat is gicn kwaoic wi/ dat 
komt dew- Zion roegighied (Nbk) 
roegschaeve (Obk) ['rux..] - ruigschaaf, 
roffelschaaf 
roegschottel (Ste) de; -s; -tien [rux ... ] 1. 
slordig iemand Dat is eon roegscbottel, bij 
gaot d'r war maklcelik dour neemt het niet 
zo nauw, bijv. met de huishouding (Ste) 
roegstat (b) de; -ten; -tien ['ruxsta4] 1. 
ruigstaartig schaap, in Drentse rocgstat 
bep. soort schaap (b) 
roegte Ook ruugte (Bdie, Nw, Spa, Ste, 
Sz) de ['ruxto/'ryxto] 1. wild, door elkaar 
groelend onkruid, verdord gras, bentgras 
e.d. tussen riot on rocgte (ba), D'r zit con 
protte roegte in do slootswal(Diz), Uut do 
ienc sleet komt nicer roegte of slick as uut 
do aan dare (Db), Do roegte geft eon protto 
school your klein gedierte on voogcls 
(Ow), Et is allomaol roegte op tt laand 
(El), Doruugte van do ribbon bruukton wi 
vrooger as struiing vow- do koonen (Sz), 
Do nckke be'k mit eon toppo rocgto 
uutveogd (Nbk, b), El is huj van niks, at 
lickt wcl roogto (Np), Huj dat slocht 
wunnon is, wodt ok rocgtc nuwnd, krck as 
bente (Bu), Et Jaand waor as kalvcr on zo 
leupen wodde bij do baast mijd, dat was 
okroegte(Nw) 2. strooisel in de vorm van 
dor gras, oud hooi, bentgras, stro e.d. D'r 
moat nog eon toppe ruugte in 'tbokko van 
de motto (Sz), A ovens kreeg do bult nog 
do musse op, eon poor krojon vol roegtc op 
do kop tegon do regon (vo), Do rocgte 
doden we vroegcr onder in 't booiyak 
(Spa), Over do cerboioplaanten moat in de 
winter roogto (Nw), Do oeipel- en 
biotegatten wodden vroegor bestopt mit 
zaand, stro on rocgto (Db), Biy strange 
vest is at goad dat d'r war roegte op 'a 
vaasta pfaantcn komt (Obk) 
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roegfebultc (01-Ni) do; -xi; ...bultion ['r...] 
1. berg roegte z. aldaar Wiy zu/Jen 
vandewekc die oolde roegtebulte even 
opbranen (01-Ni) 
roegtcmi'jen (Wol) onbep. w. ['r...] 1. 
maaien van bentgras, verdord gras e.d. Ze 
bin an de Londe an ? roegtemijen (Wol) 
rocgtcpolle (Nbk) de; -n ['r...] 1. p01 
roegtc bentgras e.d. 2. wiide, siordigo 
haardos (Nbk) Now, die bet ok eon 
roegtcpolle op It beuld (Nbk) 
roegtig (Obk) do; -or; -at [ruxtox] 1. met 
ruigte: zoals bentgras, verdord gras e.d. 
Eon rocgtige sloot kuj' Lii dc baast mooi 
uutbranen (Obk) 
roegvocr Ook ruugvoer (WH) et 
['rux ... ..ryx ... ] 1. hooi, stro, bioten, knollen 
en soortgeiijk veevoer, rauwvoer Dc 
ko en en kriegen kracbtvoer on roegvoer 
(Nw), . ..roegvoer on kotvoer (Ste. Wol), 
De koenen bin an Ft  roegvoer (Bdie), Die 
koenen moe'n wat roegvoer bebben om to 
weerkauwen, dat kriegen ze tegenwoordig 
wel es wat to min (Pe-Dbi) 
rocgwcg Ook ruugweg (WH) bw. 
['ruxwcx/'ryx ... ] 1. giobaal, niet precies 
berekend, schattenderwijs Zo roegweg 
bekeken komt &r eon voer of zesse buj 
weg van dat laand (Ste, Obk), We zullen or 
even roegweg berekenen (Nbk), Naor Dc 
Lernincrisroegweg vuventwintigkilemeter 
(Wol), Roegweg bezien k/opt et niet (Nt), 
Ruugweg kom ik disse xnaond best rond 
(Sz) 2. niet al to nauwkeurig, enigszins 
slordig (Nbk, Obk, Sz) roegwcg et work 
even doen (Nbk), Die kiender lcriegcn wel 
good eten, mar or gaot wel ruugweg (Sz), 
Die eten niet zofcke 4/nc kost, mar a/tied 
mar wat roegweg benne (Obk) 
roeibaank (spor.) ['r...] - roeibank Dc 
Bosse ba'k op etroeibaankien zetU) 
roeibacnc (spor.) ['r ... J - roeibaan 
rociboot Ook ntiboot (Sb) ['r..i'rej ... ] - 
rooiboot Doe we de roeiboot nog badden, 
gingen we vaalc de Sebeene langes roe/en 
(Sz), bij vergeiijking: groto klomp (Np) 
rocien (OS, verspr. WS) Ook ruien 
(verspr. WS, Obk) ['uji:/'rj ... ] - roeien 
(met riemen) In de stroom op roeien gaot 
nogai zwaor (Obk), Hi5 is naor de aandcre 
kaante ruid (Spa); rooien en vordelgen, 
uitroeien (Nbk, Sz): We bebben de hele 
boel d'r uut mid (Sz), 1k roci dat onlcruud 

dFr  hielemaol uut (Nbk) * Ic moe'n roe/en 
mit de riemen die aj' hebben men moot 
zich nu eonmaai (kunnen) redden met dat 
waarover men beschikt (verspr., Nbk) 
rocier (spor.) ['ruin]-  roeier 
rociken (Nbk, Np) Ook ruien (Spa), ruffen 
(bo: Op) zw. ww.; onoverg.; rooikte, hot 
roejkt ['rujkflfrjI)/'rAjIfl 1. heen en weer 
bewogen met hot lichaam, met name met 
hot bovenhchaam wanneor men op eon 
stool zit (Nbk, Np) Zit n/ct zo to roe/ken 
op 'e stoel(Nbk), As kienderin de waegen 
bernie- on-  weer figgen to gaon, Jiggen ze to 
roeiken (Nbk), vandaar: H4 Jig nict zo to 
roe/ken, de waegen kan wel ommevalen! 
(Nbk), in bijzondere toepassing: Die koc 
wil gauw kalven, hi staot zo to ru/en 
(Spa); ook: roeiende bewogingen maken 
andorszins, zoals stoten met eon stok in 
eon boom om do vruchten to doon vallon 
(zoals appeis, kerson) (bo: Op) 
roeiverieninge (1) do; ...verioninkien; 
...verienings ['r...] 1. roeivereniging 
roeiwedstried (1) ['r...] - rooiwodstrijd 
rock (verspr. OS, Dho, Np, Nw) g. lidw. 
[rukJ 1. ruikgood Moef' wat rock op 'e 
dock bebben? (El, Nw), zo ook Wi)" wat 
rook op 'e dock? (Np), Hcj' soms rock op 
'e dock? (Dho), wat rock achter do orcn 
(Ow), Ze bet wel wat riekelik rock b/y 
beur (Dhau) 2. z. roeke I 
roekblad (Dho) et; ...blaedon; ...biattien 
['mgblat] 1. iokkor ruikond blad Die 
peperrnuntplaante bet lekker roekblad 
(Dho) 
rockdeuze (Dho, Obk, 01-Ni, Ow) Ook 
roekerdeuze (Dfo, Op), roekersdeusien 
(verspr. OS, Wol), rukersgoeddeusien (Sz) 
['r...] - roukdoosjo, parfumdoosje Beppe 
had vroeger cen rockersdeusien in de tasse; 
eon Hein deusien mit eon klein spoonsien 
d'r in waor af' et op doen konnen (Db), 
Vroegcr hadden de meerstcn wel eon 
roekdeusicn (Ow, 01-NI) 
roekc I (verspr.) Ook rock (Bu, Obk, Nw) 
do; -n; roekion ['ruk(o)} 1. rook, bop. 
kraaiachtige D'r zat eon dikke roeke in de 
boom (01-NI), Eon roekekan welbonderd 
jaor wodden! (Obk), De roeken gaon op or 
nust (Nbk), ... vreten de kicwietse/er op 
(Wol), eon ooldc rocke eon groto, dikke 
rook (Nbk), ook: oudor iemand die wel wat 
kan, aandurft, niet met zich laat spotton 
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(Ma, Bu), (gezogd van eon ondougend 
kind:) Dat is can ondeugende roeke (Dho), 
zo ook can ondeugend roe/chin (Nbk) 2. 
zwarte kraai (Nbk, Nw): Roe/can bin groter 
as knen; toch wo 'n zwatte /crijen we] 
vac/ce zo nuwnd (Nbk) 3. in zwatte roe/cc 
raaf (Dho) 
roeke II z. roakoe 
roekekelonie ['ruka...] - rookenkolonie 
roekeloos ['rukoio:as, ...kJ...] - roekeloos 
can roekeloze vent (Diz), My gaot d'r 
roc/celoos mit omme (Bdie) 
roeken Ook ruken (WH, Nt) st. ww.; 
overg., onoverg.; hot reuken ['rukp/'rykp] 
1. (onoverg.) geuren Die fluitebooltboom 
kon zo Jekker roe/can (Db), Et ro/ct 
braanderig, ro/cerig butan (Nw), Et rauk 
mar vies (Nbk), Dc bi5en roeken geuren 
door do vole noktar die ze haaiden (bs: 
Obk), Watro/ct die polic Ie/cker (Nbk), Wat 
rauk dat vrommes fe/c/car, can ure veur de 
wiend (Dfo), (onpers.) Et roekt buten a] 
wear vewfaorsacbtig (Nw), Hi reuk met 
Ia/c/car hij stonk (Op) 2. (onoverg.) stinken 
Die jasse roe/ct wat naor de stal, die moat 
mar can poze an de liende hangen, dan kay 
liij wat uutlochtan (Op), (onpers.) As de 
boeren an 't fatten binnen, roe/ct at ok 
altied noga] (01-Ni), Hi5 to/ct wit de 
aozem (Wol, Nbk), Th3i  rauk naor draan/c 
(Nbk), Hij ro/c belcmaol van de bill (Ste) 
3. door to snuiven do geur gewaarworden, 
signaloron door de geur ía moe'n as even 
roe/can of dat Weis we] deugt, d'r kon we] 
as con lochien an zitten (Obk), Af F  

var/cofen binnen kuf met best roe/cen 
(Nbk), Een sin esapp ci was can grote 
weelde; icder /craag dan can vicrde pattien 
an de schelfe badden we in de buusdoe/c, 
dan mocbtan cia aandera /ciander dFr  an 
roekan hoe fe/c/car as ze reuken (Ow), As 
de boar an Ft Jan-en is, bif' dat vaeke 
wietwaor roe/can (Obk), do stal roe/can do 
stal ruiken: van paarden of andere dieren 
die kennelijk naar huis, naar do stal willen 
(spor.), Of had hiy at reuken aisof hij or 
iucht van had gekregen (Nbk, j), zo ook ía 
konnen at we] reuken bebben (b), onraod 
roe/can signaleren (v), Hoe zaf i/c dat now 
roe/can hoe zou ik hot kunnen weten (Nbk), 
zo ook Dat /can i/c Qa) toch met roe/can 
(Nbk) 
roekerdeuze z. roc/cdeuze 

roekeri'je Ook rukeri'je (Sz) do [ruk'tja, 
ook ...cja, z. -i'je/ryk ... ] 1. hot ruiken 2. 
ruikgoed (Diz, El. Nw, Obk, 01-NI, 
Pe-Dbl, Sz) Die vrouw hat fe/c/care 
rockeri5c an hew (Obk), As vrouwludan 
vrocger wat roe/cerie an hew badden, 
wodde d'r zegd: Jim stinken naor mutes 
(Obk), WI] ia o/c wat roe/ceri3ie bebban? 
(Np, Pe-Dbl), Mit Can bagraffenis ston d'r 
vrocgar a/tied roe/cerze op 'a taofcl (El) 
roekersblad (Nbk, Nw) et ['rukçz ... ] 1. 
kruizemuntplant of blad daarvan Roe/cars-
b/ad tro/c ic in do midden dour, dan /coJ' at 
beter roe/cen (Nbk) 
roekersdeusien z. roakdauza 
roekersflessien (Bu) ['rukçs...] - ruikflesje 
roekcrsgoed (verspr.) Ook rukersgoed 
(WH) ['rukçsxutl'iykçs ... ] - ruikgoed 
Le/ckcr roe/cersgoad op 'a buusdock (Ma, 
Spa), Die vrouw had roe/cersgocd in It baor 
(Obk), Moef wat roekarsgoed babben? 
(Np), Af ' mar rustig binnen en glen 
roe/ccrsgoad of era /ocbies an Ja bebben, 
vaa/t at sd/c/can we] wat mit iii. van do 
bijen (bs) 
roekerspolle (Bu, Nbk) do; -n; -gien ['r...] 
1. stork geurende, veelal bloeiende plant 
(buiton) 
roekie z. roe/coo 
roekoe (Db, Dho, Diz, El) Ook roekie 
(Ld), roeke (Nw) tw. ['rukir.....ku:Pruki/ 
'ruka] 1. Iokroep voor duiven (herhaald 
geroepon), ook gouit orn eon duif na to 
bootsen 
roekoenen (Nbk) Ook roekoeren (Mun) 
[ru'ku:(d);, ...'ku:i2:/...'k ... ] - rookooen 
roekoeren z. roc/coenan 
roclaosic (spor.) Ook roelasie (Wol) [it 
'Io:asi/ru'Ia:si] - roulatie, omloop Dc /ceu-
perlappen gaon uut de roelasie (Wol) 
roelasie z. rocfaosie 
roelen z. roffen 
Roelf do; -on; -ion [rulf, 'rulof] 1. mans-
naam (naast Nod. 'Roelof'), als vorki.: 
vrouwennaam 
roem I Ook ruunz (bet. 1: Nt, WH) et; - en 
[rumlrym] 1. ruim van eon schip As de 
vracbtscbopers as veur plezier votgongen 
mit can groapien vol/c dan zattan de macn-
s/can in 't room, waor Josse baan/cen in zat 
weren (Obk), Et mum van et schijz, zit vol 
bladriet ( Spa) 
roem II do [rum] 1. glorie, eer die iets of 
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iemand toekomt, wordt toegekend room 
vorwarvon (Obk), Th3i  bebaolt eon boo) 
room mit Zion tonoeispe/ (Sz), (in hot 
gezongen lied over, op Sint-Maarten; 11 
nov.): room van aJio lanon (Nbk, Np), Die 
hot d'r niot yule room mit bohaold (Nbk), 
D'r gaot niot yule room van uut het is niet 
zulk voornaam yolk (Nbk), ook: ze hebben 
weinig ondernemingsgeest (Nbk), D'r gaot 
nogal wat room van wit die persoonldie 
zaak staat nogal gunstig, als positief 
bekend (Nbk), Do room ging him niot 
vouruut hij had niet zo'n baste naam (Np), 
zo ook D'r gaot gion room over 'm wit 
(Bu), Do room is him naor 't bould stogen 
hij is verwaand geworden door de lot, eer 
die hij behaalde (01-Ni, Obk), Daor gaot 
we] room van out (Ow), HiJ maekt eon 
bioio room behaalde nogal wat lot en eer 
(Ow), D'risgion room an to bohaoion er is 
geen ear aan to behaien (Ma) 2. roem bij 
het kaartspel (Nw, Ste) * Eigon room stinkt 
eigen lof (Obk), Room is vorgaankolik (Nt) 
roem III Ook ruam (Np, WU) bn.; -er, -st 
[rum/rym] 1. met, van een flinke opper-
vlakte eon roomo kaomor, eon room huus, 
Doe die bujjo kwarn, waoron to op 't roome 
void on baddon zo gien onkolo boscbutting 
(Op), It Was d'r gion room laansdouw het 
was or armoedig (Dfo), Zio wonon room 
(Bu), roomer wonon gaon (Nw), Do inrit 
your do baanzodouro is n/ks to room (Dho), 
Eon poord hot eon roomo bost een brede 
borst (El), Af otmitzi5on war ztmigdoon 
dan hoof io ot wat room an, dan gaon zo 
room lopon d.i. in banen lopend funk ver 
uit elkaar (Np), zo ook Aj'biJ otziJon van 
do wiond of lopon mooJ' roomer ]open, 
omdaJ'do wiondmitbobbon (Bu), Aj'ovon 
to room lopon mit ziJon, krioJ'  stropon in ot 
iaand (El), zo ook Jo moo'n d'r mar wat 
room ovor gaon, woddo we! zogd, mar mit 
ziJon mooJ'  dat aonlifc niot doon, mit 
kounstmost kan ot nog we! es (Nbk), mum 
]open mit oiorzuken in banen met flinke 
afstand van elkaar (Np), Iomoo'n do boion 
mar wat room van mokoor zotton, we bob-
ben niotzo yule de bloembollen met flinke 
tussenruimte poten (Nbk), Et poord lopt 
room nogal wijdbeens (Bu), ...staot room 
id. (Dfo), (bij hot schaatsen:) Die nomt ot 
wat room mit schaatst met z'n benen ver 
uit elkaar, schaatst nogal wijduit (Bu), ook 

wel gezegd bij bep. bewerkingen van het 
land, zoals het zaaien (z. hiorvoór) (Bu) 2. 
niet versperd, open, onbelemmerd eon 
room uutzicht bobbon (Nbk, Op), zo ook 
room zicbt hebbon (Obk), (fig.) do banon 
room hebben z'n handen vrij hebben, ge-
zegd bijv. wanneer do kinderen naar school 
zijn en men z'n gang kan gaan met het 
work enz. (Op), Eorst mar es ruwn baan 
ma/con ruim baan maken (Spa) 3. wijd, niet 
nauw, met flinke mimte Do kloron bangon 
a"rroom ommo(Np), Die truizit (me) we! 
room (Nt, Nbk), Die kioron zitton d'r wat 
room omme (Nbk, Bdie), Aj' wat slankor 
woddon, zit ot spul Jo a/c wat to room 
(Nbk), Die jw-k zit me op It ogonbilk youl 
to ruwn (Sz), Die trizi zit wat room om do 
ha/s,  (Nbk), Dokioron moo'n tegonwoordig 
mum wozon ruim zitten (Spa), do jurk 
roomer maokon (Nbk), Die is dunnor 
woddon, die zit aorig room in It vol (Obk), 
Oons hoit zoo we! daf M5 or oidon in do 
boch ton room anholon mooten, dat was mit 
aHe poordowark haost zo eon mime bocht 
maken (Nw), zo ook Biy ot oiden moof do 
bochten room ho/on (El), room dour do 
bocbt v/iogon (01-NI), Ft poord sta at room 
in do stal, ot bet wol ruwnto (Nbk), We 
moo'n et even roomer maokon, dan krioj' 
aorig ruwnto (Ste), We ho/en do maoto 
mar wat room an (Dhau), Die niJstor nonit 
do maoton an do roomo kaant (01-NI), do 
poordostaj even mum ma/con alle mest, 
stro, attributen enz. omit haien (Spa), pla/c 
room maokon vow- n/Jo dingen (Ow), Ft 
wodt Jo room om Ft  batto Jo krijgt eon 
opgelucht gevoel (Db), Do Hoer bet me 
antwoordgovon on her ot me room maokt 
met ontspannen, blij gemoed (b), zo ook 
Doe wodde 't weer room in Zion binnonsto 
(b), We gingen do s/oot wat roomer mao-
ken, aandors kon at waotor d'r niot moor 
dour(Pe-Dbi), Etkrappion van do deuro is 
room zit niet erg vast, nogal losjes (Diz), 
Die is uut eon room gat schoten die 
persoon heeft veel nodig (Dho) 4. niet 
benauwd Ft wodt me weer wat roomer op 
'e bost(Ste, Nbk), weer room aodombaolon 
kunnend.i. ook fig.: opgelucht (Op) 5. niet 
belemmerd, gehinderd door ziekte, pijn, 
verdriet of ander ongemak, niet benard A  
zoën spuitien nomo, daor wodt ot me oven 
wat roomer van (Bu), Et wodt me wat 
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roamer ik heb minder last van de pijn, 
bijv. in de rug (Nw), Et is aorig roamer 
(Nw), ook 1k bin wat roam er (Nw), Th3i  hat 
at n/ks to roam heeft veel last van z'n 
ziekte, heeft nogal veel pijn (Dho, Nbk), 
Die bet et ok niet zo botte roam is nogal 
ziek (Nbk), ook: heeft het moeilijk doordat 
iemand in z'n familie ziek is e.d. (Nbk), Ft 
wodt ma aJ wat roamer gezegd bijv. nadat 
men z'n gevoeg heeft gedaan (Ste), We 
badden at daor n/ks to roam doe we daor 
NY duustannaona in dc moddar vaasta-
zatten (Ow), Af' can nacbtmarric babban, 
bej't n/ct to ruum (Spa) 6. niet schaars, niet 
armoedig, meet royaal, in een flunk aantal, 
in mime mate We hebben wear wark 
kragan, at wodt wear wat roamer (Nw), 
Mar N. had niet vcula to kiezan of to 
dialen, want at wark was ok n/ct roam was 
er maar in geringe mate (v), Dat stuk land 
is ruam an do maot is funk groot (Sz), d'r 
roam in zittan veel hebben: inzake kieding, 
geld enz. (Ste, zo ook Wig' nog can 
ba/dc/an koffia? We zittan d'r roam in 
hebben genoeg (Ste), roam in atgruszittan 
over veel gras beschikken (als boer) (Nt), 
roam in dakiaran zittan veel kieren hebben 
(Nt), roam eon wake laatar(Bdie, Ma), een 
roama wake laden (Nw), Aiianig al uut 
Nadarlaand roam bondardduzand dodan 
(b), N kwam out can groot gazin waor at 
niet go roam oznma warn waar men het 
niet breed had (Np, j), zo ook Ft komt d'r 
n/at to roam ommc (Np), Now wij d'r can 
hoakicn laand bij buurd hebben an dr/a 
koen an malkan komt at al eon bat/en 
roamer omma zitten we niet meet zo krap 
(vo), Die hebben at n/ks tc roam hebben 
het bep. niet breed, lijden armoede (Nw), 
Die bat at ok n/at zo botta roam (Nbk) en 
We haddan It niet to roam (b), Za kim d'r 
room van leven (Nw), Hij her aan roam 
leven hij leeft royaal, niet bekrompen 
(Ma), et roam an br/ad babbcn er goed van 
kunnen leven (Obk), zo ook at roam an 
br/cd hangen laotan royaal leven (Obk), Za 
baddcn at wal roam in die buusboling 
beslist niet krap (Nw), Jc moatan niet zo 
klacgan, ja habban et roam genoeg (Wol), 
Hij kan d'r mum van komman hij kan er 
royaal van leven, kan heel goed rond-
komen (Spa), roam in dc cantan zittan (Nt, 
Ow), ...in 't geld zittan (Op), d'r roam in 

zittanveel geld hebben (Nbk), Zczitten d'r 
room bijhebben flunk geld (El), zo ook d'r 
roam van ]even 'kunncn, (Nbk), eon roam 
bastaon hebben (Op), Et geld was n/at 
roam (b), room dour at leven gaon royaal 
leven (Ow), Za namcn at d'r roam van id. 
(Ste), Now now, die is roam babangan 
draagt veel sieraden (Ste), Aj' wat winnen, 
dan wodt atja daor wat roamer van (Bu), 
Hour bait hadda hour room geld mitga van 
(Ow), Ft soot oons n/ks to roam we hebben 
het bep. niet breed (Ow, b), ...hour n/ct to 
roam (d), zo ook n/at roam soppcn (b), 
Doe de tiadan wat roamer woddan (..) 
minder krap, met minder schaarste (b), 
Snapen bin d'r n/at zo roam (Nbk), We 
hebben d'r roam van (Nw), We ba/than 
roam do tied (Nbk), Ft vul nog mit, we 
kwaznrnan nog roam omma mit de tied we 
hadden nog genoeg tijd (Dfo) 7. niet 
bekrompen, gemakkelijk, ruimhartig, met 
begrip voor anderen do wcrald roam ba-
k/akcn niet gauw met een negatief oordeel 
klaarstaan (Ow), Ia b/n ja zels at naostc, 
mar can roam batta waor as ok nog ruumtc 
is vcur eon aander, baurt d'r bi (Ow), 
roam van inzicbt, ...opvatting (Bu), We 
moa'n at leven mar wat roam opvattan, 
ondaanks taganvalers (Pc- Dbl), Hij bat 
eon roam gawatan hij neemt het niet zo 
nauw, zo ongeveer alles kan bij hem door 
de beugel (Bdie, Spa, Ste, Wol, Nbk) * 
Wic at roam bat, lat at br/ad hangan wie 
wel geld heeft, kan er royaal van leven 
(Obk) 
roenidaenkend (b) [mm'd...] - ruim-
denkend Rocmdaankand was hij abs/mit 
niet (b) 
Rocmcen [rfi'mt:n] - Roemeen 
Roenieens [ru'mT:s] - Roemeens 
roemen (bet. 1: alg., bet. 2-5: verspr.) 
Ook rumen (bet. 1: El, bet. 2-5: verspr.) 
zw. ww.; overg., onoverg.; roemde, het 
(bet. 1-4)/is roemd ['rñip:/'rjhp:] 1. roem, 
lof, eer over iets of anderen uiten We 
maugan die man wal as wat roemen, h/y 
dot zovaufa veur can aandcr (Obk), D'r 
woddc nogal over roamd (Ste, Nbk), Da 
mannan zittan daor an de taofal ta pochan 
an to rumen (El), ladariana zee dat at eon 
mooi buus was, mar ik kon d'r niet over 
roemen (Op), N roemtz/en buurman nogal 
wat (Nbk, 01-NI), Hij roamda nogal wat 
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(Ma), Over die auto wodt niot zo arg 
roomd wordt woinig waardering geuit, is 
men niet erg tovredon (Ste) 2. (onoverg.) 
aan kant gaan, ruimto maken, ruim baan 
goven Die bond wi! niet roemenirunion aan 
do kant gaan, achtomit gaan (El, Obk, Spa, 
Np), Jo moe'n die bond oerst eon schop 
geven, vow-  bij etpadgaotnnnen (Sz), Do 
fietsers willen op ot fietspad soms niet 
vourfe rumon aan kant, opzij gaan (Obk), 
Hi5 wilniotruinen id. (Spa, Nw), ook: her 
work nog niet aan eon jongor iemand over-
laten (Nw), Ze zatten mar to plakkon on 
wolion mar niet room en weggaan (Op), Et 
wark wa4 wel roemen bi Jannes word viot 
verricht (vo), Et wil wel vow-  hear roemen 
ze kan good, viot werkon (Nbk), zo oak Et 
wark wol wel rumen ging viot, good 
(Nbk), ... year him we! roemen (Nbk, Op), 
Daor ruumt or aorig van daar wordt hot eon 
stuk mimer van, oak min of moor 
verzuchtond gozegd van mensen die 
woggogaan zijn, oak sterker: opgemimd 
staat netjos (Nbk) 3. schoon (doon) 
worden, ontdoen van rommel, rosten onz, 
ruim(or) makon In de baast moe'n ze do 
schouwsi'oden roemen van rosten planton 
onz. ontdoon (Obk), Mit de zende ruumt de 
sloot nog haddo (Sz), 1k zal et gat wat 
roemen, dan kan de penne d'r boter in, zee 
de waegenniaeker (Obk) 4. in et veld 
rumen hot void mimon 5. (van do wind) 
niimon, door hot weston naar hot noorden 
gaan Eon rumendo wiend gaot naor et 
noorden (Bdio, Ow, Nbk), Eon rwnonde 
wiend gaot nit de zunno (Nbk), De wiend 
ruumt (Nbk, Ow), As do wiend mar es 
roemt, dan k!aort et weer we! op (01-NI), 
Do wiend is vanmiddag ruarnd (Spa) * It 
moe'n de dag niet roemen your et aovend 
isprijs do dag niet voor hot avond is (Ste) 
Roemenië [ru'mi:nijo] - Roomonië 
roemer z. rowneltien 
roemschoots (vorspr.) Oak ruumsc/zoots 
(El, WH) ['rumsko:ots/'rym] - 
mimschoots We badden ot roemschoots an 
tied U), We weron d'r roemschoots op 'e 
tied (Nw), 1k bad roemschoots genoeg gold 
bi5 me (Po-Dbl) 
roemte z. ruumto 
roep do; -pen (bet. 1) [nip] 1. (weinig 
gobmikt) koer dat or goroopon wordt, 
ochtor vooral: huwolijksaflcondiging (r.k.), 

vgl. Veurdaj' trouwen moej' drie keer 
ofroupen wodden, dat bitt: do Jo, 2o on 3e,  
roep, oft do Jo, 2o on 3e oIkondiing ni. 
op drie aehtoroenvolgonde zon- of 
foestdagen (Ste) 2. (vorz.) wormon, 
wormstokon (El) Do appels zitton vol roep 
(El) 3. z. roepe 
roepe Oak roep (Ma: bet. 2) do; -n; 
roopion ['mpo/mp] 1. nips, worm (oak in 
hot dierlijk lichaam, oak in fruit) As eon 
koolwittien op 'e boeromoos daelestrikt, 
kommen d'r roepen van do eigies (Obk), 
Do roopon vreten de boeremoos op (Bdio, 
Ow), D'r kreup eon dikko roepe over do 
grond en do hester pikto him gauw op 
(Obk), (bijv. bij rundorhorzol:) Zo bebben 
rooponin dehuud(Nbk), Hiyiszomaeger 
as eon roepe (Nw) 2. (soms vooral of all. 
van kindoren) penis Do roepe moot binnon 
do brook blievon (Ow), Die brook zit Jo 
vuus to nauw, io kim jo mope zion (Nbk), 
Hi5 had do mope uut do brook hangen 
(Obk), Die kloinJongo Jeup allied mit do 
roepe tot do brook vat (Dfo), Hiy ston mit 
do nope in do baiion bij do wog, dat was 
eon potloodvontor (Po- Dbl), Et kloino 
Joongion baoldo do roepe vat do brook (b o: 
Nw), As dejongios vroogerpisson mosson, 
dan zoo mom: 'Eorst do roepe opzukon!' 
(Dfo), zo oak Fat 't roopion mar oven 
(Np), Dat jongion kon zion roopion niet 
vienon (01-NI), Gauw et roopion in do 
brook doon, N (Dhau) 3. (york!.) klein 
kind Wat is dat eon klein roopion (Db, 
Dhau, Ld, Ow, Wal, Sz), Datkiondis your 
Zion loeftiod mar eon klein roopion (Ld), It 
Is con  ondougond roopion, dat Heine 
jongien (Obk, Ow) 
roepen st. ww.; ovorg., onaverg.; hot ron-
pen ['mpi-p] 1. roepen, schroouwon, kroton 
slakon o.d.; van bop. vogols: do karak-
toristioko roep, hot konmorkondo goluid 
laton horon Do oolo ropt (Nbk), Do kiowiot 
ropt: '1k bin d'r weer, hour' (b), Do koe-
kook ropt (verspr., Nbk): As meitiods do 
kookoekropt mougon Jim doscboonon an 
hobbon (Ow) 2. (onovorg.) door to 
schroeuwon moodolon, vorkondigon Ikbour 
iono roepen (Nbk), Ho)' me niet hewn' 
roepen? (Nbk, Np) 3. met stemvorhoffing 
iomand vragen, bovelon to komon, ont-
biedon, dringond vragon, vorzookon 1k zal 
do kiendor oven in buas roepen (Dhau), 
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Hi) i-cup am zion halt (Nbk), do iciepon 
roepen lokken met Iokroepen c.d. (Nbk, 
fidie), Jo moe'n 'in d'r mar as wit roepen 
hem roepen dat hij uit z'n bed moet komen 
(Spa), Om twelf tire in de naacbt ston 1k 
flog an de katte to roepen (Nbk), do bond 
roopen, con dokter roepen 4. luidkeels 
uiten Hj/ reup van vollek on de vrouwe 
lout him d'r in (i) Daorroupon ze doe reer 
van uitten op luide wijze hun misnoegen 
(b) 5. (onoverg.) bep. geluid produceren 
door jonge bijeniconinginnen als ze nog in 
de eel zitten (bs: Op) 6. (overg.) wekken 
Hoe lacte moe'kjo inorgon roepen? (Nbk) 
roepende (1) ['ruprpda] - roepende, vooral 
in eon roopondo in de woostijn (I) 
roepepiaogc (Bu) ['rupo...] - rupsenplaag 
roeper z. rooperd 
roeperd (bet. 1: spor., bet. 2: alg.) Ook 
roeper (bet. 1) de ['rup(t)] 1. iemand die 
roept, die hard, veel roept 2. roeperd: 
mond, keel, vooral in verb. Aj' dat zo 
graog wild baddon, baj' do roepord mar 
eupondoen mooton (Op), MY Stan altied 
mit do roeperd veuran on had a./tied at 
grootste woord (Sz, Obk), HooJje rooperd 
ok as can koer hou je toch eens stil (Obk), 
de roeperd en do poeperd de mond/keel en 
de aarsopening, vaak in verb., z. hierna 
(verspr.), H.z is goedgozond, want bij bet 
do roeperd on de poeperd eupenstaon hij 
eet goed on heeft een goede stoelgang 
(Wol), Do roepord on do poeperd moo'n 
a/tied-an gaon moeten steeds doorgaan 
(Obk), 't Is nog goad mit de roeperd on do 
poeperd met eetlust en stoelgang (en in 
wezen is dan alles goed) (Nt), As de 
rooperd on de poeperd beide good binnen, 
is et goad in odder (Ow) * Jo kim 't hater 
mit ten roepord to doon bebben as mit eon 
vreterdd.i. met iemand die veel, hard roept 
(Np), Zolange as de roeperd en dopoeperd 
mar gaon, blief ía wel gezond zolang je 
goed blijft eten en een goede stoelgang 
hebt, zit het wel goed (Obk), zo ook Dc 
roopeid on dopoopoid moe'n oupen b/lever, 
(Nw), As de roeperd on do poeperd flog 
mar gaon, dan starf ie nooit (Np), Aj' do 
roeperd en de poeperd mar oupeitholen, 
dam komt at we! good (Bu), zo ook Je 
moo  zorgen daj' do roeperd en do poe-
pen! euponholon (Spa, Dhau), Aj' do 
roeperd on do poepord losbolon, kuj' wel 

oold wodden (El), z. voor soortgelijke 
verb. onder poeperd 
roeperig (Nw) ['mpçox] - wormstekig, met 
wormsteken 
roepeschieter (Nbk) de; -5; -tien 
['rupaskitr] 1. koolwitje, koolvlinder 
roepestik z. roepstik 
roepestil&erig z. roepstil&ori 
roepestront (Sz) de ['rupo ... ] 1. uitwerp-
selen van wormen D'r zit allomaof roopo-
stront in die appal (Sz) 
roepetrekicer (Dhau) Ook roepezuker 
(Dfo) de; -s ['rupo..i ... ] 1. bestrijder van 
runderhorzel, vgl. De roepetrekker die 
knot do bulton uut (Dhau) 
roepevlinder (Bu) de; -s; -tien ['rupo...} 1. 
koolwitje (flu) 
roepezuker z. roepetrekker 
roepia (1) ['r...] - roepia 
roeping de ['rupuj] 1. roeping, het zich 
innerlijk geroepen voelen Alloman mos 
dan even zeggen waor hij rooping Your 
vuuJdo (d), Et is/bet a/tied zion roeping 
west am dokter to wodden (Obk), Hij bat 
et a/tied as Zion roeping veuld am dokto, 
te woddon (Sz), Hij vuult at as een too-
ping am dat wark to doen (El), 11u7  is van 
zien roeping domenee wodden (Bdie), Zion 
roeping was am domenee to wodden (01-
NI), 1k bin mien roeping mislopen (El, 
Dhau), Oonze docbter is veipleogster, dat 
is eon roeping year hour (01-NI) 
roepnaeine (Db, Nbk, Obk) ['r...] - 
roepnaam 
roepsk (bo: Op) bn., bw. [rupsk] 1. zich 
niet lekker voelend, rillerig zijnd 
roepstik (Dfo, Ma, Nbk, Spa, Sz, Wol) 
Ook roepestik (Nbk, 01-NI) de ['rupsttkl 
'rupo ... ] 1. (verz.) wormsteken (in appels, 
wortels e.d.) D'r zit roopstik in de wottols 
(Wol), ...in do appels (01-NI) 
roepstikkerig (verspr.) Ook roepes:ikkerig 
(Dhau, 01-NI) bn.; -Cr, -st ['mpstikorx, 

rupo ... ] I. wormstekig 
roepziekte (Dho) de [nip...] 1. aangetaste 
staat door wormsteken In dat fruit zit eon 
hoop roepziekto (Dho) 
roer I Ook rear (bet. 3: Dho, bet. 4: 
Pe-ObI) et, ook de (bet. 3: Dho, bet. 4: 
Db, Pe-DbI); -en (bet. 1, 2); -tien (bet. 1, 
2) [m:r/rA:ar} 1. roer: van een vaartuig 
(aan de achterkant), ook: stuurrad op een 
schip De scbiopor stan zols an at i-ocr 
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(Obk), Dc vrouw van de scbioper zat bij 't 
roar, on de scbiopar zels leap in de Honda 
(Obk), Schipper ho ohja roar rachtval niet, 
zwaai niet zo bij hot lopen, ook: woes 
standvastig, ga door op do ingeslagen weg 
(Nbk, Nt), at roar ommagooian eon andere 
strategie gaan volgen, een andere koers 
gaan volgon (fig.), jets anders gaan doen, 
eon ander beroop kiezen enz. (verspr., 
Wol) 2. lange loop van een geweer, jacht-
geweer (Eu, Db, Ow, Op)  Eenjacbtgaweer 
her meerstai aen vri lang roer (Op), at 
roar even halogen, om to sebieten (Ow) 3. 
ruchtbaarheid, bokendheid (verspr.) Now is 
atzozacbiesan we] in at roar brochtis het 
voldoende ruchtbaar gemaakt (Bu), Ikbad-
da at niat zaggen wild, mar It is toch in It 
roar brocbt (verspr., Op), Fag op hear, 
breng at niet in It roer pas op, vertel het 
niet vorder, geef or geen ruchtbaarheid aan 
(Ste), in ? roar kommen bekend worden 
(vaak: van jets waar beter goon rucht-
baarheid aan gegeven had kunnen worden) 
(verspr.): Ft komt midderticd toch in It 
roer (Ma, Obk, Ow), Ft bagon in 't roar te 
kominen (Dfo, Obk), Ft  Is al lange in do 
rear, mar ze mianen zels dat gianiene at 
wet hot is at Lang bekend (geworden) 
(Dho) 4. boweging, lovendighoid, in in It 
roer (Db, Ma, Nw, Sz): MY het at in 'troer 
brocbt aan do gang gomaakt (Nw, Ma), 
Dear etpraoten en praoten is at an do rear 
komanan in boweging goraakt, tot onrust on 
vorandoring gekomen (Pe-Dbl), Die is al-
tied year con ander in Ft  roar aan de gang, 
aan bet work (Sz), 1k bob min slaopen, 1k 
bin iedarkeer in de roar west dear koeze-
piene ben voortdurend onrustig gewoest 
(Db) 
roe II do [ru:Qr] 1. (g. Iidw.) in in rep en 
roar 2. (lidw. niet gebruikt) roorziokte (bs: 
Dfo, Obk, Op) AIF  do bijan aihienig op 
beidebwinii overwinteren laotan, bej' 
kaans op roar (b a) 
roer III Ook rout (Dho) bw., In.: prod. 
[ru:ar/rA:ar] 1. druk, boweeglijk, levendig, 
ook sterkor: rumoorig, Lawaaierig Et was 
aorig roar or word vool, druk gepraat (Bu), 
Ze bin daor aorig roer, daor gabeart wal 
wat an It wark! druk in do weer (Ld), Et 
water is aorig roar! in boweging (Spa), Ze 
bin wear aorig roar! druk, lawaaierig (Ste), 
Ba maensken bin slim roer ondor de year- 

stalling praten nogal voel, zijn lawaaierig 
(Obk), Ba naacbtvhindar is c aovens roer 
druk in aktie (Obk), Be Heine is al 
wakkar, ze is al can betien roar (Ld), Ze 
bagint al wat roar te wodden gaat at een 
boetje praten (Spa, El), Et kiand is slim 
roar (Obk, Ma), Wat bin die kiander took 
roar vandaage, d'r zit zekar aandar wear in 
do locht druk on Iawaaiorig (Bu, Nbk), 
vandaar Ze bin zo roar as c/a pest (Diz), 
De voegels bin roar boven de bos, dFr  is 
zaker wat druk roepend, onrustig (Nbk), 
Die is aorigroer, bear praat door dokoorts 
(Nbk), Ft kleine kiend was roerin daslaop 
nogal onrustig (bo: Bu, Nw), Etkanjaroer 
in de book wazen onrustig, met geromniel 
(bo: Bu, Nw), Et ofgazonderde hIP is 
nogal roar (Spa), Eon katte is om disse dad 
van 't jaor aorig roar (Obk), As koenan 
staon to grienen dan raozen ze nog niet, 
mar ze bin toch wat roar, zoas tagan 
melkerstied (Np), Be koenen bin roar, ze 
kriagan hanger (Nbk), As ole varkans roar 
binnan is ? voerderstiad (Op, Spa), Be 
varkans knorran, ze bin roar (Ste), Ba 
ko an en stottan mit do borens tagan do 
stalbekkan (..) an op 'a kiapebilda wodda 
Ft ok al roar (b), Be kicpan weran zo roar, 
dFr kon wal wat bij zittan gingen nogal 
tekeer (Nw), V/at is Ft  bier can roere boel 
eon rumoorigo toostand (Spa), Die kan at 
wal roar bolan, die rattalt abtied an kan het 
gosprok, do situatie lovendig houden door 
vool, druk to praten (Diz, Nbk, Ste, Dho), 
zo ook Die kan de boel we] roar holen 
(Nbk, Np), Ft yolk wodt aorig roar 
rumoerig, bijv. bij een bruiloft: doordat or 
nogal flunk godronken is (Nbk), Doe die 
zaaka roar wodda, kwam dFr  hial wat an Ft 
bocbt in bewoging kwam, tot eon 
uitbarsting leidde (Db), (zelfst.) Mar de 
laesta tied bawwe do boeb bij oons toch 
can batian mal in 't roare in beroering 
(Np), Hoe is dat now in 'troarakomman in 
do ruchtbaarheid (Spa), Ze moa½ die 
plannan earst mar as wat roar macken, dan 
tin de maansken boar dFr vast op kbaor-
maaken ruchtbaarheid geven aan (Obk) 
roerdomp z. roardompa 
roerdonipe (Pe-Dbl, Nt, Obk) Ook 
roerdomp (verspr.) [ru: ordomp(a), ook 

.'dompo (Obk)] - roerdomp 
roerej (Nw) ['r...] - roerei 
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roeren z. reuren 
roerend ['ru:rilt] - roerend: ontroerend, in 
verb. ais Now, dat woddo vanzels con slim 
rocrcnd otschcid in Assen (vo); geheel en 
a!, in verb.: ot d'r roerend mit ions wezen, 
et roorend ions wezen (Nbk) 
roeriezer z. reuxiezer 
roerig Ook reurig (01-NI, Spa) ['ru:anx] 
- roerig: rumoerig, lawaaierig Do kiender 
bin zo roerij, et wodt sander weer (Dhau, 
Sz, Nbk), Ze bin aorig roerig op 'e stra ate 
(Nw), Et is biernaost aorig roerig rumoe-
rig, bijv. door vertier (01-Ni), Ze wodt al 
eon betien roarig gaat al een beetje praten 
(Nt); oproerig, wanordelijk It Was con 
roonie tied mit grate protestbiien-
kamsten, mit sprekers uut Hollaand on 
Jubbego (vo), Ze bin aorig roerig zijn 
opstandig, oproerig (Nt), eon roerike 
vergeerdering (Bu); druk, in beweging 
(01-Ni, Spa, Sz) Die is altiod even roerig 
druk, in beweging (Sz), Bij do stuw is et 
wa otor aorig reurig (Spa), Aj' blastciii 
binnen bifreurigin 'tliefd.i. nI.: hebje 
last van darmgassen (01-NI) 
roerighied (verspr.) Ook reurigilied (Dho, 
Op, Pe-Dbl), rurighied (Ow), voor -heid 
z. -hied de ['r .... ] 1. vertier, drukte, het 
roerig zijn, het rumoerig zijn (Dhau, El, 
Nbk, Nt, Obk, 01-NI, Op, Ow, Sz) D'r was 
al even wat roerigbio4 mar we houren now 
nib meer (El), D'r was op 'o kerinis niot 
zo voul rourijh old as vleden jaor (Op), 
Laot zo mar kommen, dan bebben we weer 
watreurigbeid(Dho), Daoran do overkant 
hi)' oons bebbon zo altied wel roergbeid 
(Sz), Et is d'r ion en al roorijbiod in do 
pause bij et volksdaansen (Nbk), D'r was 
nogal wat roerighied op 'o mark (Dhau), 
D'r was even wat rooriibeid  in do has 
hoorbare bewegingen, geroep enz. (Nt) 2. 
beweging, het in beweging zijn (Obk, 
Pe-Dbl) As et baddo wijt, tan d'r op 'e 
Friese moron aorig roorikhiod  wozcn 
(Pe-Dbl, Obk), Dc optocbt komt d'r an, in 
do voerte komt d'r roerigbied (Ow) 3. 
opstandigheid (vo) En hij verteldo van do 
roerighied onder cj  yolk (vo) 
roerniacker (Db) de; -s; -tien ['r...] 1. 
gangmaker, degene die de zaak tot 
verlevendiging, aktie brengt Hi)' was in 't 
jongvolk do roennaekcr (Db) 
roerom(me) z. reuroinme 

roerte (Pe-Dbl, Op en verspr. oost.) Ook 
reurie (Pe-Dbl) de ['m:o;to/'rA:orto] 1. 
enige beweging, tekens van leven, leven- 
digheid, gerucht(en) D'r was eon bcticn 
roerte in do has beweging en/of enig 
Iawaai (Bu, Dfo, Ma, Obk, Pe- Dbl), zo 
ook D'r was oven wat roortc in de bos 
(Nbk), In die poole zit griT can dikke 
snook, want d'r is aorig roerte in 't waeter 
(Obk), 1k beurdo wat roerto am buus (Op), 
Et is vanaovcnd zo stifle op 'e wog, d'r is 
niet yule roorto (Dhau), D'r was we] roorte 
in do harbarge (Dho) 2. ruchtbaarheid (Bu) 
Dat is in do roerto kommon er wordt over 
gepraat (Bu), in de roerte brongen 
publiekelijk maken (Bu) 
roerziekte (bs: Dfo) ['r...] - roerziekte 
roerzinnig (Nw) bn.; -er, -St [ru:or'stnx] 
1. wild, voordurend stoeiend en nauwelijks 
gezeglijk 
roes I Ook roeze (bet. 1: Nw, Obk, Op, Sz, 
Wol) de [ru:s/'ru:zo} 1. in in de rooze/roos 
gesehat, naar aangenomen gewicht, grootte 
enz. (maar dus niet gemeten, gewogen): 1k 
bob un in do roes verkocbt op grond van 
het geschatte gewicht, zonder feitelijk te 
wegen, gezegd bijv. van een slaehtvarken, 
een mijt hooi (verspr.), zo ook Et is mar in 
deroozegaon id., d.i. bij koop of verkoop 
(Nw), zo ook op 'e roeze/roes kopen (Diz, 
Np, Obk, 5$), ... vorkopen (Obk), Jo lain 
baost op 'e roeze we] zeggen hoe duur dat 
land wodt globaal gesehat (Sz), We gaon 
daor op 'o roes op of bopolik is d'r iene 
thuus op de gok (Obk), in do roes kopen 
(Nbk, Spa, Ste, Ow, Wol), ... vorkopen 
(Ow, Spa, Ste, Wol), Do koopman kocbt 
allo scbaopen in de roes in één keer, 
zonder verdere bezinning en voor een 
totaalbedrag (Obk), Hi5 bet in do roes mar 
eon begrotung opmaokt globaal taxerend 
(Ld), Dat doen we in do roes weg evontios 
viot, vlug, zonder al to precies te zijn 
(Nbk), eon bult eezpels kopon nut do roes 
niet afgemeten (Ow), zo ook do varkons 
nut do roes verkopen (Nt), Dc varkens 
woddon vroegor verkocbt bij de roes of 
NY ot pond geschat of gewogen in ponden 
(Obk), We bebbon appels bij de roes bij 
de vleet, in overvioed (Np), Do appels 
vullen hi)' do roes van do boom in grote 
hoeveelheden (Ow) 2. z. roesien 
roes II Ook mete (bet. 1: Sz) de 
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[rus/'ru:za] 1. roes, lichte bedwelming 
(door drankgebruik e.d.) Hz)' had to vu/c 
drank op, hi)' was bielomaol in do roes 
(Ld), Hi)' is c/lope in do roes (Diz), Hi5 
was dronkon, Iiij was in c/c roeze (Sz), c/c 
roes uutslaopen (Bdie, Nbk), Ho)' do roes 
uut? d.i. door uit te slapen (Bu), 
Morgon vroog zol hi)' we! veerdor zion, as 
do roes d'r not was (ba), in do roes wozon 
ni. als men om medische redenen verdoofd 
is (Ste) 2. toestand van onbezonnenheid, 
driestheid, in op 'o c/of/c roes (verspr.): 't 
mar op 'a do/lc roes doen, zonder nao to 
daenkon (Nbk), op 'c do/lc roes kopen 
(verspr.), We bin daor mar op 'o do/Jo roes 
bonno gaon (Ste, El) 3. het geheel aan 
kinderen (Ste) c/c bole roes an moodorsrok 
(Ste) 4. z. roosion 
roesel(tien) z. roesien 
roesien (OS, ZW, Np, Nw, Spa, Sz) Ook 
roeseltien (Dfo, Dhau, Diz, Nbk, Np, Nt, 
Obk, 01-Ni, Wol), roes (Oho, El), roesel 
(Bdie), troeseltien (Np), stroeseltien (Spa, 
Sz) et; ...sies ['rusin/'rusjtinlrus/rusl/ 
'trusj..J'strusj ... } I. roesje, ruche: bep. 
versiering aan dameskleren, gordijnen, 
rabatten enz. flat jurkion zit eon mooi 
rooseltion oznmc (Nbk, Obk), Die jurk zat 
vol roosios an do mou won on oni do ha/s 
(Dfo), Gorimpoldkaantnuwnden ze ok we] 
roesics (Ofo), Do wiegios zatten ok roesios 
ommetoe (Ld), Ikzetto nog eon roosion ow 
dobals, datstaota/tied wel mooi(Sz), Zo 
booltnogaf van eon roes oni dobais(Dho), 
D'r zat con roosion ow do ba/s (Spa), eon 
roosoltion an dojurk(Diz), .../angsdojurk 
(Nw), ...an 't bloosion (El), A. hot eon 
roose/tion boven do kacbe/ (Wol), con 
mooio roes an do godionen (El), An or 
rabbet van do bedstodo zit vaoko con 
roosion (El) 
roesmotte (Ld) de; -n; ...mottien ['ru:s 
motoJ 1. geslachtsrijpe zeug van zon zes 
tot negen maanden 
roest I de; -en (bet. 2) [rust] 1. roest (op 
ijzer, staal, bij uitbreiding ook in 
vergeiijkbare zin) D'r kommon a/p/ak/dos 
roost op 'a auto (Obk), Et zit onder de 
roost (Nbk), D'r zit eon /aogo roost op 
(Nbk), con odd stok roost een oud stuk 
roest (Nbk), Et /igt d'r your oo/d roost voor 
oud roest, verwaarloosd (s: cost., Nbk), A)' 
blood in do Icleren bebben mooj' et d'r nut 

doen, andors wodt ot roost (Sz), Et blood 
gaot over in roost, as at zittcn b/if? (Sz) 2. 
slaapstok (voor kippen) (Sz) Do kiopon 
zitten a!/omao/o op 'e roost (Sz) 3. bep. 
planteziekte: roest, vooral: de vlekken, 
sehurftachtige oppervlakte van blad, sten- 
gel, vruchten waardoor deze aantasting 
zich manifesteert rooio roost id. (Dfo, Ld, 
Obk, Spa): Rooie roost zit we! op 'e 
kruu/orens (Ld), D'r zit rooie roost op at 
gnzs (Spa), roost op 'e !cruzoboion (Pc- 
Dbl), As d'r roost op 'e vruchton zit, bin zo 
your do vorkoop mindonvoerdil (Obk), 
Oonzcproomen zatton van 't zornxncr ondor 
do roost (Dhau), D'r zat roost op 'o bonen; 
dat kong van nat weer on to min zunno (El, 
Ld, Obk), Die bonon is aJ/emao/ roost, It is 
jammer is één en al (Sz), Disse appels bin 
niot wool glad, mar dr zit wat roost op 
(Op), Roost op ecrappols bin roogop/akkon 
op 'o scbo//on (Bdie, Db), Roost op 'o 
oorpo/s, appels, baovor of tarwe bin bruno, 
roego bobbe/tiesacbtilop/akken (Nbk), Bi5 
tarwo kong voul rooio roost your (Dfo), 
roost in do baovor (Ste) 
roest II et, ook wel de; -en; roesien [rust] 
I. erg bijdehand, fel, of venijnig iemand, 
ook wel van dieren gezegd War con kwaod 
roost venijnig, fel iemand: vooral van een 
kind, kleine vrouw, kieine kerel (OS, 
verspr. WS), Dat maogion At hour do 
botter niet van 't brood oton, or is con 
Icwaod roost (Ld), eon kwaod roost van eon 
jongo (Dfo), Dat kwaod roost stapt ovora/ 
driest op of pittig, fel meisj e of vrouw 
(Obk), Dat bond is eon kwaod roosion 
(Db), Qonze /crio/baonc is een kwaod roost 
(Dhau), Et is wel eon liof macglen, mar 
soms ok eon klein roost een kieine on- 
deugd (El, Np, Op), con ondougend roost 
van eon kere/tien (Obk), (tegen een klein 
kind:) Smorilo  roost daj'binnon (Ste), V/at 
eon roost (Ste), con roost van con korol een 
harde worker (Ow) 
roestbruzzn I et ['r...} 1. roestbruin 
roestbruun II bn. [aks. wisseit] 1. 
roestbruin Aj' sm orilo  koppios staon 
bobbon komt d'r eon roosthruno koftfo/aogo 
in do raand (Dfo) 
roesten ['rustiJ - roesten: met roest 
bedekken, vast gaan zitten door roest Die 
[nI. het geweer] staot sand die aovond mar 
in doproemoboon, to roesten (b), lo kwi)o 
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dr we! zorgen over macken, mar et za! mi 
an 't gat roesten het raakt me niet, het kan 
me niks schelen (01-Ni, Ow Ste), zo ook 
't ZaJ mij do kont roesten (Ma, Nt, Wol) 
en Et roost him n/ct an It gat (Dfo) * Rust 
roost ievert niets op (Nt, Ste) 
roesterig (verspr.) ['rustrox] - roestig: 
roestend, met roost (van staai, ijzer): A/jo 
an eon rocster%e spiokor bozeren, dan kan 
dat gcveer!ik wozen (Nbk, Np, Pe-Dbl), 
A!!es wodt me even roesterig mit dat natte 
weer gezegd bijv. van hap. ijzeren, staien 
gereedschappen (Pe-Dbl); aangetast door 
de piantezickte roast, vgi. roost I, bet. 3 
(Dhau, Obk) Die ocrpe!s bin roesterig 
(Dhau, Np, Obk); roestkieurig, roodachtig: 
van haar (Nw), van een gezicht met 
zomersproeten (Np): Die is roesterig (Np) 
roesterighied (01-Ni), voor -held z. -hied 
de ['rustçoxhit] 1. geheel aan roestplekken 
(op ijzer, staal) Die roostorighied moot d'r 
eerst wel even of(Oi-NI) 
roestig ['rustoxJ - roestig: van ijzer, staai: 
Do vollings van mien fiots bin roestig (El, 
Wol), Et rister van dop!ocg was roostig, or 
p!ocgdo niot best (Pe-Dbl); van planten: 
aangetast door roast, z. roast J, bet. 3 Do 
oeipo!s bin roestig (Dho, El, Nbk), 
Roest%o eeipels bin niot vri van schurfi 
(Dfo), As oeipe!s roestig binnon, Zion ZO 

d'r wat scburft% wit (Ste), Dour et natto 
wear bin do ooipo!s in de grond al wat 
roestig wodden (Op), Gros on bonon 
wodden in do baast roestig (Nt) 
roestkleur ['r...] - roestkieur 
roestkleurig [aks. wisselt] - roestkleurig 
roestlaoge de; -n; ...iaogien ['r...] 1. 
roestiaag 2. harde roestbruine, ijzerhou-
dende aardlaag die geen water doorlaat, 
zodat het land snel verdroogt of te nat 
wordt (Spa) 
roestplakke de; -n; ...plakkien ['rustpiakoJ 
1. (op ijzer, staai) roestviek, roestpiek D'r 
zitten roos4ilakkon op or mcs (Nbk) 2. 
(my.) pick gevormd door uitwerpselen van 
bijen op wasgoed e.d., na de winterslaap 
geloosd (bs: Op) 3. pick, viek door hat 
optreden van roast, vgl. roast II bet. 3 
(Dho, Wol) D'r zitton roostp.laickon op 'a 
b!aodon van do begonia (Wol), ...op die 
appo!s (Dho) 
roestvri'j bn. [rust...; aks. wisselt] 1. 
roestvrij con roostvn stao!on goutstion 

(01-Ni) 
roestzaand (Spa) at ['rustsä:nt] 1. 
roestbruin, ijzerhoudend zand 
roet at [ru:t, ook rut (Spa)] 1. roet (vooral: 
in, nit, rend aen schoorsteen) Dc geve!s 
woren soms bio!emaol dourtrokkon mit roet 
(Ow), Tegon nat weer kon do sob ostion 
nog wel as root !okken (Obk), (onpers.) Et 
Jo/ct root (Nbk, Spa), ook Et root !ekt (Np), 
Et root drift uut de schostion iekt nogal 
(iangs de wanden van de schoorsteen) 
(Ow), Waorom mooj' now a/tied root in It 
eton gooicn, kan at ok eon bet/en aanders? 
de boel bederven (Db), zo koo!d as root 
(Ma, Sz, Nbk), zo zwat as root (Diz, Nw, 
Ste), Et is dr zo smorig as roet (Nw) 2. z. 
ruut 
roetachtig ['r...] - roetachtig 
roetdonker (Bu, Ld, Nbk, Nw, Obk, 
01-NI) [ru:d ... ; aks. wisselt] - stikdonker 
Et is buton roetdonlcor (Nbk), Do !ocht was 
roetdonkor (Obk) 
roetduuster (Diz, Np, d) [ru:d ... ; aks. 
wisselt] - stikdonker Et is roetduustcr (Np) 
roethokke (Nw, Obk) at; -n ['ru:t ... ] 1. 
hetz. ais wieme rookhok/cç z. aidaar Et 
roetho/cJce zat ondor in do bozom on daor 
hongen vroogor do schinkon on wosten van 
do sJaacbtono in (Obk) 
roetkoold (Bu, Db, Ld, Nbk, Ste) bn. 
[ru:t ... ; aks. wisselt] 1. (gezegd van de 
temperatuur van de iucht) zeer koud Kom 
mar niet buton, 't is rootkoo!d (Bu, Nbk), 
rootkoo!d wear (Nbk), Gao dam-  mar niot 
in die kaomer zitton, et is d'r rootkoo!d 
(Nbk) 
roetlaoge (spor.) ['r...] - roetlaag 
roetlekken (Bdie, Nbk, Nt) zw. ww.; 
onoverg.; roetiekte, het roetlekt ['ru:t ... ] 1. 
(van roet) iekken nit, iangs de schoorsteen 
Verschoiden buzon baddon vroogor last van 
root!okkon (Nt) 
roetlocht (spor.) ['r ... J - roetiucht 
roets I de; -en [ruts] I. korte, snelie 
beweging, vandaar ook: in zeer korte tijd 
In eon roots had hij et wark daon (Nbk), 
Mit eon roots sneo bij do k/ape do kop of 
(Dhau) 
roets II Ook roetsie (Nw) tw. ['rutsf'rutsi] 
I. gezegd tar uitdrukking van lets dat snel 
wegschiet, snel door iets schiet enz. School 
do gadionagios, roots an do kaanto (ba), Do 
moos was roots, vot (Dho), Roots, vot was 
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hi (Nbk), Roetsie, vot was hij (Nw), 1k 
zol die moes pakken, mar doe ik naor him 
greep, was MY mit een roets vot (Obk), 
Roets, vot weren de voegels doe de katte 
d'r an kwam (01-Ni), Roets on hi9 was 
weg (Ow), ...en weg was hi (Sz), Ze 
sneden 'm roets, in ion slag de kop d'r of 
(Dhau) 
roetsen zw. ww.; overg., onoverg.; roetste, 
is roetst ['rutsii] 1. met een sneile 
glijdende, rukkende beweging weghalen, 
gaan, door iets gaan enz. Mar ze scheut 
toch haostig in c/c klompen, een rooie 
buusdoek roetste ze in de gang weg mit 
(vo), Hi',, roetste d'r zo langes (Nw, Ste), 
Daor roets ie even bilanges dat doe j e 
even snel, maak je even snel schoon (Ste), 
Hi'j roetste de weg langes (Dhau), War 
roetste me daor veurbij (Diz) 
roetsie z. roets II 
roetvanger (El, Obk, Sz) ['r...] - 
roetvanger, d.i. hetz. als laampeschelle, z. 
aidaar 
roetzwat (Nbk, Obk, 01-Ni, Op, Ste, Spa, 
Sz, Wol) bn. [aks. wisselt] 1. roetzwart, 
pikzwart Die baggelturfis roetzwat on et is 
de beste vene waor die van maekt is (Obk), 
Die meid het roetzwat haor (01-Ni), As d'r 
onweer op til is, kan de locht roetzwat 
wezen (Wol, Obk), Ic moc'n je even 
wasken, want ie bin roetzwat om de kop 
(Nbk) 
roeve (Nbk) de; -n; roefien ['ru:wo, ...v...] 
1. hetz. ais peerderib, z. aidaar 
roeze z. roes I, II 
roezeboel (Np) ['ru:z...] - roezemoes, 
warboel Wat is 't me daor een roezeboel 
(Np) 
roezebroek (Np, b: in, p) de; -en; -ien 
['ru:zobruk] 1. iemand die slordig doet, 
siordig of wild werkt 2. druk kind (b: im) 
roezebroekerig (Np, Obk) Ook 
roezebroekig (Np), roezebroezerig (Nbk, 
Ow) bn.; -er; -St ['m:zbrukx/ ... brukx/ 
'ru:zobru:zrox] 1. gezegd van het weer: 
onstuimig, stormachtig, wild Et is 
roezebroekerig weer! (Np), Et is zo 
roezebroezerig, et liekt we! haast (Ow) 
roezebroekig z. roezebroekerig 
roezebroezerig z. roezebroekerig 
roezemoezeri'je (d) de [ru:zmu:z'rtj] 1. 
druk gedoe Weg mit al die roezemoezcri9e 
(d) 

roezemoezig (Op, Db) ['ru:zomu:zox] - 
(van het weer) onstuimig, stormachtig 't Is 
roezemoczig weer (Db) 
roezen Ook rusen (bet. 5: Spa) zw. ww.; 
overg., onoverg. ['ru:zii/'rysii] 1. schatten, 
taxeren (vaak: i.t.t. het juiste gewicht, de 
juiste hoeveeiheid bepalen bij koop, 
verkoop) Ic moe'n roezen hoeveule hoolt 
d'r ongeveer uut komt uut die wal die ie 
kopen zullen (Obk), War moej' daor veur 
hebben? Zuwwe roezen? (Diz), Aj' 't niet 
percies weten, moej' mar wat roezen (Op), 
Hi,, het mar een betien roesd naor de pries 
(Bdie), Dat moe'n we mar roezen (Ste), 1k 
moot de weerde mar wat roezen (Sz), 1k 
roeze dat et varken 200 pond schone is 
(Db), We zullen mar roezen, zee de 
koopman (Pe-Dbi), Dc nctaoris had et 
roesd (Ow), Dat roes ik mar wat schat ik 
maar zo'n beetje (01-Ni, Nbk), Er wodt 
mar wat roesd (Nbk), (bij het koken:) Och, 
dat roes ik mar een betien schat ik maar 
zo'n beetje (Ste) 2. (onoverg.) tochtig 
worden, zijn (van varkens) (Dfo, El, Ow) 
As et varken niet tochtig wodden wil, dan 
wil hij niet roezen (Ow), De varkens 
willen tegen woordig min roezen (Dfo), Een 
jonge motte roest mit ongeveer een half 
jaor (El) 3. (onoverg.) zich hard voort-
bewegen, snel verpiaatsen, (voort)razen 
(Nbk, Obk, Op, Ste, Wol) We mossen 
hadde deur dat bossien roezen, om niet in 
c/c stiekels hangen to blieven (Obk), Die 
auto roest noga! wat (Wol), Dc hole dag 
roezen de auto 'c over c/c rieksweg (Op), 
Och, die roest c/'r we! deur, c/ic nemp et 
gcmakkclik op siaat zich gemakkelijk door 
het werk heen (Ste) 4. (onoverg.) in grote 
hoeveelheden vallen (Obk, Sz) Dc appels 
roezen bij een boel toegelieke van c/c 
boom, mit schudden (Obk), Er wi9r zo, c/c 
appels roezen van c/c bomen (Sz) 5. ruisen 
(onoverg.) Et waeter roest zo mooi c/cur et 
bckien (Nbk), Die wiend die roest zo, c/c 
winter gaor weer vot(Ei), Dc wiendroest 
om huus (Diz), ...in de schostien (01-Ni), 
...c/eur c/c bomen (Bu), (onpers.) Et wodt 
c/uj weer, want et roest zo in c/c bomen 
(Ma, Wol), zo ook Et roest c/cur c/c bos de 
wind ruist (Nw, Nbk), Achter c/c dick kuj' 
c/c zee heuren rusen (Spa), Dc popelieren 
rusen altied zo as 't hadde wi9t! (Spa), 
(onpers.) Et roesde Haarm wat vremdin c/c 

-1096- 



roezcrig - roffel 

kop bi5 disse woordon van Maation (vo) 
roezerig (Ld, Np, Obk, Ow, Spa) bn., bw.; 
-er; -st ['ru:znx] I. met voortdurend 
onstuimige, ruisende wind 't Is aorik 
roozeng weer, or is echt baastwecr (Spa, 
Obk), As et glen roezorig weer wodt, gaot 
or n/ct dujjon (Ow) 
roezie (Nbk, Np, Obk, Op, Ow, b: In, p) 
de ['ru:zi] 1. drukte, rumoer Wat con 
roozic dan inienond as do buurvrouw d'r in 
komt, do kiondor an 't vechton binnon on 
do tillofoon ok noggaot (Nbk), Et was eon 
h/ole roozie daor op die drokko mark 
(Obk), eon b/ole roezie onijo bonno (Ow), 
Et was d'r zoo'n roezie, dat we n/ct mit 
mekaorpraoten konnon (Op) 2. z. ruzie 
roeziene Z. fez/one 
roezig Ook ruzig (bet. 2: Spa, bet. 3: Wol) 
In.; -er, -st ['ru:zax/'ryzax] 1. (van een 
varken) bronstig, tochtigheidsversehijnse- 
len vertonend (to zien aan het trekken met 
de oren bij bep. aanraking, hat rood 
worden bij hat uitwendige van het 
geslachtsdeel) (Bu, Dfo, Dhau, Ld, Ma, 
Nbk, Obk, 01-N!, Ow, b: Im) Asdebiggon 
bz do motto weg weren, woddo die mit 
zoo 'n woke wear roezig on kon weer dekt 
woddon (Ow) 2. (van hat wear, vooral van 
de wind) roezemoezig, onstuimig roezig 
weer (verspr.): As do zommer votgaon zal, 
moot et oorst good roezig wear woddon 
(Obk), Mit roazig weer was et gooellig to 
aovendpraoton, zo mitmokore in de wane 
kaomor (Obk), Et is ivozig weer, et is 
snookoweer (Wol), D'r komt vast duj want 
et is zo rooz.ij (Nbk), Et is roezig in de 
locbt (be), eon roezigo wiend (Dfo), Et 
weer wodt roozi (01-NI) 3. druk en 
lawaaierig, rumoerig Et is d'r altiod zo 
roozij er is daar altijd zoveel drukte (ho), 
Ft Is miy bir to roezig, hour, ik gao wol 
argons aanders zitten (Nbk), It Was 
allomaolo anloop vanda ego, et was zo 
roezig! (Nbk), 1k kon mien gedacbton d'r 
n/ct bijbouden, et was zo roezig (Sz), eon 
roezige drokto (Ld), ... boo! een drukke, 
Iawaaierige toestand (verspr.), Et was slim 
roozigopmienjaordag(Db), zo ook Gistor 
baddon we eon roozige dag (Ow), eon 
roozige naacbt een nogal onrustige nacht 
(Nbk), Do kiondor bin roezig, we kriogen 
baddo wiend (Sz, Wol), ...d'r zal we! 
aander wear kommon (Obk), ? Is eon 

roozige buasboling een drukke, wel erg 
levendige huishouding, ook gezegd wan-
near er in een gezin veal herrie, ruzie is 
(verspr.), Th7 is roezig in do kop wild, 
balsturig (Diz), Et is ruv' bij de wog 
(Wol) 4. huiverend, bijv. na  schaatsen 
(Op), z. ook rozig, bet. 1 1k bin zo roozig! 
(Op) 5. wild gekru!d (Sz), vgl. Die jonge 
bet toch eon roozigo kop mit baor (Sz) 6. 
(van water) troebel, vies (Op) Dat waeter 
is zo roezig, gooi dat mar vot (Op) * 
Roezi(g weer is mollevangersweer (Ld) 
roezighied (Ma, Nbk, Nt), voor -heid z. 
-hied de ['m:zax --- ] I. geroezemoes, 
drukke en tamelijk lawaaierige sfeer 2. hat 
tochtig zijn van een varken (Ma) Et varken 
bluuide nog nao, eon token van roozigbied 
(Ma) 
roffel de; -5; -lien ['rofl] 1. roffel: op een 
trom Hij gal eon roffel op 'e tromme 
(Nbk), In It cirkus slat do drummer eon 
roffel (Spa), Zo slougen eon roffel (Ld), 
(bij vergelijking:) tronunelende beweging 
met de vingers: Hi5 gal eon roffel op 'c 
taafel (Nbk) 2. flinke !ichame!ijke in-
spanning Et was eon biole roffel om dat 
buys schone to knicgon (Pa- Dbl, Db), 1k) 
bet d'r con biole roffel an had om do tuun 
omme to spitton (Nw), H.,) hot eon hiole 
roffel had een heel karwei (Oho, El), Daor 
baddon we eon b/ole roffel wark mit, om 
die boom kot to kriogen (Dfo), Daor 
hewwe Mel wat roffel an had een flunk 
karwei (Bu), zo oak Hi) bet dr roffel an 
had id. (Bu), Nog eon klein roffeltien, dan 
bob ik do scboonmaek daon inspanning die 
kort duurt (Db, Dho, Ld), zo ook Nog eon 
Hein roffoltion, dan he  et schone (Db), 1k 
wil nog even can roffeltion doon (Bu), Nog 
eon roffolt/en an de slag een inspanning 
die kort duurt (Dfo), N/ct altio4 mar bij 
roffels kan hi) badden warken met korte 
pozen van flinke inspanning (Dfo), zo ook 
Bi) roffols kan hi) biG wat doon (Ow) 3. 
flinke Iichame!ijke verzwakking (verspr.) 
Hi) bet con b/ole roffel had is erg ziek 
geweest en is daardoor stark verzwakt 
(verspr. OS, Dho, Nt, Nw, Op, ho: Bu, 
Nw), Die bet good roffel had mit zion 
z/okte is ernstig verzwakt (Ow, b!), Hijzal 
or wol niot zo lange moor maokon, want 
hi) krigt do iono roffel nao de ore de ene 
ziekteaanval die hem verzwakt na de 
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andere (Ld), zo ook Nao die roffel is hi 
d'r met beter op wodden (Nw), Hiy bet 
weer ten roffel had (Ow), zo ook Hi 
kreeg weer ten roffel (Nw) 4. lelijke val 
(Np) Aj' valen, kuj' ten mooie roffel 
macken (Np) 5. uitbrander (Wol) 1k zal 
him ten baste roffel geven een flinke 
uitbrander (Wol) 6. (verkl.) kort tijdsbestek 
(Dhau, Ow, Pe- Dbl) Et bet een roffeltien 
slim biete west een poosje, tijdje (Ow), 1k 
moet nog ten roffe/tien an 't waark 
(Pe-Dbl), Ze bet in een roffel dat wark 
daon in een ommezien (Dhau) 
roffelen zw. ww.; overg., onoverg.; 
roffelde, het roffeld ['rofi] 1. (onoverg.) 
een roffel slaan, maken op 'e trominc 
roffelen (Ma), op 'e taofel roffelen mit de 
Yingers (Nbk), HiY zat op 'e ruten te 
roffelen (Wol), op ten wasbod roffelen 
(mit vingerbo eden) (Nbk, Bu) 2. (onoverg.; 
van trommels) een roffelend geluid maken 
le konnen in de veerte de trommen beuren 
roffe/en (Obk), roffelende trommels 3. 
(onoverg.) een rommelend, ratelend geluid 
geven Et roffelt d'r over mit de scbaesen 
over et ies, veinl as dat robbelig is (Ste), 
En as de spreker et hew echt naor et zin 
zee, klap ten ze in de bane,, en roffelden 
wit de klompen op 'e v/oer, dat et kionk 
dew in Oosterwoolde (vo), Dc kiompen 
roffelden aebter bum an d.i. bij bet lopen 
op kiompen (Rdie), De vinger maekte it 
een betien nat on dan streek ie biy et 
rictien van de roffelpot langes, dan kreej' 
ten roffe/endgeluud; et rietien kwam dew 
de blaoze benne veurdat die op et bussien 
kwam (Ste), D'r roffelt een specbt in de 
bos (Obk, Nbk) 4. (overg.) zodanig doen 
bewegen dat er een rommelend geluid 
onstaat (Db) eerpels roffelen over de 
souwe(Db) 5. (overg.) dooreenschudden of 
flink wrijven zodat bet vuil e.d. eraf gaat 
(Bu, Dfo, Dhau, El, Obk, Pe-Dbl) It 
moe'n de aargste smerigte d'r mar wat of 
roffelen (P e- Dbl), We zullen de ee,pe/s 
even roffelen; dan doej'ze in een bolle zak 
on dan wo'n ze schudded, zodat et zaand 
d'r ofgaot (Ofo, Dhau, Bu), de bane,, even 
good roffelen bet ergste viiil eraf halen 
(met vlugge wassende of wrijvende bewe-
gingen) (El), ook in de volgende toe-
passing: De kachel braant met al to best, ie 
moe'n even et schudreuster benneweer 

roffelen (Obk), verder in (bij verge-
hiking) iene even roffelen hem stevig 
vastpakken, in de greep houden en daar-
mee klein bouden (voor de grap) (Bu) 6. 
(onoverg.) lopen, fietsen enz. met een 
roffelend, rommelend geluid (Bu) Die 
roffelt d'r ok aorig langes loopt met een 
roffelend, rommelend geluid (Bu), ook 
gezegd wanneer een rommelend geluid 
ontstaat als men over een bmggetje fietst 
(Bu) 7. (onoverg.) hard lopen (Obk) Dc 
baeze roffelde uut et leger (Obk) S. 
(onoverg.) erg hard werken (Obk) 
roffelpot (Ste) de; -ten; -tien ('rofipot] 1. 
rommelpot Dc vinger maekte ie een betien 
nat en dan streek ie bi et rietien van de 
roffelpot Janges, dan kreej' ten roffelend 
geluud (Ste) 
roflen z. rove 
rogge I de; -n (bet. 3) pron. verw.: ze 
['rogo] 1. bekende graansoort: rogge Dc 
rogge stiet ho!, dan bet ze met zo goad 
stoeld (Nbk), Et waeren a/lemaole kri5en 
op 'e rogge (Np), Ow rogge te dreugen 
komp ze op 'e gaaste (Ste), de rogge op-
zetten, opgaasten in gasten, hokken plaat-
sen (Ma), De rogge moet an de bult in een 
mij t bij eengebracbt (Ste), de rogge loegen 
id.: tot een mijt stapelen (Nbk), de rogge 
bargen oogsten, opslaan (Bu) 2. koren van 
de rogge in bet. 1 Dc rogge moet eerst 
dew de wiene en de sjouwe veur ze of-
Jeverd wodden kan (Op), Vroeger mossen 
we roggewienen, dan kwam de rogge in 
de wiene (Np), naor de meule gaon om 
rogge to mae/en (Nw) 3. roggebrood 1k lus 
graeg rogge (Nbk), 1k moet nog even een 
rogge van de bakker ho!en (Nbk) * 
(gezegd i.v.m. bet zaaien en eggen:) Rogge 
zegt: 'Ondiepe d'r onder, ikkom d'r we/ in' 
[d.i.: bij rogge moet men ondiep eggen], 
haever zegt: 'Stop mi d'r mar onder, ik 
kom d'r wel uut'(Ow) 
rogge II Ook rugge (WU) de; -n; roggien 
['rogo/'rAyo] 1. rug, bekend Iicbaamsdeel le 
moe'n me de rogge even rossen, die jokt 
me zo (Nbk), een eupen roggien open rug 
bij sommige pas geboren baby's (Nbk), Dat 
jassien wodt je krap over de rogge 
(01-NI), Doe smeet N. mij de haeze op 'e 
rogge gooide over m'n rug (b), Hi bet een 
hoge rogge (Ru, Dbo, Nbk, Nw, Ste, Wol), 

is wat hoge in de rogge (Ma), Dc katte 
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zet eon boge rogge op (vorspr., Wol), zo 
ook ...zot do boge rogge as hi5 ten bond 
tegenkomt (Ste), Do oolde hoer was rond 
in do rogge van et zwaore wart (Obk), Eon 
koo die niet to Jekker is, stiot vaeko mit 
eon rondo rogge (Dfo), War kroom in do 
rogge, do banen op 't gat d.i. bij hot 
schaatsen (ba), zo oak leno die scbaetst 
mit eon rondo rogge die her eon kattorogge 
(Bu), Mar F. gong doe met naor buus, biy 
ta/to drekt naor meostor, the ti-ok Zion 
rogge in eon bocht, on zoo (..) (b), flat 
peerd bet ten loge rogge (Edie), HiJ bet et 
baor op 'e rogge staon, zo folk is hij (Bu), 
Za'kje do rogge even jokken?d.i. krabben 
(Nbk), echter vooral: eon pak slaag geven 
(Bu), We baddon do wiend in do rogge, 
doe we naor baus Iietsten d.i.: we hadden 
hot voor do wind (Obk), iene do rogge 
tookeron lett. en fig.: zich van hom/haar 
af'wenden, zich niks meer aan hem/haar 
gelegen laten liggen, mit do rogge naor 
iene too, . .staon, . . .zitten, ...liggen,  mit do 
rogge togon do mare staon ook fig.: ff15 
vuuldo 'in mit do rogge tegon do mare on 
liokem allienig (b), Gao mar wit de rogge 
togon mokeer an staon (Nbk), do rogge 
reebten (Dhau), ff15 parreert mit eon recbte 
rogge dour do straote (Diz), Co or aondo 
van do yore kon b; do rogge wol often 
strokken (vo), a bijga[zion vrouw eon 
kiap op et plaic dam-  do rogge opboolt! 
voor haar achterste (vo), Dan keert bi5 him 
ommo on mit do rogge naor me toe trekt 
hij do dokons over 'm honne met do 
rugzijdo (v), eon briede rogge be/then voel 
kunnon verdragen, kunnen uitstaan, zo ook 
ff.r her een hi-ode rogge, dr kan biel wat 
op (Dho), Dat zit mij niet op 'e rogge dat 
raakt me niet, daar trek ik me niks van aan 
(Nbk), Die zot do rogge d'r onder biedt 
huip (Nw), De rogge moot d'r even ondor 
we moeten er even tegenaan (Dho), Do 
rillings lopon me over do rogge or trekken 
huiveringen door me been (Nbk), ffi5 is 
over do rogge gaon is gevallen (Nw), De 
koe moot over de rogge moot liggen (Bu), 
over do rogge gaon hetz. als weltoren (van 
paarden) (Ow), zo ook De peordon 
kwarn,nen van do staJ in do woido on dan 
gingen zo Jotter over do rogge rollon 
(Pe-Dbl), (gezegd wanneer iemand mooi 
met do zeis maait:) Et ]opt 20 mooi over 

do rogge (Bu), over do roggen van 
aanderen geheel voor zichzelf, zonder de 
anderen erin to betrekken, d.i. veeiai: ton 
nadele van hen (Nt), zo ook Dat bobbon zo 
over mien rogge bonne daon ten onrechte 
zonder mij, veelai: en mij daarbiJ bena-
delend (Nw, Bu), ione in do rogge anvalon 
in de rug aanvallen (Np), Oonzo buunnan 
kon niks moor, bi5 had ot toch zo in do 
rogge last van, pijn in z'n rug (01-Ni), zo 
oak Hij had or 20 bliksoms in de ruggo, 
dat wi5' wol ]oven dat hi niot moor 
ovoroinde kommon kon? (Sz), pieno in do 
rogge bebbon (Wa!), ione mit eon beste 
rogge met een goeie, sterke rug (Ow), 
waartegenover ...mit eon minno rogge 
(Ow), We kregen oven eon Jcnik in do 
rogge doe we mit do waogen dour die 
doolo in do wog i-eden een knikkend gevoel 
in do rug (Obk), MY her or vandaogo an do 
rogge heeft vandaag konnoliJk niet zovoei 
zin aan z'n *erk (Ow), (van iomand die 
veel piezier hoeft:) Die bet or aor% an do 
rogge(Obk), 1k kan niotzo good opbeuron, 
want or komt mij tevoulo op S ruggo an 
het vraagt teveel van m'n rug (Sz), zo oak 
Etkomt good op S rogge an (Nbk), (droi-
gend:) 1k zal je do ruggo Jaoten vouion 1k 
zal Jo slaag govon (Sz, Th31  bit or Jiofst op 
'0 rogge hgt het liofst to luieron (Np), Kuj' 
do rogge niot brulcen? ben Je daar te lui 
voor? (Ste), Aj' oon aidcor bouwd hebbon, 
dan Jit hi5 op S rogge omgokoerd (Bu), 
op S rogge staon (gaon) op do rug (gaan) 
liggen slapon (Bu), oven op S rogge staon 
oven naar bed (Ste), ..Jigon Id. (Ste), 
Daorligtdoboobop 'eniggoplat, d.i.: er 
gebeurt niots (Spa), Et geld gruvit me niot 
op 'o rogge ik heb niet zoveei geld, 1k kan 
maar niet biijven uitgoven (Nbk), zo oak 
Do con ton gniion me niet op S rogge (Np), 
ot boddo niet op S rogge bobbon niet lui 
zijn (Ohw), Luio Evert op 'o roggobobbon 
gozegd wanneor de zon ongenadig op Jo 
schijnt bij hot worken op hot land 
(Pe-Ob!), Evert.. id. (Pe-Dbl), d.i. oak: 
lui zijn, niot hard genoeg werken (Bu, Ma, 
Nbk, Np, Ow, Spa, Sz, Wa!, b), zo oak 
LuieEvert.. id. (Nbk, Nw), Ikbeb or wark 
niot op S rogge het work b!iJft er we!, ik 
zit er niet moo ais ik or cons nit ga (Bu), 
aacbtor do rogge k!aar, voorbij: Wat had 
hiY con ]oven aacbtor do rogge (J), Et [test 
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was weer aacbter de rogge (Obk), eon bide 
tocht aaehter de rogge hcbben (Obk), Ze 
hadden de grote waeters al wear aacbter tic 
rogge hadden genomen, waren gepasseerd 
(j), Dat macglen hat nag nib aacbtcr de 
rogge bad heeft nog geen verkering/ 
seksuele omgang gehad (Nbk); ook gezegd 
wanneer de beva!ling plaats heeft gevon-
den (Bu, Diz), aachter icne Zen rogge 
amine wat doen stiekem, zonder het hem to 
laten weten (aig.), zo ook lent aebter zien 
nigge bekietsen en Va eke wodden de 
meensken aach tar de rogge nag we] even 
bepraat (Obk), Die kan at we! op 'a rogge 
verdienen ze is hoer (Nw), Die gaot year 
iedcrlene op 'e rogge ]iggcn bedrijft seks 
met iedere man (Nw), (gezegd als iemand 
zn behoeften moet doen:) 1k moot even 
naor de w. c., want ikheb ten stickel in de 
rogge (Bu), Ikmag wel overmeensken wit 
wat ge]eerdheid an de rogge met funk wat 
kennis (Mini), As de rogge jokE kriegen we 
sni (Bu, Db), (gezegd van cen dikke, 
brede vrouw:) Die Jigt ,nakkeiiker op 'e 
rogge as ten bering (Wol), Die meld ilgt 
beter op 'a rogge as een pekeihering (Bdie, 
Sz) 2. de rug bedekkend dccl van een 
k!edingstuk Dc rogge be 1- al kiaor (Nbk) 
3. deel van een stool waar men met z'n rug 
tegen zit It moe'n met tegen de rogge van 
de stool zitten gaon (Np) 4. langwerpig, 
hoog gedee!te in een terrein, al dan niet 
door natuur!ijke oorzaak aanwezig Dt zit 
ten hoge rogge in de bouw (Bdie, Nw), D'r 
leit ten rogge in et iaand eon zandrug 
(Np), D'rzateen rogge in debouw, etmos 
dear et eiden weer slicht wodden (Obk) 5. 
verhoogd deel in een akker tussen twee 
voren Aj' twle voren naor mekeer toe 
bouwen, kriej' ten boge rogge op 't iaand 
(Ld), de eerpeis op roggen zetten (B!), Do 
eerappe]s staon op ruggcn (Spa) 6. stompe 
achterkant van een zcisb!ad, mes enz. Dc 
rogge van de zende was slim verroest (bi, 
Obk), Dat mcs bet ten briede rogge (Np), 
Een schoppe zonder rogge is niks (01-N!), 
De rugge van de strontscboppe is dear-
sieten (Spa) 7. achterkant van diverse ge-
reedschappcn, voorwcrpen anderszins, oak 
van de hand (..) dan strcekhi5 daormit tie 
rogge van dejutte overhenne, zodat at trek 
znaoi siicbt lag year de turfmaeker (Np), 
De opstikker was ten jutte waor de kappa 

of was, zodat alliend de rogge nag over 
was (Np), Eon gek op 'e schostien keert 
wit tie rogge naor de wiend, dan vaait de 
rook met dade (Dfo) 8. boekrug Dc rogge 
van et bock is kepot (Np)  9. uiterst dwars 
iemand, iemand die op zeer onaangename 
wijze op z'n stuk kan b!ijven staan Et is 
ten roggeheu4Nbk), Watis datkiendeen 
kwaodroggien (Db) * Mit warken kuj' een 
bait verdienen, mar dan kriej' him op 'a 
rogge (b) 
rogge-an-rogge [rogaärogo; aks. wisse!t] - 
rug- aan- rug Ze stonnen rogge- an - rogge 
(Dho) 
roggeakker [rogakç] - roggeakker Kien- 
tier konnen in tie roggeakker van vroeger 
verdwaeien on daoromme wodden ze bange 
macid veur a]derhaande wezens die met 
bestaon, zoas or roggewiefien en ten voo] 
mit de bri/pot ow tic ha/s (Obk) 
roggeaore (Bdie) Ook roggeore (Nbk) 
['rogoo:oroI ... o:ro] - roggeaar 
roggebaand (Ld) de; ...banen; ...baantien 
['rogo ... ] 1. band van stroha!men om een 
roggegarve 
roggebaand 11(0w) de; ...banen ['roga ... ] 
1. band over de rug van het paard: a!s 
onderdeel van het paardetuig We badden 
twit kussens ontier de roggebaand van de 
ziife, dan  raekte tie zi]ie de roggegraot met 
(Ow) 
roggebaarg z. roggebarg 
roggcbarg (Bu, Dhau, El, TA) Ook 
roggebaarg (Dfo) ['rogo ... 1 - roggebu!t Dc 
roggebargen staon op et iaand (B!) 
roggebeugel de; -s ['rogo...] 1. grote 
variant van de zendebeuge]: voor het 
maaien van graan, z. a!daar 
roggebiender (Ld, Np, Obk, Ste) Oak 
roggebiener (Nbk) de; -s; -tien ['rog ... ] 1. 
iemand die de rogge tot garven bindt 
roggebiendster z. roggebienster 
roggebienen (Nbk, Np) onbep. w. en het 
roggebunnen ['rog:...] 1. binden van rogge 
tot garven 
roggebiener z. roggebiender 
roggebienster (Dfo, Dho, Ld, Np, Obk) 
Oak ro;gebiendster (Dho) de; -s; -tien 
['rogabi(n)stç/ ... tst] 1. vrouw die de ge-
maaide rogge tot garven bindt 
roggebloeme (Dfo, Nbk, Nw, Ste, bet. 2: 
fp) de; -n; -gien, ...b!oempien ['roga ... ] 1. 
korcnbloem eon tainme roggebloeme (Dfo) 
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2. klaproos (f) 
roggebos (Ste) do; -son; -sion ['rgabos] 
I. garf rogge roggobossen opgooien om-
hooggooion voor vordero plaatsing (Ste) 
roggebossel (Diz, Np) do; -s; -tien 
['roga ... ] 1. borstel die men in bad gebruikt 
(voor de rug) 
roggebri'j z. roggonbri5 
roggebrood z. roggenbrood 
roggebult z. roggcbuito 
roggebulte (Bu, El, Ld) Ook roggebult 
(Dhau, El, Nbk, Np, Pe-Dbl) ['roga ... ] - 
roggebult Do boar bruukto can dokkliod 
om over de roggobuJton to doen (Po-Dbl) 
roggebultzetten (Nbk) onbep. w. ['roga...] 
1. plaatsen van een mijt rogge, makon van 
eon roggebult 
roggedoef z roggedoefte 
roggedoeft z. roggedoefte 
roggedoefte (Bdie, Bu, Np, Nw, Ste) Ook 
roggedoeft (Np), roggedoeve (Np), rogge-
doef (Bu) de; -n ['rogodufto/ ... duft/ ... du: 
wa, ...va/ ... duf (my.: du:... (Bu))] 1. ronde 
roggebult, rondo mijt rogge (die aan do 
bovonkant op eon punt uitloopt (Bu)) Do 
roggedoef was dew- at toppian vacks wat 
bogor as do bult (Bu) 
roggedoeve z. roggedoefte 
roggedösken (Bu) onbep. w. en het 
roggedoskt ['rogo ... } 1. dorsen van rogge 
roggegaarve z. roggegarve 
roggegaast Z. roggagaaste 
roggegaaste (El, Ld, Nbk, bo: Nw) Ook 
roggegaast (Obk) do; -n ['roga ... ] 1. op hot 
veld bijeengoplaatste garven rogge (z. ook 
garve) Do kwaojongen mieterden cons do 
roggcgaastcn ondersteboven (Ld) 
roggegarve (Nbk, Np) Ook roggegaarve 
(ho: Oho) de; -n; ...garfien ['roga...] 1. 
garve van roggehalmen 
roggegraot Ookntggegraot (WH) de; -en 
['rogagro:a/'rAga ... ] 1. wervelkolom We 
haddon twie kussens onder do roggobaand 
van do zillo, dan raokte do fl/Ic do roggo-
graot niet (Ow), Mit dat ongclok bet bij 
Zion roggegraot schendelesoerd (Obk), Hi 
bet eon hernia, dat zit in do roggegraot 
(Nbk), I1, had onirnerack binder van do 
roggegraot (Np), Aj' eon baos [baars] do 
roggegraot uuthaclen, bin a/Jo graoten d'r 
uut(El), Haarzn woes op et onderaende van 
zion roggegraot op zn achterste (vo) 2. 
standvastighoid, doorzettingsvermogen 

Too, wor es wat flinker toon es wat 
roggegraot (Db), Da's eon karol zondor 
roggegraot eon siappe vent (Ste), Dat is 
oen man mit eon roggegraot, die staot vow-
wat bij zogt (Ld), Dr zit niks glen 
roggegraot in (Nbk), ...niet vuleroggegraot 
in (Ste. Wol), 't Is iene zonder roggograot 
(Mun, Ow), niot yule roggegraot bebben 
niot erg standvastig zijn (Nbk, Dfo), gien 
roggegraot bob/yen Id. (Bu, Diz, Nt, Nw) 
roggegrond (I) ['r...] - roggegrond 
roggeinnidnnen (Ow) onbep. w. ['toga 
TmEI:] 1. rogge naar binnen rijden (bij hot 
oogsten) Mom bet we] as vorteld dat zi 
wel as in et val staon mos, mit at 
roggernmennen (Ow) 
roggejaor (Bdie, Obk, 01-Ni) et; -en ['r...] 
1. jaar waarin de graansoort rogge het 
good dan wei slecht doet eon goedrogge-
jaor (Obk) 
roggekiste (Bdie, Pe-Dbl, Obk, Ow, Wol) 
do; -n ['rogakista] 1- kist waarin men 
rogge bewaart 
roggekiacliten (verspr.) Ook rogklachten 
(vorspr.) ['rogokiaxt1J'rox ... ] - rugkiachten 
roggekorrel (Bdie, Nbk) ['roga ... ] - 
roggekorrel lone roggekorrel daorlcomrnen 
eon stok of vuufaoren uut (Nbk) 
roggekrabber ['roga ... ] - rugkrabbor: nI. 
om zich do rug to kunnen krabben 
roggekwaol (1) ['toga...] - rugkwaai 
roggelaand (Db, Dfo, Np, Ste) et ['rogo...] 
1. land waarop rogge wordt verbouwd eon 
akkor roggelaand (Dfo), 1k bin an 't 
roggelaand bouwen (Np) 
roggelaeder (Ld, Np) do; -s ['rogaie:dç] I. 
degeno die bij hot laden van rogge zich op 
do wagon bevindt en de garven op dojuisto 
piaats iogt It Bin allemaole gien rogge-
Ia odors niet iedereen is geschikt ais 
roggelaedor (Ld) 
roggelaoge (Bdie) do; -n ['rogaio:go] 1. 
laag garven van rogge, in roggolaogon Jog-
gen (Bdie) 
roggeleer (Dfo, Dhau, Op) et; ..ieren 
['roge ... ] I. dooi van hot paardotuig over do 
rug, waaraan do buikriom vastzit Et 
roggoleer Jigt wel good rocht, Jo kun do 
boekriem we! a.vhaelon (Op) 
roggeleuning (Nt, Obk, Wol) Ook 
rugleuning (Spa) 	['roga .../'rAx...} 	- 
rug ieuning 
roggelings bw. ['rog1us, 'rogai ... ] 1. op do 

- 
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rug, achterover Dc monteur lag roggelings 
onder de auto om him to macken (Obk), 
Hif vulroggelings van etpeerd(Woi), Hi 
kwam mit do fiets in de sloot on lag d'r 
roggelings in (01-Ni), 1k kwarn roggelings 
terechte (Nt) 2. met de rug naar jets 
gewend, aebterstevoren Ic moe'n d'r 
roggelings bi5 dace gaon (Bu, Nw, Ow, 
Nbk), It moe'n d'r roggelings naor toe 
gaon Nbk), Ze praoten nook, ze gaon 
meka ore roggelings veurbiy (Diz), Dik 
Trom zat roggelings op 'c ezel aebterste-
voren (Obk), 1k lope vacke roggelings van 
de trappe acbterstevoren (Fe- Dbi) 
roggemaarg z. roggemarg 
roggemael z. roggenmael 
roggemaelen onbep. w. en het roggemaeid 
['r3gmc:i1] 1. maien van rogge, d.i. ook: 
zeif maken met een roggemeule, naar de 
molen gaan om Zn rogge te iaten malen 
era. We gaon van daegc roggemaclen (14w) 
roggemarg (Bdie, Nbk, Nt, Obk, 01-Ni, 
Ow) Ook roggemaarg (Pe-Dbi), rogge-
merg (01-Ni, Sz), ruggemerg (Wil) 
['rogo ... ] - ruggemerg 
roggemeel z. roggenmael 
roggemennen (El, Ma, Np, Obk, Ste, Woi) 
onbep. w. en bet roggemend ['raga...] 1. de 
rogge met wagens van bet land halen We 
gaon morgen roggemennen (El), In 't lest 
van augustus mossen we roggemennen en 
nog wat fatter do turf thuusmennen on 
plaggemennen veur do potstal (Obk) 
roggemerg z. roggemarg 
roggemeule (Ma, Nbk, Np, Obk, Ste) de; 
-n; ...meuitien ['rogont&:lo] 1. moientje 
waarmee men handmatig rogge maait 
(Nbk, Np, Obk, Ste) We hadden in do 
oorlog eon roggemeule, die bunnen we an 
de taofel of zo on daor ma olden we rogge 
in om brij van to koken; will atten we] 
vaeke roggenbri! (Ste) 2. korenmoien 
(Ma, Nbk) 
roggemi'jen (Bu, Dfo, Nbk, Np, Ste) 
onbep. w. en bet roggemi'jd ['rDgo ... ] 1. 
maajen van rogge Aj' roggemi5en gingen 
kwam d'r ten grotere beugel op 'e zende 
(Nbk, Ste) 
roggemiete (Bdie, Dho, Diz, Nbk, Nt, Op, 
Ste, Sz) ['rogo ... ] - korenmijt (van rogge; 
reehthoekig (Ste)) 
roggemieten (Dho) onbep. w. ['roga...] 1. 
rogge in een roggebuit zetten Ze bin an 

roggemieten (Dho) 
roggemik (Bdie, Pe-Dbl) de; -ken; -kjen 
['roga ... ] 1. bep. brood van roggemeel (aan 
de onderzijde plat en aan de bovenzijde 
bol) 
roggenaalde (Ste) de; -n; ...naaltjen 
['rogo ... ] 1. stekel die uit een roggeaar 
steekt Roggenaalden die stiekelen 
verschrikkelik in de klompen (Ste) 
roggenbloem (Db, Ma) de ['rDgfl...] 1. 
roggebloem, fijn gezift roggemeel Do echte 
Drentse stoeten baicten ze vroeger van 
roggenbloem (Ma), roggenbloem your et 
bakken van zwaore koeke on stoete (Db) 
roggenbri'j Ook roggebri') (Ld, Ma, 
Pe-Dbi, Sz) [rogfl'b ... /'rDga ... ] - roggepap 
Ze zctte eon panne mit roggenbrij op 'e 
kachel (vo) 
roggenbrogge (Db, Diz, Np, 01-Ni, Ow) 
Ook roggenbrokkien (Np) de; -n; 
...broggien ['rogbroga/ ... brokin] 1. stuk 
gesneden roggebrood (dat men eet, evt. 
met beieg) Eon roggenbroggien mit kaon-
ties is hid lekker (Db), Een roggenbrogge 
mit eon flinke plait-Ice  sock d'r op is slim 
driege (Ow) 
roggenbrokkien z. roggenbrogge 
roggenbrood Ook roggebrood (verspr.) et; 
...broden; ...brotien ['r3gj] ... ..roga ... ] 1. 
roggebrood As maensken roggenbrood wat 
riekeik oten, vulen ze hew d'r met 20 
lekker bi (Ow), Een bollebrogge is een 
plaldcien bolle op eon plakkien roggen-
brood (Np), Pat roggenbrood is to los om 
to sniedcn (Np), eon hoempe roggenbrood 
om et peerd op te baclen (Ste), beschuut 
mit roggebrood (Bu), eon snee roggebrood 
(Op), cen stokkion roggebrood mit een 
boschuut d'r op (Op) 2. z. koekoeksbrood 
roggenbroties z. koekoeksbrood 
roggenmael (Db, Man, El, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Obk, Ow, Ste, Wol) Ook roggemael 
(Bdie, Bu, Dhau, Diz, Op, Ow, Spa, Ste), 
roggemeel (Spa) [rog'mc:l/'roga ... / ... ] - 
roggemeel Bloom van roggenmaelpla.kten 
ze vroeger behang mit (Np), As vee wat 
riokelik mit roggenmael voerd wodde, 
wodden ze we] es wat braanderig in do 
huud (Ow), Een zak die naor do meule 
mos te maelen, mos mar vow driekwat vol 
mit rogge; zoe'n oong' mit rogge vow 
driekwat vol maelde uut tot eon zak vol 
roggenmael (Ow) 
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roggcnpannckockc (Bu) de; -n; ...koekien 
[rogjfp ... ] 1. pannekoek van rogge 
roggenprip (Db, Dhau, Nt, Pc-DiM, Sz) 
Ook roggeprip (Dhau) de [rDgppnp, ook 
...'pnp/'rop ... ] 1. pap van roggemeel, in 
water of melk gekookt, vooral nog bekend 
van de periode '40-'45 We Justen hover 
brij van gerstemeel as roggenprijo (Sz) 
roggenprut (verspr.) Ook roggeprut (Bdie, 
Db, Dho de ['rogj] .... .... p  ... . r ... ] 1. pap van 
roggemeel, in water of mccl gekookt, 
vooral nog bekend uit de periode '40-'45 
Mar do hieltied roggenprut eten wodde ok 
vervelend (vo), Roggenprut wodde zo 
nuumd omdat at begon to prutten onder et 
token (Nbk) 
roggenstoete (Bu, Ste) Ook roggestoete 
(Db, Dfo) de; -n; ...stoetien ['rogflstuto/ 

- roggebrood 
roggenstro z. roggestro 
roggeore z. roggoaore 
roggepaand (ZW, Db, Nbk, Nt, Nw, Obk, 
Ow, Wol) Ook rugpaand (Sz), rugpand 
(Spa) ['rogo ... /'rAx ... ] - rugpand I'Jbebben 
die jw-k verkeerd 1n4it, at roggepaand zit 
niet goad (Db) 
roggepaere z. roggepere 
roggepere (OS, Bu, Np, 01-NI, Op, Ste) 
Ook roggepoere (Np, Op, Ste) de; -n; 
...peertien 	['rog ... I ... pe:aro] 	1. 	bep. 
lekkere, dikke peer die rijp is ten tijde van 
het oogsten van de rogge Roggeperen 
weren gee] on kleinder asjuttcperen, en ze 
weren gauw boakziek (Ma) 
roggepiene (Nbk, Pe-Dbl) Ook rugge-
piene (Sz) ['rog ... /'rAga ... ] - rugpijn 
roggepittien (Nw) et; ...pitties ['rogo ... ] 1. 
roggekorrel A wwe naor schoele gongan 
pluusden we do aorcn uut on attan de 
roggepitties op (Nw) 
roggeprik (Db, Nw, Obk) ['rogo...] - rug-
prik 
roggeprip z. roggenp4o 
roggeproeme (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Obk, 
01-NI) Ook roggeprume (Sz) de; -n; 
-gien ['rogo ... ] 1. bep. soort kleine, gele 
pruim Roggeproemen bin van die batstikke 
Iekkere, ge/a proemen, at bin van do eerste 
proemen die flepe binnen (flu) 
roggcprumc z. roggeproeme 
roggeprut z. roggenprut 
roggerieden (Np)  onbep. w. ['rogorid;] 1. 
vervoeren van rogge (met een wagen, bij 

het oogsten) We moe'n at raem op 'e 
wacgen hebben, we moe'n roggeriaden 
(Np) 
roggeriem (Ste) ['rogo...] - rugriem 
roggeroest (a: Np) de, et ['rogQrust] 1. 
moederkoren Iemoa'n derogge ankemjaor 
mar niet weer op disse boeke zien, want 
d'r komt zachiesan we] war rickelik rogge-
roast in (n: Np), Bij roggaroest wodden de 
korrels vu/c dikker as gewoon en zwat- 
bruun van k/cur; vroeger slegen ze d'r niet 
zo vu/c acht op on dan woddan die zieke 
korrefs we] mit mae/d on wie dan dat mael 
bruukte in do brig ofin et brood die wodde 
zick, die kreeg dejoktc, daor koj' wef dood 
an gaon (n: Np), vgl. in dit verband: 1k 
weenskeja dejokte en gien naegals om to 
khauwen (a: Np) 
roggeschoonmaeken (Bdie) onbep. w. en 
het roggeschoonmaekt ['rog... 1. schoon-
maken van de rogge, dat is vooral door te 
schudden, z. ook onder s/ockan 
roggeschure (Ste) de; -n ['roga..] 1. 
schuur waarin men roggestro bewaart 
roggesjouwc (Op) de; -n; -gien ['rogo...} 
1. zeef om de roggekorrels van bet kaf te 
scheiden 
roggesjouwcn (Nbk) Ook roggesouwen 
(Nbk) zw. ww.; onoverg.; roggesjouwde, 
het roggesjouwd ['rogo ... ] 1. zeven van 
roggekorrels: met een sjouwe 
roggesouwcn z. roggesfouwen 
roggespiere (spot.) ['roga ... ] - rugspier 
roggespraok (Ma) de ['r...] 1. ruggespraak 
roggespraok ho/en (1) 
roggcstael z. roggestaehc 
roggestacle (flu, Dho, Diz, Np, 01-NI) 
Ook roggestaei (flu, Dhau) ['rogo ... ] - 
roggestengel Ean hupperd kuj' ok van at 
aende van eon roggestaele maeken (flu) 
roggestange z. roggestengel 
roggestengel (verspr.) Ook roggestingel 
(Dfo, Nbk), roggestange (Nt) de; - s; - tien 
['roga ... / ... / ... staij(g)o] 1. stengel van de 
graansoort rogge 
roggesteun (verspr.) Ook ruggesteun 
(WIT) - ruggesteun (lett.), ook fig.: hulp 
die men verleent: 1k bin war roggesteun 
neudig (Ste) 
roggestingel z. roggestengel 
roggestoete Z. roggenstocte 
roggestok (flu, El, Ste) Ook roggestuk 
(Sz) et; -ken ['rogostokl ... ] 1. dccl van het 
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paardetuig op do rug (waar het leidsel 
overheen loopt) Pak it at roggestok even? 
D'r zitten kouperen rondo ringen an your 
do leidseis, in do midden, at middeiste 
vaoko mit een koppion; wider at roggestok 
zitton rondo kussentios (Ste), at ne/clear on 
at roggostok van do rile (Ste), Et 
roggostok gaot langer mit as et boststok 
(El) 
roggestreng (Bu) Ook roggestring (Dhau) 
['rogo ... ] - mggestreng (bij dieren) 
Karbonade komt van do roggestrong van at 
var/con (Bu) 
roggestring z. roggestreng 
roggestro (verspr.) Ook roggenstro (Ma, 
Nbk, Di; Wol) et ['rog3 ... /rngp's .... ....  
1. roggestro can bossien roggestro (Db), 
Do bi5okorf wodde mao/ct van roggestro 
(bs), Hoj'tarwo- ofroggonstro?(Diz) 
roggestuk z. roggostok 
roggetied (Np, Ow) do ['rog ... ] 1. de tijd 
van do roggeoogst Roggaporon bin Heine, 
ge/a peerties, ze bin in do roggetied rope 
(Ow) 
roggetitel (1) ['rogo ... J - rugtitel 
roggeveld (Obk, 01-NI, ba) ['rogo...] - 
roggeveld, roggeakker Jo zion tegen- 
woordik niot yule ldaprozon meet in 't 
roggeveld(0l-NI), Dour dehaddo wiondis 
d'r bier on daor op 't roggeveld eon schoo-
ye ommowijd (Obk) 
roggewaark z. roggowark 
ruggewark (verspr.) Ook roggewoark 
(Pe-Dbl), ruggewerk (Spa) et ['roga ... ] 1. 
zwaar werk dat veel van do rug vergt Et is 
roggewark aj' d'r kroom biy staon mocton 
mit at wiodon of zo (01-NI, Nbk), Dong- 
stnon is roggowark (El), Dat opbroken 
[door eon turfmaker] was echt roggowaric 
(s: Np), Mae! sjouwon uutdeschijvpon weg 
was roggowarlc en cenhicl star/ce karol kon 
dat doen (Obk) 
roggewarvel (verspr.) Ook rugwervel 
(Spa) ['rogo ... /'rAx ... ] - rugwervel Hi5 hat 
eon schiove roggewarvol (B die) 
roggewdlien (Nw) onbep. w. en hot 
roggeweld ['rogo ... ] 1. wellen, met de 
welhaak nog losse bossen maken van do 
pas gemaaide rogge 
roggewieflen (Obk) et; ...wiefies 
['rogowifin] 1. bep. kinderschrik: gefin-
geerd vrouwtj e dat in do rogge zou huizen 
en waarvoor do kinderen bang werden 

gemaakt, vgl. Kiendorkonnonin deroggo-
ak/car van vroogor vordwa elan on daorom - 
me wodden ze bango maekt vow aider-
haando wozons die niat bestaon, zoas et 
roggewielien on eon vool mit do bni)joot 
am do ha/s (Obk) 
roggewiene (Nw) do; -n ['rogowino] 1. 
kafmolen Do roggowiono mae/do et koran 
sebono (Nw) 
roggewienen (Np)  onbep. w. ['rogowii:] 1. 
rogge bewerken met do roggowionc Woe-
got mosson we roggawionen (Np) 
roggezak (Np, Obk), rogzak (verspr.), 
rugzak (Spa), ruggezak (Sz) ['rogosak! 
'roxsakl'rAx ... ] - rugzak 
roggezeel (Ma) et; ...zelen ['rogo ... ] 1. 
hetz. als roggebaand II, z. aldaar 
roggezeerte (Dfo) ['roga ... ] - mgpijn 
roggezi'jen onbep. w. ['roga ... ] 1. zaaien 
van rogge Mit roggozijon wodt eon baoke 
zot in de grand bier en daor, in do /ongte 
on over do bretto van do bouw; at bin 
]allies om rocht en even wiodig to bou wan 
(Obk), Mit roggoziyon gongon ze mit eon 
peer krojen vol kiopoveron over at laand; 
die smoton ze dan mit de wiend mit om 
hour benne, dat was am do /crien bange to 
mae/can (Ow), 0/c is mit at noggozion in 
do eerste he/to van november d'r eon we/ce 
daj' nooit gion ziroggo onder do grand 
ba/on; dan is et eon springweko on dan 
komt do rogge d'r allied weer bovonop to 
liggon (Ow) 
roggezi'jzaod (Ow) et ['rogo ... ] 1. rogge-
korrels, zaad van do rogge om te zaaien 
roggezille (Op) do; -n ['roga ... ] 1. band 
over do schouders aan hetgeen men draagt, 
ni. om hot dragon lichter to maken 
rogklachten z. roggek/achton 
rogkussen (Nbk) ['rox ... ] - rugkussen 
rognommer (Op) Ook rognummer (Op) 
['rox ... ..rx ... ] - rugnummer 
rognunimer z. ragnommer 
rogp!cne (El, Obk) ['rox ... ] - rugpijn 
rogzak z. raggozak 
rogzwemmen (spor.) ['rox...] - rugzwem-
men 
rojaal z. rejaol 
rok I de; -ken; -kien [rak] 1. rok (bekend 
kledingstuk van vrouwen) /cotto to/den, 
lange to/don, eon buso op 'erok (Nbk, El), 
...in do rok (El, Nbk, Ld), Dat kiond is 
slim vor/egen, die hangt zion mom allied 
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rok - rokbuse 

an de rokken blijft steeds in, zoekt steeds 
de nabijheid van zn moeder (Dfo, Np, Ld), 
...an do rok (Obk), ...an mookes rokken 
(Wol), zo ook Die bong aaltied an moeders 
rokken (Fe- Dbl), . ..altied bij moeke an de 
rok kon niet zonder z'n moeder, was niet 
zelfstandig (Nw), Kleinfongen meugen ft 
graog an do rokken hangen blijven graag 
zo dicht mogelijk bij je (Dfo), zo ook Die 
kionder bangon Jo altiod an do rokken 
(Bdie, Nbk) en Dat kiend is zo bleu, ze 
hangt a/tied bi hew moodor an do rokken 
(Sz), Die bet to vu/c an mom hear rcA/con 
bongen blijft wat kinderlijk (Bu), Dat 
vromnies bet wat onder de rok is in ver-
wachting (Obk), Vroegor baddon do 
vrouwluden eon lie/len op 'e rok (Np), lent 
ondor do rokken kroopon bescherming/ 
steun zoeken bij iemand door aan te 
pappen (Db), lone an do rokken kommon 
tasten aan de rok van bet meisje door de 
jongen om nit haar reaktie gewaar te wor-
den in hoeverre ze een Iangdurige 
verkering wil (Nbk), (gezegd door vrou-
wen in de betrekking met andere vrouwen:) 
1k trek/co H ok we] es even an do rok cm 
wat gedaon to kriogon (Nbk), Die Jongon 
lopon aachtor do rokken an lopen achter de 
meisjes aan om verkering te krijgen (Np), 
zo ook Th3f zat nogai es aacbter de rokken 
an (Dfo), eon iappe op 'e rok bebben als 
ongetrouwde vrouw een kind hebben 
(Dhau, Nw, Wol, Ste), ook: in verwachting 
zijn (Ma), Die bet eon lappo op 'o rok 
hemlhaar mankeert iets, er is iets mee 
(Bu), Die vrouw bet eon sebouro in de rok 
een onwettig kind (Dho, Ld), Die maokt 
mi5 ten rok het zal me een zorg zijn wat 
hij/zij vindt, wil (Sz), ieno op 'a rok 
trappen iemand hinderen, lastig zijn voor 
iemand (Diz) 2. in Et homd is (me) naoder 
as de rok (verspr., Diz) 3. rok van een 
rokkostuum (spot.) 4. lange kap (vaak met 
franj e) over, om een lamp (Ow, Spa) Eon 
rokkien vow do banglaampo bong an de 
piotorou/ioiaampo, ot scbarmdo et folio 
/ocbt wat of; cm de mocie kaomor/aainpo 
was M luxor as cm do keuicenlaampe, It 
was ok we/ cm do gaslaanipe (Ow) 5. 
(verkl.) uithangende bloemkroon van de 
fuchsia (Db, Mun, Nbk) Eon be/sftb/come 
mit een blauw rokkien, ten wit rokkien of 
ten rood rokkien (Db), Boppo hot zoo'n 

grote be/sftb/oem c, hij stact in ten 
emmor; 't is eon mooic eon rooio mit 
paorse rokkies (Mun) * As zo k/tin binnen 
trappon zo togen do rot as zo groot binnon 
trappon zo op 't batto warmeer kinderen 
klein zijn heb je er niet zoveel last van, 
maar zijn ze eenmaal grout dan kunnen ze 
je echt pijn doen (Dho), Zo de wiend wi'jt 
wiit et rokkien die persoon praat, handelt 
naar bet hem uitkomt, vooral: doet, praa,t 
zoals degene van wie bij een gunst enz. 
zou kunnen verwachten (Dfo, Nt) 
rok II (Bdie, Wol en oost.) Ook risk 
(verspr., WH) de; -ken; -kien [rok/rAk] 1. 
ruk, rukkende beweging 1k doe ten rok an 
et touw van do goito on doe schout biy mit 
vaort veuruut (Obk), Mit ten ru/c her bi 
'm los scbourd (Nbk), Hij trok do douro 
mit ten rok dichte (Ld), Nog con Hein 
rokkion on dan is et d'r (Nbk), Th3i ston 
mit eon rok op (Obk), Hij kon ot in boddo 
niet Langer uutb c/on on ston in ion rok bij 
Hoit on Mom bij do taofo/ (v o), MY was in 
ion rok vot mit de auto in één snelle 
beweging (Dhau), We lopon in iono ru/c 
dour in één doorgaande loop (Diz), zo ook 
'k Bin in iont rok deurgaon zonder te 
stoppen (Np)  2. flinke inspanning (door te 
werken) (verspr.) We zn//on nog oven eon 
ni/c doon een flinke portie werk (Dho, 
Nbk), eon bio/o rok work (Dfo), Nog can 
klein rokkicn, en dat is ot work klaor 
(Obk), Nog eon rokkion on dan bin we 
k/aor (Dhau), Jo moo'n nog even ten 
rokkion doon (Np,  Bdie) 3. afstand die 
men moeizaam aflegt Et was oen bie/o rok 
in do wiond op (Ma), ...togon do wiond in 
(Dfo), Et was eon bit/a rot zo biy do 
Lendo langos van Kontermaans tot 
Wolvege (Spa, Obk), Jo bin d'r nog niet, ot 
is nog eon bo/o rok (Dho) 4. (verkl.) poos 
ten rokkien laotor(Obk), Ikbin d'r eon ni/c 
/actor nog weer bonne west (Nbk), 'n Rok 
/aoter kwatn biy nog anzotten (El), Do 
groto vckaansio is een bjele ru/c! (Nbk), 
een ho/o ru/c later (Spa), Et is een hio/t rok 
/edom dat we naor N on At west hobbon 
(Dho, Obk, Db) 
rokbuse (Diz, Np, Obk, 01-NI) Ook 
roksbuse (s) de; -n; ...busien [rogbysa/ 
'rogz ... ] I. zak op of in een rok 1k hebbe 
gien rokbuse (Np),  1k vion eon rokbuse 
makktlik (Diz) 
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roken - rokershoest 

roken zw. ww.; overg., onoverg.; rookie, 
het rookt [ro:k] 1. (onoverg.) rook 
afgeven Goal d'rmar wat waeter op, want 
at vuurtien rookt nag can betien (Nbk), Zie 
dat VUW-  es roken en walmen (Obk), Ze 
bebben de eupen heard ok wear an, it kim 
de sebastian van verens zion roken (Obk), 
Do gek kan wel as vaastezitten, dan begint 
at to roken d.i.: in hot huis, in do 
woonkamor (Nt), Die turf braant slecht, ze 
[ni. do turven] roken mar wat (Sz), 
(onpers.:) Ft rookto me am ? beutiJ 
(01-NI), Ft rookt dat at dampt (Nbk), Et 
rookt daorginder, d'r kon wel braand 
wezen (Ste), Ft vuur smeult; at rookt wel 
mar at braant nict best (Obk), (bij 
vergolijking:) Ft walmde zo, at rookte d'r 
of (Nw), Hi5 liegt dat at d'r of rookt, en It 
rookt d'r of dat bij bast hij !iegt onorm 
(Nw), zo ook ía lam Zion dat hij staot to 
hogan, at rookt him boven de kop uut (bo: 
Np), Et wide dat 't rookte enorm (s: Wol: 
1903), Do schostien van de buren rookte as 
can gek (Nbk, 01-NI) 2. (onoverg.) hinder 
van do rook ondorvinden (Diz) As do gek 
met op 'a schostien ston, rookten we in 
huus as do ziekte (Diz) 3. roken: van een 
pijp, sigaretten, sigaron Th3 rookt al mar 
kan nag mar kwaolik butan do broak 
pissen hij is nog jong voor iemand die 
rookt (Ow), Hi5 zit zo no/ilk can sigare to 
roken (Nbk). We roken eon goeio sogare as 
or feast is (Obk), In do pause staot L. 
altied even buton to roken (Nbk), 1k vien at 
allied zo gezohlig staon as mien man do 
piepo rookt (Db), L. mock stamina graog 
can piopion roken (b), can zwaore piape 
roken on soortgelij ke verb.: z. onder piepe, 
D'r wodde zo rookt op die vergadering, dat 
at wodde d'r mistig van (Mun), Wof' ok 
roken? wilt u/wi! Jo roken? (Nbk), passief 
roken (1), Rookie met? ben Jo goon roker? 
(Nbk), Ik rook niotik rook nooit, ben goon 
roker (Nbk), Fan iemkor perbeert ot 
stikken to veurkommon dour to roken door 
rook van do imkerspijp nit to blazon, de 
bijon van zich houden (bs: Dfo, El, Op, 
Ow), roken as eon kanon erg veo! roken 
(Np), ...as can ovend (Np), ...as con 
schostien (Nbk, Np, Ste), ...as eon 
kalkovan (8db) 4. in rook (!aton) hangen 
(voor do smaak, om duurzaam to (doon) 
worden) Dc metwost wodde oven rookt, en 

dan haj' rookwost (Np), As do motwost 
klaor was, wodde zo rookt in Ft  rookbokkc 
an dan to draugen hongan in de hoeke van 
dakaomer(Dhau), Zagongen vroeger eerst 
do wostan eon schofflen roken an dan 
kwanimen ze an do lattias in do keuken an 
do zoolder to bangen (Obk), Ft sock bong 
vroeger te roken (Dfo), Bij do siaacbter 
roken ze nag regolmaotig wost (01-N!), 
Vials on wost moot mit turf of boolt rookt 
wodden (Ste, Pe-Dbl), so] roken (Spa), 
suck.. (Dho, Ste), eon wost roken (Wol) * 
Waor Ft  rookt moat vuur wezen waar rook 
is is vuur (8db) 
roker do; -s; -tien [ro:kç] 1. roker (van 
sigarotton enz.) B1YF  glen roker? rook je 
niot, niot zoveo!? (Nbk), 1k bin glen raker, 
waor is tie ruumto vow- niot-rokers biere 
aenhik? (Nbk) 
rokeri'je do; ro:ko'r .... ... kç ... ; z. 'ije] 1. 
hot roken (in diverse hot.) 1k bali, met yule 
aoribeid an rokene in do kaemer (El), 
Mir al die manluden om do taofof was at 
can hole rokeriyo in buus (01-N!), Ft was 
ma daor eon rokerie, ie konnen mekero 
haost niot mear zion van de waim (Obk), 
Ft is met makkohikom die man de rokcrie 
te ontholon van hot roken af to houdon 
(Obk), Ze babben at eeipdiof in de braand 
stoukon, &r is zoe!n rokerie over It void 
(Obk) 2. rookartiko!on Hef nag wel wat 
rokorie in buus (Wol, Bdio), Manludon 
moo Fnzoif mar veur do rokerie zorgen as 
dFr  vesite komt (01-NI), In dat winkeltion 
is ok rokeriye to koop (Obk), Ze bebben 
can winkel in rokano (Dho), Wi] ie wat 
rokone ophaalen? (Nw), We mo&n al 
zorgon dat d'r wat rokeriya in buus is, as 
do Brouwors kommen (Nbk), Hej' ok 
rokeri7je M5 Jo? (Nt) 
rokerig In.; -or, -st ['ro:krx]  1. rokerig: 
met veel rook Doe buurman et ceipehlof 
verbraanda, wodde et rokerig over at void 
(01-NI), Wat is at rokorig in die kaemer 
(Bdio, Nbk), ...in do zaal (01-N!) 2. naar 
rook ruikend, smakond Ft rokt rokerig 
buten (Nw) 3. onigszins novo!ig, onigszins 
donker, heiig (Nbk, Nw, Obk, Op, Ste) Ft 
is wat rokerig om do bos (Nw, Op, Ste), 
Asetzorakorigis, komt d'rduj (Nbk), Ft 
wodt rokerig om do bossen, at wodt aandar 
weer (Ste, Obk) 
rokershoest (Ma) ['r...] - rokershoest Th3 
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rokerspiepe - rolgedrag 

knicbt wat, hi)' bet eon rokorshoosien (Ma) 
rokerspiepe (Ld, Op, Ow) de; -n ['r...] 1. 
pijp waaruit men rookt 
rokkacliel (Pe-Dbi) ['rok...] - mantel-
kachel Die rokkachols konnon do kiender 
hour niot 20 gauw an branon (Pe- Dbl) 
rokkehanger (Nbk) ['roka ... ] - rokhanger 
rokkejaeger ['rob...] - rokkenjager, 
vrouwenjager Hi)' zit slim aachtor de 
vrouwiuden an at is een rokkeJaoger 
(Obk), Die man is eon aorige rokkejaeger 
(Dhau) 
rokkelder z. raekelder 
rokkelcn z. raekeion 
rokkeloper (Np) ['roka ... J - rokkenjager 
rokken (Bdie, Wol en verspr. cost.) Oak 
rukken (verspr.) zw. ww.; overg., 
onoverg.; rokte, hot rokt ['rokfl/'rAkfl] 1. 
rukken, trokken Jo moe'n d'r niet 20 an 
rokken (Dho), We mossen aorig rotten on 
trokkon om et kaff van do koe to kriegen 
(Obk), Hi)' rokto an at katie,, (Nbk), Jo 
moe'n niot 20 an mi)' rotten (El) 
rokkerig (Dfo) bw. [rokpx] I. op 
rukkende wijze 't Foerd trok wat rokkorig 
an en doe de beef an fladden vanzels (Dfo) 
rokkestof (Nbk) ['roka ... ] - rokstof 
rokketrekker (verspr.) do; -5; -tien 
['rob...] 1. klein kind 1k weetniet of ik 
we] mit Jim kan, want ik bobbe nog en 
rokketrefckertien thu us (01-NI), Ze had een 
Heine in de waogon, on nog eon paer 
rofctetrekkorsd'rbi)'(Pe-Dbl), Jowwaeron 
nog mar zoe'n rokkotrekkor, doe do oorlog 
uutbrak (Op) 2. kind dat steeds aan 
moeders rokken hangt (Dho) Dat is we] 
zoe'n rokkotrekker (Dho) 
rokkevoering (Bu) do; -s, -en ['rob...] I. 
voering in een rok (oak verz.) 
rokkie-tip (Diz) tw. ['rokittp, ...'t...] 1. 
gezegd wanneer kinderen elkaar de rok 
optillen (ais vermaak bij school) (Diz) 
rokkostuum (spar.) ['rokostm] - rok-
kostuum 
roksbuse z. rokbuse 
rokschôlk (Ld, Ow) Oak rokschulk (Op, 
Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol) de; -en; -ien ['r...] 
1. halve schort (alleen voor de rok) Ze hot 
0011 rokschulk an (Wol), ...veur (Pe-UbI) 
rokschulk z. rokscböik 
rokstange (Bu, Ste) do; -n ['rok...] 1. stok, 
stang waarmee men do eg enigszins op kan 
Iichten (aan de achterkant) In do iene 

baand haJ' at bide van at peord vaaste, in 
do aandoro do rokstango om 'in wat op to 
dIJon; at was vow-al your bouw, om d'r eon 
protte kwiek uut to kriogen (Ste) 
rokstreept (Dfo, Dhau, Np, 01-Nl, Sz) et 
['rokstrt:pt] 1. (stofn.) walton stof met 
strepen (blauwe en zwarte strepen (Dhau); 
voor schorten (Np), rokken (Sz), 
onderrokken (01-N!)) 
rokwiend (Bdie, Wol en cost.) Oak 
rukwiend (01-NI, WU en verspr. cost.) de; 
...wienen; 	-tien 	['rokwintl'rAk ... ] 	1. 
rukwind Dr staot eon rokwiond (Ste), Mit 
die rokwiond kiapto do baanzerdcure baost 
uut do boolten (Pe-DbI), Op 'a oupen 
via.kten kuJ' van die rokwien en hebben 
(Ste), D'r zaten me toch can rukwionen in 
die buie (Spa), Dc potto wi5do me van do 
kop mit die rokwienen (Obk), D'r kwam 
ma tech eon rokwiond opzotten, alias vioug 
ondorstoboven (Pe- Dbl) 
rol do [rol] 1. in an do rol aan de zwier, 
flunk aan het feesten Ze woron an do ref op 
die bruifoft; at was ian on alpiozior (Obk), 
Ze bin aorig an do ref (Nbk), We gaon 
mit mokaor an do rob (Wol), ... vanaovond 
letter an de rob (Spa), Ze bin best an de 
rol west (Dhau, Ma), Hi)' bet weer goed an 
do to] west (Sz, Nt), Wat haddon die daor 
oen piozier! Ja, die hadden at daor aorig an 
de to] (Bu), Mit karnoval bin demoonskon 
good an do rol (Sz, Obk), Dc katte hot an 
do wi west vannaacbt (Np, Ow) 2. hot 
rolien, all, fig., in an do rol aan de gang, 
aan het lopen (van eon aktiviteit, onder-
neming), z'n zaken goed voor elkaar Die 
hot etgoed an de rob zijn zaken lopen good 
(Bu), ...mooian do rol (Ma), Ajax [di. hot 
bekende eredivisieteam) had ot wear aorig 
an do to] (Sto, 01-NI) 3. z roife 
rolberoerte (Nbk, Ow) ['rol ... ] - inverb. 
als Jo kini em mi)' eon rofboroerto kriegon 
krijg hot lazerus (Nbk, Ow) 
rolbevestigend (1) [rolbo'f€stog11t] - 
rolbevestigend 
rolbiok (Bu) ['rol...] - rolblok, iaandroile 
van hout Et roiblok was eon ioken stainmo, 
mit an weorskaan ten twio booiten waor 
iezor an kwam om 'm te trekkon (Bu) 
roldeure (spar.) ['r...] - roldeur 
roltilm (I) ['r...] - rolfllm 
rolgedien (Db) ['r...] - roigordijn 
rolgedrag (1) ['rol...] - rolgedrag 
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rolliekkc - rollegien 

rolliekke (1) ['r...] - roihek 
rolklaover (verspr.) ['rol...] - rolkiaver 
rolkraege (spot.) ['rd...] - rolkraag 
rollade de; -5, -n [ro'la:d3, ook rol ... ] 1. 
rollade Hij fop as ten rollade gezegd van 
do wijze van lopen van een klein, dik 
mannetje (Ste) 2. scheldnaam voor eon 
klein, dik mannetje (Ste) 
rollaoge (verspr.) do; -n; ...laogien ['rol...] 
1. rollaag, gemetselde laag stenen: Dc 
roliaoga mos d'r nog op en dan was de 
veurgeval op 'e boogte, mit metselen 
(Obk), de rollaoge boven ten kezien (Ow), 
Deroliaogezit onderctkezien (Sz), Boven 
can roliaoge wodt vaeke ten s/abbe food 
fagd (Obk); echter vaak: de laag, nj 
gemetselde stenen waarop de koeien met 
hun achtenpoten staan (op stal), evt. ook 
van beton of hout (Ste) 
rolle Ook rol (Nbk: bet. 2), rule (bet. 1,3: 
Bu, Dho, Nbk, Nt, Op) de; -n; -gien 
['rol(a)/'rylo] 1. rol papier, perkament enz. 
of op gelijksoortige wijze opgerolde 
hoeveelheid mateniaal, ook: wat verpakt is 
tot een rolvormig geheel Vroeger laggan 
op 'e riminen van de winkeis rollen stolen 
linnen veur de verkoop om zeif Ideren en 
beddegoed van te maeken (Obk), vandaar 
Die fappe komt van de rule (Dho), ten 
rolle baai veur bemdcn (Obk), ten rolle 
gaoren am te breien (Op), 'Ic Gao even 
naor de amid am ten rolle krarnrnedraod 
(Dho), We moe'n ten ni)'e rolla schaope-
gaas hebben (Spa), Dat opruuid is zit op 
een rolle (Nw), ten rolle papier, ... behang, 

waeterslange (Ld), een rout tapijt (Ld), 
ten rule ldepagaas (Obk, Nt), Die rolle 
vloerbedekking is aiiend met te tillen 
(Obk), ten rolle baankbiljetten (Wol), een 
roie(gien) drop, . ..pepermunt, ...inael-
koekies (Nbk), ...bescbuut(Sz) 2. toneelnol 
e.d. de rd/en verdielen (Nbk), Wat rolle 
heb it? (Ste), Iemoe'njeroliekennen! d.i. 
vooral de tekst (Ste), Hi7jhet con prachtige 
rol(le) in dat ni)'e stok (Nt, Nbk), de rout 
overheuran do tekst van de rol die men 
moet spelen (Bu), je rolle leren, uut de 
rolle va/en zich plotseling geheel anders. 
voordoen (b): Doe vul de baron uut zien 
rolie en bulderde(b), Wathetzien rolle d'r 
in now aenlik west? funktie, bij drage in 
het geheel (Nbk), argens een (grate) rolle 
in speulen 3. landrol Bi)' de melded gaot  

de boar mit de rolle over et katie iaand 
(Obk), Et hand rol it mit ten zwa ore rolle 
(Bdie), De rule moat nodig es over die 
kaampe hand (Op) 4. hetz. als putroil4 z. 
aldaar (ZW) mit een rout waeter uut de 
dri)jvutte baeien (Bdie), de rolle in de 
putstoel (Pe-Dbl) 5. gerolde toestand van 
het haar op krulpennen (Nbk, Np) We 
hebben et baor op 'c rolle (Np), 1k zal de 
rollen even in at baor dri5en (Nbk) 6. 
cylindervormige eenheid van mateniaal As 
de koenen vreten komt d'r zoe 'n rollegien 
in de bek, van de ba/fe vreten die in de 
veurmaege zit (Ste), eohter vooral in (fig.) 
op rollegies gesmeerd lopend: Hi)' het at 
allied mooi veur mekeer, et ]opt mooi op 
rollegies (Ld), Dc zacke lopt op rollegies, 
or gaot daor hiel goad (Bdie, Obk), Et 
leven gaot now ienmaoi met allied op 
rollegies (Op) 7. bijeengerolde hoeveel-
heid, aan een rol (bet. 1) doen denkende 
laag (Nbk) As at U)' mekeer zwield is, is 
et ten dikke rolle een flinke wiers (Nbk) 8. 
(vgl. bet. 7, vandaar:) dikke laag (verspr.), 
in de volgende toepassingen: D'r zit een 
rolle grös op dat iaand (Dfo, Obk, Ow, 
Spa, El), D'r staot ten dikke rolle grus op 
(Op), D'r komt een baste rolle grds old.i. 
bij het maaien (Nbk), ten dikke rolle hooi 
(Sz), Die kerel bet een rolle vet boven de 
maege (Np) 
rollebollen zw. ww.; overg., onoveng.; 
rollebolde, het rollebold ['rolaboli] 1. 
(onoveng.) rollebollen: om de lengteas van 
het lichaam rollen, heen en weer rollen Dc 
peerden rollebollen (Nbk), in et grös 
roilebollen (Nbk), De bond ligt te 
rollebollen (Nbk), Hi)' ligt to rollebollen 
van et lachen (Diz) 2. rollend (doen) vallen 
Ze rofleboBen over de vloer (Ste), De 
knik/cers bin me over de vloer roBebold 
(Nbk), 1k hab ze over de vloer roBebold 
(Nbk) 
rollegien et; rollegies ['roloxin] 1. kleine 
rout in diverse bet., z. aldaar 2. gerold 
knijpkoekje, opgerold wafeltje, gebakken 
meestal i.v.m. de jaarwisseling (Dhau, 
Nbk, Nw, Op, Ste) Tegenwoordig kvj' wef 
rollegies kopen, mar vroager zeden ze bier 
knieperties, die wodden in at knieper-
tiesiezer ba/ct (Ste), Rollegies bin platte 
koekies, ze wo 'n nao et bak/cen drekt op 
ten stokkien ruuld (Dhau) 
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rollegiesiezer - rolputte 

rollegiesiezer (Db, Dhau, Nbk, Np) at; -s 
['ro1xis ... ] 1. wafe!ijzer (om ro/lagies to 
bakken, z. rollogien, bet. 2) Et rollegies-
iezer koJ' buren bij de buusbooldschoole 
(Np) 
rollen Oak ru/en (verspr.), roe/en (Nbk) 
zw. ww.; overg., onoverg.; rolde, is/hat 
rold ['ro1ry1i/'ru1i] 1. rondwente!end 
gaan of doen gaan Do knikkers rolden krek 
bij et koelegien fanges (Nbk), Ruul do 
ba/fe as naor mij toe! (Nbk), Et rolt me 
tot c/a bust out uit mn broekzak, jaszak 
e.d. (Nbk, Wol), Hij zal d'r we] deur(han-
ne) rollen de moeilijkheden overwinnen: 
met name gezegd inzake een examen dat 
men wel zal halen (Nbk), It Kan vremd 
gaon, maot, et ruult mar kirk zo 't ruuit 
(Np), 1k bin zo difle, Bc kan we] rollen ik 
voel me zo vat, verzadigd (Wa!), Daor is 
hiy mar mooi in rold die baan heeft hij a!s 
vanzelf gekregen (Bu) 2. op wie!en, rollen 
gaan of doen gaan We kwammen d'r 
zachies an rollen doe we mit mooi wear 
ean tochion maektan d.i. op de fiets (Obk), 
zo ook Hij kwani d'r mooi rustig an rollen 
(Spa), ...d'r zachies an ru/en (Nt), ...d'r go 
mooi an ro/Jen (Sz) 3. (onoverg.) rand-
draaien van ogen Zic N. wear es mit zien 
ogen rollen, bij Jiagt wear c/a he/ta (Nbk) 
4. (onoverg.) buite!en, rollebollen MY lag 
op de v/oar to rollen van do piano (Ste), 
Dejongon badden zoe'n wi/fe dat ze haost 
over do v/oar kwajnman rollan (Op) S. 
(onoverg.) vallen of wentelend, rond-
draaiend vallen Jo kun d'r zels ok henna 
rollen (Nbk), Beppe rolde d'r zomar henna 
(Dhau), Stairs rollon Jim out de boom wag 
(El), Hij rolde van do fiats (Ow), 1k zag 
'in van do fiats rollen, hij was zo dronkan 
as wat(Obk), Hi7jrolde van c/a stool (Spa), 
(fig.) 1k rolde van do iena alderaosia in do 
are viel van de ene verbazing in de andere 
(b), van de trappe rold wagon z'n haar kort 
hebben laten knippen (Nbk) 6. (onoverg.) 
v!oeien, in verb.: uut de mond ru/en: Et 
ruultJo go uut do mond (Nt), zo ook in El 
rolt 'in zomar out do penne hij schrijft 
zoiets met hat grootste gemak (Nbk) 7. 
(overg.) wikke!en at taofelzwifk op een 
stok rollen (Nbk) S. (overg.) rollend iets 
een vorm geven Do vrouw was mit go-
hakbaifogics an 't rollen (Obk) 9. (overg.) 
met een Iaandrolfe, ro!blok bewerken Om 

at laand slicbt to kricgen as at vertrapt is, 
moot at rold wooden mit con laandroflc 
(Wo!, Nbk), We moe'n c/it laand mar as 
rollen, want at is alloga art mo/Jebulten 
waJ' zien (Op), Dat kopotte laand moot 
opnij rold wodden (01-NI) 10. (onoverg.) 
kwabben, !i!!en, kwabberend bewegen, 
golvend bewegen of vallen (Nbk, Sz) Die 
vent is zo dikke, at rolt d'r onmie (Sz), D'r 
roitnogal wat ofn!. een flinke hoevee!heid 
gras (van het land, bij hat maaien) (Nbk), 
Dit brood is nog zo vas, dat etJc onder at 
mes begint to rollen (Op), bat brood roltJa 
coder 't mes, at is nog to vas (Obk), zo 
oak Et brood rolde veur 'tmes (01-NI) * 
Kn oilen die c/a bock langas rollan/Biy 
icc/crc boot can scheet knollen maken je 
nogal winderig (Dho), Knollen, die in do 
broekrollon veroorzaken winden (Nbk), Et 
geld moat rollen (Nbk), Do canton moe'n 
rollen (b) 
rollepetroon (I) ['rob...] - rolpatroon 
rollespul (1) ['rolaspA!] - rollenspe! 
rollezen (Nbk) onbep. w. ['ro!t:zIi] 1. de 
oefening bij hat toneelspel waarbij men 
eerst samen do tekst van de te spe!en 
rollen hardop !eest en behandelt 
rolloek (1) Ook rollauk (Obk) ['ro!...] - 
rolluik 
rolluuk z. rolloek 
rolmes (Bu, El, Ld, Ma, Nbk, Obk, Ste) at; 
-sen; -sien ['rolmes] 1. rand mes aan een 
ploeg, jets groter dan een schotel, dat, 
draaiend, recht in de grond sneed (tussen 
hat wiel en de eigenlijke ploeg), nI. am de 
zode te scheuren, vgl. Et ro/mas zat an do 
ploag veurgraidescheuran (Ld), Et rolmes 
komt your at pioegiazer, your at ristar, 
aachtar at wiel, at scheurdo c/a yore of 
(Nbk), Et ploagmas zit mit twie boo/ten an 
at rister; at ro/mes zit tussen at wiel on at 
ploegmos in, die schaidade do yore; or 
roimas wodde ok we] do hakkabietar 
nuumd (Ste) 
rolmops (Diz, Nbk) de; -en ['rolmops] 1. 
rolmops (augurk met een stukje haring) 
rolpens (verspr.) ['ro!pens, 'r31...] - ro!pens 
roipans in 't zoer d.i. in azijn (Nbk, Nt) 
rolputte (Dfo, Obk, Ste) de; -n; ...puttien 
['ro! ... ] 1. put waarvan men de ketting van 
de emmer omhoog of naar beneden kan 
bewegen door het draaien van een rol AJ' 
vaerderop kommon habben ze we] es eon 



rolschaatse - rommel 

rolputte, mit can kappien d'r op (Dfo) 
rolschaatse (spor.) ['ro!ska:tsa] - rol-
schaats 
rolschaatsen (spor.) ['ro!ska:ts] - ro!-
schaatsen 
rolscheuvcl (Db) ['rol...] - rolschaats 
rolsehieve (Ste) do; -n [rolski:wa, ...vo] 1. 
hetz. a!s rolmes (aan een ploeg), z. a!daar 
roispek (Sz) et ['roispek] 1. spek nit de 
pens Roispek is Jekker op 't brood (Sz) 
roisprong (spor.) ['rol ... J - roisprong 
roistoel ['rol ... ] - roistoel: invaliden-
wagentje, ook we!: burostoel op wielen 
(spor.) 
roltrappe ['ro!...] - ro!trap 
rolveger (Db) ['ro! ... ] - rolveger 
rolverdeling z. rolverdielinge 
rolverdieling z. rolvordielunge 
rolverdielingc (spor. oost.) Ook rolver-
dieling (spor. oost.), rolverdeling (spor.) 
['rol ... l - rolverdeling (fig.) 
rolvicis (Sz) et ['ro! ... ] 1. v!ees nit do pens 
(ook in rolpens) 
Rom. - aficorting van Romeinen 
(bijbelboek) 
Romaans I et [rô:'mâ:s] 1. do Romaanse 
taal (waaruit Frans, Spaans, Ita!iaans enz. 
zijn voortgekomen) 
Romaans II bn. 1. tot de Romaanse talon 
behorend een Romaanse tad (1) 
roman do; -s, -non; -negien [rö:'man] 1. 
roman: bekende verhaa!vorm, ook: beken-
de dichtvorm uit do Midde!eeuwen Ze het 
in die jaoren hiel wat rornannegics Jazon 
d.i. enigszins alkeurend: doktersromans 
e.d. (Nbk), de bistorisehe roman (I), do 
psychologiscbe roman (!), Et Jest as con 
roman hot is viot !eesbaar (vee!aL on-
clanks hot feit dat or eon moei!ijk onder-
werp in behande!d wordt) (!) 
romanfeguur (1) [...'m...] - romanfiguur 
romantick do [rö:man'tik] 1. romantiek: 
wat op hot gevoel werkt, wat iemand raakt 
in z'n gomood D'r is can stokkicn roman-
tiek verieurcn gaon (ba) 
romanvorm (!) [rö:'mAf...] - romanvorm 
in romanvorm (!) 
Rome et ['rö(:)ma]  1. Rome (bekende 
hoofdstad, thans van Ita!ie) We bin in 
Rome, we wiDen de paus ok zien gezegd 
bijv. wanneor men bij fami!ie is in een 
bep. dorp en van do gelegenheid gebruik 
wil makon om ook bude konnissen en 

andere fami!ie to bezoeken (Dho, El), zo 
ook Aj'naorRome gaon, moej' depaus ok 
zien (Obk), zo oohd as de weg naor Rome 
(Wo!) * Rome is fiat in hint dag bouwd 
a!!es heeft z'n tijd nodig (vorspr.), ...op 
iene dag bouwd id. (El), D'r bin veuhe 
wegen die naor Rome Joiden men kan op 
moerdere wijzen zn doel bereiken (Bdie), 
zo ook D'r Jeiden vorscheiden wegen naor 
Rome (Ste, Pe-Db!) en D'r gaon eon 
bohoboel wegen naor Rome (Spa), D'r 
Jopen veuh wagon naor Rome (Ow, Nt), Mr 
bin mccr wegen die naor Rome Jeiden 
(01-Ni), ... versebeidanen wegen die... 
(Op), D'r Jeiden meet wegen naor Rome 
(Nw), waartegenover ABe wagon Jeiden 
niet naor Rome niet a!!es leidt tot het 
gewenste doe!, tot eon op!ossing (Dho), 
Eerst Rome zien en dan starven (Dho, Nw, 
Sz, Ow) 
Romein I [rô:'mjn] - Romein Dc 
Romeinen bin ok bi'j Hooltpao Janges 
kommon (Nbk) 
romein II (spor.) de 1. hot lettertype 
romein in romein (spor.) 
Romeins [rô:'mjs] - Romeins: van, m.b.t. 
de Romeinen oolda Romeinse mzmten 
(Nbk), or Romeinse Rick (!), Romeinse 
cioforg Vroegor maekten we op 't 
handwerkon op scboolo een Jetterdoek, mit 
vorscbifhende ran en, Romeinse ciefers on 
zo (Obk) 
romen ['rô:ip:] - romen: ontstaan van 
room (op me!k) Dc mehk staot to roman 
(Nw), Jo moe'n de molk can naacht staon 
Jaotan om te roman (Bdie, Obk), Vroeger 
wodda de melk in de melkkaemor brocht, 
in grota tobben, om te romen (01- N!) 
romer(tien) z. rewnaltien 
rommel de; -tien ['rom] 1. pruliaria con 
boeh rommel, Rommel bowwe bij do vheet 
(Nbk), ía moo'n die oohdo rommel es een 
keer oprumon (Nbk), Kick mar niot naor 
do rommel !et maar niet ( ... ) (Nbk), In de 
rommehties kan nog wal es mooi spuh 
tussen zittan (Dhau) 2. rotzooi, waarde!oos 
spu! Asjabhieft! Daor haj' do bide rommel 
(Nbk) 3. dat wat nog moet worden op-
gemimd 't Is baddogaonstied, jim moe'n do 
rommel opraopon (Obk), de rommel nog 
oproddan wat is b!ijven !iggen bij hot 
hooien bijeenharkon en meenemen (Nbk), 
do rommel oprumen (Spa) 4. romme!ige 
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romnielbakkien - rommelkörfien 

toestand, bende Ze zatten as/tied in de 
rommo/, et was d'rniot nettles (Pe-Dbl), El 
was daor eon rommel op die zoo/dc d'r 
Jag van a//es dew mekere (Obk), Dc 
meenskon sprakken d'r scbaande van, zoo 57 
rommel as et daor a/tied om haus was (Ld) 
5. (soms met negatieve bijgedachte) flinke 
hoeveelheid (verspr. OS, Bu, Diz, Op)  Do 
imkers badden vroeger eon bide rommel 
körvon op 'e riegel staon in et bokke, soms 
we/ tacbtim (Obk), 1k bob d'r eon bide 
rommel van (Nbk), 1k bob ten hie/e 
romniei kaasten (Nbk), ...jurkon (Nbk), Dr 
stonnen eon grote rommel tonnen on 
emmors in do schure een grote hoeveelheid 
(Op), con rommel eeipe/s (Ma), Die bet 
eon bide rommel opkocht een grote 
hoeveelheid (Bu),D'r lag eon bie/erommel 
ofbraok, doe ze mit dat butts begonnen op 
to kn app en (Obk), D'r /1gt eon hioie 
rommel good, van a//es wat (Diz), Dat 
rommeitien yolk doe niks as racben on 
scho//en (Obk), MY bet eon annoed.jg 
romine/tien ark (Diz) 6. troop, viezigheid 
Bi ot opsebonon komt do grunc rommel 
uut do sloden (Bu) 7. onweer, donder (Db, 
Ld, Nbk, Np) Do rommel is insfegen het 
onweer, al. de bliksem is ingeslagen (Np), 
vandaar Do ro,nzne/ dondort (Ld), Et is 
vandaego aorig onworit  do rommel is niot 
van do /ocbt (Dl,), We kim we] es rommel 
kriegen onweer (Np, Nbk) 8. ongesteld-
heid, menstruatie (Diz, Nbk, Np, Obk) Dat 
maegien bet die rommel is ongesteld (Diz, 
Nbk, Np, Obk), Kree'k ok nog trek die 
rommel ging ik me daar ook nog net 
menstrueren (Np) * Rommel in dood boo/I, 
nogen waken koo/d (Np), .. .zos woken 
koo/d (Np) 
rommelbakkicn (Dfo) et; ...bakkies ['r ... J 
1. bakje waarin men rommel, niet zulke 
goeie spulletjes bewaart Eerst mar es in It 
rommo/baldcion kieken (Dfo) 
rominelhuie z. romme/bujfjo 
romnielbujje (OS, Bdie, Dho, Np, Nw, 
Ste) Ook pommelbule (Diz, Nt, Sz) de; -n; 
...bujgien ['romj ... J 1. onweersbui Et is zo 
mats bitten, we ni/on we/ eon rommo/bujjo 
kriogon (Obk) 
rommclderi'je (Nbk, Nw, Ow) de 
[romjdç'ijo, romçda'r ... J 1. viezigheid, troep 
(Nbk, Ow) Dat waetor is zo grommij, d'r 
zit romme/derie in (Ow) 2. gepruts (Nw) 

3. lichte verkering (Nbk) Zo hebben wat 
romme/derie mit meteor (Nbk) 
rommelen zw. ww.; overg., onoverg.; 
rommelde, het rommeld [roml4]  1. 
(onpers.) donker, rollend geluid maken, 
ook donderen (door onweer) 'I Rommeit 
me zo in de book (verspr., Wol), (schert-
send:) Wat romme/t or in do book! Ze bin 
It niet iens! gezegd als woordspeling op 
romine/on in bet. 4 (Ow), As etje in de 
book rommo/t wodt we/ zegd: 'Dc podden 
boginnon ok weer mit modder to krojon' 
(Obk), Et rommo/t in do macgo (Ow), 
(gezegd n.a.v. een wind die men last:) Et 
romme/t in Broo/thuzen (Nbk), (inzake 
onweer:) Et begint to romme/on (Nbk, 
Nw), zo ook 'tRommo/t wit de veerto (Ste. 
Spa), ...in do veerto (Nbk) en 'I Hot do hole 
nacbt romnio/d (Spa) 2. (onoverg.) niet erg 
systematisch zoeken (tussen, in allerlei 
spullen) no 'ezoo/dorrommo/en (Edie), 1k 
zit /okkor in do oo/do pepieren to rom - 
me/en (Wol) 3. niet erg systematisch bezig 
zijn met op te ruimen, flu eens weer zus, 
dan weer zo inpakken, neerzetten enz., 
provisorisch opruimen en schoonmaken 1k 
bin wat an It roznme/en, mit do /appe-
deuzon (Nbk), 't Is et begin van do 
schoonmaek, ik bin al wat an 't rommo/en 
(Diz), hth bin ok aonk an et romme/en 
(Ste), Die jongen romme/on hour speu/-
good dew-  mokeer honne (Np)  4. (onoverg.) 
voortekenen van een flunk konflikt ver-
tonen Et romme/de daor a/ do he/o tied er 
was daar at voortdurend onenigheid (Wol), 
Et gaol nooit good tussen die beide, et 
romme/t daor nogaf es (Sz), Et rommoJt 
wat in do femi/ie (Bu), Et romzno/t in die 
vereniging (0 iz), Daor rommelt ot nogaJ es 
ondor mekaar (Spa) 
rommeihoeke (spor.) ['r...} - rommeihoek 
rommelhokke (spor.) ['r..} - roinmeihok 
rommelig bn., bw.; -er, -st ['romjax] 1. 
onordelijk, door elkaar liggend V/at eon 
ronirne/ige bool, daor bi die moensken! 
(Nit) 
rommelinslag (Np)  de; ..inslaegen 
['romjislax] 1. blikseminslag Do romme/-
ins/ag sp/oet do boom dourdemidden (Np) 
rommelkaaste (spor.) ['r...} - rommelkast 
romnielkaemer (spor.) ['romj...] - rom-
melkamer 
rominelkörfien (Bu) et; ...korfles ['r...] 1. 



rommellaand - rompslomp 

korgje waarin men van alles en nog wat 
bowaart 
rommellaand (Bdie) et ['rom[a:nt] 1. 
verwaarloosd land 
rommelmaark z. rommelmark 
rommelmaat z. rommelmark 
rommelmark (verspr.), rommelmaark (El, 
Pe-Dbl), rommelmaat (Dfo) ['r...] -
rommelmarkt 
rommelpot (verspr.) de; -ten; -tien 
['rom[pct] 1. bep. muziekinstrument: 
rommelpot (verspr.) Vrocger leupen ze mit 
Suntermatten mit de rommelpot (Spa) 2. 
rommel, groot geheel aan rotzooi, troop 
(Ld, Obk, 01-NI, Op) Et is daor iene 
rommelpot in dat aachterhuus, van alles on 
nog wat staot daor (01-NI), Ik dochte daj' 
at opruumd hadden, mar at is nog can 
rommelpot (Op) 3. iemand die rommelig is 
(Dho, Ma) Wat bif' can rommelpot (Ma) 
rommelpotteri'j (Db, Dhau, Nt, Sz) de 
[rom[potr'tj (Db, Dhau), ...ej (Nt, Sz)] 1. 
hetzelfde als foddelpotterij, z. aldaar * 
Rommelpotteri), geefine can can tien dan 
gao ik Joe veurbij tekst van eon liedje 
gezongen bij het lopen met de rommelpot 
of foddelpot, z. ook onder foddelpot 
(Dhau, Sz), ...goof me con appel en dan 
gao ik weer veurbij (Db) 
rommelschete (Obk) de; -n ['rom[skt:ta] 
1. iemand die veel rommel maakt (Obk) 
rommelschoere z. rommelschore 
rommelschore (Bu, Dfo, Dhau, Nbk, Np, 
Obk, Wol) Ook rommelschoere (Dfo) de; 
-n; ...schoortien ['romisko:aro/...sku:ara] 1. 
onweersbui (vooral gezegd indien 
vergezeld van veel wind (Np)) Inienend 
kwam d'r con rommelschore opzetten 
(Obk), Die rommelschore kwam hadde 
opzetten (Np), D'r is eon rommelschore 
over Wolvege gaon (Np), D'r hangt een 
rommelscb ore (Wol) 
rommelschure (Wol) de; -n; ...schuurtien 
['r...] 1. schuur waarin rommel is 
opgeslagen 
rommelslag (Dfo, Dhau, Nbk, Np, Obk) 
de; ...slaegen; ...slaggien ['r...] 1. donder-
slag Dat was can zwaore rommelslag 
(Obk), can knetterenderommelslag(Dhau), 
D'r kwam opiens can hadde rommelslag 
(Obk) 
rommelvolk (Ste) et ['rom[...] 1. 
schorremorrie 

rommelzoolder (spor.) ['r...] - rommel-
zolder 
romp z. rompe 
rompe (verspr.) Ook romp (Ld, Nbk, Nt, 
Obk, Op, Ow, Sz) de; -n; rompien 
['romps/romp] - romp: lichaam zonder 
armen, benen, hoofd: De hiele romp dot 
me zeer van at mien (Obk), Dew-  at hadde 
werken is zien hole rompe from trokken 
(Sz), de rompe even uutrekken zich uit-
rekken (Nbk), Ik moot wat om de rompe 
hebben, want et is koold (Nbk), Ze zullen 
je de kop mar dwas op 'e romp zetten nl.: 
zoiets raars zal je maar overkomen (Ld), Ik 
za/ je as good mit de stok over de rompe 
geven (Obk), ía zollen je de kop van de 
rompe slaon je zwaar lichamelijk straffen 
(Nw), iene wat on a rompe geven slaag 
geven (Ld, Nbk), Hij kreeg can trap in de 
rompe (Dho), Die her ok een hie% rompe! 
eon zwaar, groot lichaam (Bu), ...boolt d'r 
ok eon hiele rompe op nao (Bu), Die bet 
can dikke huud! Een dikke rompe! (Ste), 
Hi) hadde eon rompe vol koolde had kou 
over z'n hole lichaam (Dfo), (inzake het 
passen van kledingstukken:) As et mar om 
de rompe kan (Ste), Dat jassien s/uut je 
mooi over de romp (Op); van kleding: her 
gedeelte zonder mouwen, pijpen, kraag on 
andere onderdelen (Dhau): de rompe van 
dejurk(Dhau); van eon gebouw: grootste, 
zwaarste gedeelte of het geraamte daarvan 
De rest is al ofbreuken, mar de rompe van 
de boereplaets staot d'r nog (Nbk), Et 
bientwark is de rompe (El), De rompe van 
et huus is klaor (Dhau), We bin mit eon 
hokke an 't bouwen, de rompe staot d'r 
(Bu), zo ook van eon schip, vliegmachine 
(01-NI, Wol): De rompe van at schip /igt 
op e wart (01-NI) en boomstarn zonder 
top on takken (Nw): Et bovenste van do 
boom is d'r of, mar de rompe staot d'r nog 
(Nw) 
romperd (Dfo) de ['rompjt] 1. romp, 
lichaam, in Zak je effen bij de romperd 
kriegen? (Dfo) 
rompkammenet (1) ['r...] - rompkabinet 
rompslomp ['rompslomp] - rompslomp, 
omslachtige drakte, extra papierwinkel 
door allerlei onnodige formaliteiten De 
jaor/ikse schoonmaek is allied can hele 
romps/omp (01-NI), Et is me daor eon 
rompslomp bij die means/can (Nbk), Die 



rond - ronde 

means/can babben can prone romps!amp 
(Nbk, Np), can bide ramps/omp van pa-
pier (Dfo), Et is daar can bide romps!omp 
in haus (Ow), Ze hebban can groat bcdric4 
ze bebben can grate rampslamp (Woi) 
rond I (verspr.) et [ront] 1. in in atrandin 
hot rond, in een kringvormige beweging 
Dc kiender daanstan in It rond (Obk), We 
bin can kfokkc in 't rand vat west (Dhau); 
ook: her en der: in 't rond springen (Nbk, 
OP) 
rond II bn., bw.; -or, -st [ront] 1. (bnj 
rond, in do vorm van eon bol Wat can 
maoia, dikke, rondo ba/la (Nbk), Hiy hat at 
kappian zo rand as can kujje (Nw), ...as  
can ba/la (Nw), zo rand as can neutc 
(Bdie) 2. (bn.) roirond Die kacbalpiape 
past niat hialamao/c in at gat, bij is niat 
bialcmaalc rand (Nbk) 3. (bn.) ringvormig, 
cirkelvormig can moaic, rondo dabba 
(Nbk), Dc kicnder spay/dan in can ronde 
kring (Bdie), in de ronde kring (Bu) 4. 
(bn.) gebogen, gerond: in de rug, schou-
ders, enigszins gebocheld (als vergroeiing 
of als toevailige houding) Da kaenan hab-
ban at kaold on staan mit do rondo ragga 
(Dhau), can rondo ragge (Bdie Db, El, 
Nbk, Obk, Op), Wat hat die katta can 
ronde ragge, die is goad/c/k! (Nbk) Hij is 
aarig rond in dc ragge (Spa, Wol, Nbk), 
Wat is die man rand in do ragge (Obk), 
Die her dc ragge at aarig rand (Sz), rand 
in dc schoolders (Nbk, 01-Ni, Ow, ba), zo 
rand as can baja met erg rondo schouders 
(Ow) 5. (bn.) vol, gevuld, dik A. bet zak/cc 
maaic, rondo wangen! (Ow), 1k bin zo 
rand as eon tannegien voei me zo dik, zo 
gevuld (Nbk) 6. geheel gereed, in orde 
Haj'm de boal now baost eon tear rand? 
(Nbk), We babben at ak mar net rand 
began (Woi, Sz), Kim jim at rand 
kriegan?(Ste), Now, dathawwarond(Nw, 
Ste) 7. een totaie kringvormige beweging 
makend of gemaakt hebbend Da Scheena 
rand is aandarbalf ore gaans (Nt), Hi5 
gang at bide dorp rand di. bijv.: om het 
to verteilen (Nw), cticlakkicn randslaapen 
(spor.), Bi5 at eidcn maaj'raam randgaan, 
aandars gaat de aide over do kap moet Jo 
steeds een mime bocht maken (Ow) 8. her 
en der bekend wordend Dc zaake was 
gauw rand snei bij iedereen bekend (Ow), 
zo ook Slachtnijs is gauwrond (Rdie), Et 

was gauw rand, dat dotter N vatgaat 
(Nbk), Dat is gauw genaeg rand (Nw), Dat 
praaticn is al lange rand, zo over at doq 
(Obk), Dat gaat zamar rand (Nw), Et 
ni)jian was gauw (de buurt) rond (Np, Nt, 
01-Ni) 9. (van een bep. tijdseenheid) go-
heel, totaai, ruim can rondo wake ]actor 
eon gehele week later (Bu, Ste, Sz), Dat 
habban ze de hiala wake rand daon de 
geheie week (Bu), D'rgaat aen randc wake 
over henna (Ow), can rand in-c lacter (Op) 
* (gezegd als antwoord op do vraag hoe 
het met iemand gaat:) Gacd, rand an 
gazand! (Ma) 
rond Ill vz. 1. (van een tijdstip, getai) 
ongeveer, rondom Rand dapaoskedaegan 
wa 'n d'r can pratte cier varkacbt (Obk), zo 
rand middernaacht (Bu), rand vier tire 
(Nbk), Da rente zit now zo rand de vier 
percent (Nbk) 
rond- [ront] - rond-: eerste lid van 
scheidb. samengestelde ww., van de voi-
gende, niet erg produktieve typen, meestal 
ook bekend nit hot Nederlands: rand-
drijan, randgiesalan, rondkiaken, rand-
/op an, ran dbrengen. Opvailend minder 
produktief dan in het Nederlands is hot 
type rand/open, waarin rand- nogal 
doelioos, voordurend her en der betekent; 
het Steilingwerfs vormt vele tegenhangers 
met het zeer produktieve amme-, zoals in 
ammebangan, enz. 
rondachtig ['r..] - rondachtig 
rondbongclen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
bongeide rond, het rondbongeld ['r...] 1. 
rondsienteren, rondhangen, hetz. als 
ammabangalen, z. ook aldaar Hij bangelt 
war op ct hiem rand (Np) 
rondhostig (Db, Np, 01-NI) [rond'b...] - 
rondborstig can rondbastigpersaan (Db) 
rondbrengcn ['r ... J - rondbrengen: 
bezorgen op de adressen waar iets naar toe 
moet Huus an boos bebben ze papiartias 
randbracbt (ba) 
ronddolen (spor.) zw. ww.; onoverg.; 
doolde rond, het ronddoold [rondo:oln] 1. 
ronddoien, hetz. als ammedalen 
ronddri'jen (Nbk, vo) [rondr...] - 
ronddraaien: in do rondte draaien Daar 
stridc can badde ran ddrianda iazeren 
asse mit scbaepan de dang dan over ct 
laand (vo) 
ronde de; -n, -s ['rondo] 1. rondgang, in 



ronde-taofelkonfereensie - rondkommen 

do rondo doen: Dc doter dot do rondo 
maakt z'n rondgang langs de patiënten 
(01-Ni, Nbk), Hiy bet do rondo daon z'n 
rondgang, hij heeft z'n rondje gelopen 
(Nbk), Et doe al gauw do rondo het 
nieuwtje ging al gauw rond (Nbk, Woi), 
verder in even eon rondo fiotson een route 
volgend die in de rondte loopt (Woi) 2. 
wielerronde do rondo van Frankriok, do 
rondo van Appolsobo (Ow) 3. begrensd 
deel van een wedstrijd of van een reeks 
wedstrij den (bij boksen:) HJJ gong in do 
twjedo rondo knock-out (Nbk), (bij 
voetbal:) Oonzoploog bet do twiedo rondo 
niot ha old (Ow), zo oak Bin jim niot dour 
do twiedo rondo kommen2 (Ow) 2. z. ronto 
ronde-taofelkonfereensie (spor.) [...'t...] - 
ronde- tafelkonferentie 
rondedaans (Nw, j) ['r...] - rondedans 
(door personen) eon rondodaans maekon 
(Nw, j) 
rondeteller (spar.) ['r ...J - rondeteiier 
rondetied (spor.) ['r...] - rondetijd 
rondgaer z. rondgoor 
rondgang (spor.) ['r ...J - rondgang, ronde 
(die men doet) eon rondgang maekon 
(Nbk) 
rondgaon ['rontx5: 5n] - rondgaan: in een 
king gaan (hi do ronte gaon is 
gebruikelijker): Do rondgaondeploeggaot 
in do ronto: do iono kaanto bonne on do 
aandero kaanto wooromme (El); het en der 
gaan: Do griop gaot rond, et is zoe'n 
smooge (Dhau, Ste), Datgaotgauwgonoeg 
rond is gauw genoeg overal bekend (Nw), 
't Giot as eon lopond vuwlion rond (Dfo); 
op de nj af gaan: We zillion doprosoensio-
host oven rondgaon laoton (Nbk), Traktoor 
iodoriono mar es oven, gao mar even rond 
(Nbk), Bhikkon van vorstaandhohing tusson 
boido maoten gongon oven rond (j) 
rondgeer (Obk, be: Op. vo) Ook rondgaer 
(Np, Sun-0t) bn., bw. [rontxLQn/ ...e:..] 1. 
rondgebogen, voorovergebogen, krom Hi 
ston d'r rondgoor bij, dat mannogion rond 
on gebogen (Obk), Maation baddo de taofol 
we] kiaor, mar zols ston zo d'r rondgoor 
vow-  on krowido zaachios (v o), Die is wol 
war rondgoor in do roggo (Obk), Hij ston 
rondgaer van ot iacbon (Np) 
rondgieselen (Bdie, Spa) zw. ww.; overg., 
onoveng.; gieselde rond, bet rondgieseld 
['rontx ... ] 1. zeer snei ronddraajen rond- 

giosolen in do zwoofmoulo (Bdie), Do 
drijmoule giosoido rond (Spa) 
rondhangcn (Dhau, El, Ld) ['r...] - rond-
hangen: doeiioos aanwezig zijn Jo moo'n 
niot zo in buus rondiiangon (Dhau) 
rondhoolt (Np, Obk, 01-Ni, Ow) Oak 
pond/gout (Wil) et; -en (bet. 2); -ien (bet. 
2) ['ront ... ] 1. (verz.) bomen, stammetjes 
waaruit nog recht, kant hout gezaagd moot 
word en Do span ton woddon maokt van 
good sparron rondbooit (Ow), ot biontwark 
van zwaor rondhooit (Obk), ook hetz. ais 
stoicpaoion, z. stokpaol (01-NI) 2. rand 
hout op, als onderdeel van een boot (Np) 
Dat rondbooltion in do boot is ok kopot 
(Np) 
rondhont z. rondboolt 
rending de; -s, -en; rondinkien ['rondu]] 
1. ronde of zeer gebogen vorm in iets, 
wikkei, rond gelegde slag in jets Mit do 
oorsto rondings van de strobundol bij"' do 
korf an ot opzotton (bs) 
rondkieken ['r...] - rondkijken: am zich 
heen kijken, kijken binnen de genoemde 
ruimte J kook ovontios ot laingogien rond 
on zag G. staon U) 
rondkletscn (spot.) ['r...} - rondleuteren 
rondkoemen z. rondkommon 
rondkommen Oak rondkoemen (Bdie, Sz) 
['rant...] - rondkomen: bij ieder langes 
komen Zal ik nog rondkommon mit do 
kofflopot? (Dho), Jo hooven ot ooldpopior 
zols niot bonne to brongon, zo kommon wol 
rond (Nbk); voidoende hebben, genoeg 
hebben: 1k bin ot buus an It varvon, ik kan 
lack rondkommon heb net genoeg verf 
(Bu), zo oak 1k kan krok rondkommon mit 
broien heb voidoende garen (Bu), Mit dat 
proosion kuwwo rondkommen aan dat 
prakje (eten) hebben we genoeg (Obk), 
vooral: voldoende verdienen voor het 
levensonderhoud, vgi. Et is mar oon goring 
loontion waor dat gozin van rond moot 
zion to koomon (Sz), Zo kan d'r niot van 
rondkommen (Ow), Zo hebben d'r we] an 
om rond to kommon kunnen nauwelijks 
rondkomen (Np), Et is wat om rond to 
kommon hot valt bepaald niet mee (Ste), 
Zo moo'n rondkommen van eon klein 
traictomontion (01-NI), Zo kim van hour 
inkommon good rondkommon (Dfo), .. .niot 
rondkoomon (Nbk, Bdie); in orde, gereed, 
tot een situatie met overeenstemming ko- 
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rondkraantcn - rondrit 

men Uuteindelik is at toch flog rond-
konimen (Ow), We bin rondkommon mit 
him tot overeenstemming gekomen (01-
NI), We bin mooi rondtommen mit him 
zijn prima met hem tot overeenstemming 
gekomen, hebben het voor elkaar gekregen 
met hem (Bu), Bi5 die vertoping bin we 
toch nag rondtommen tot overeen-
stemming gekomen (Db), We bin sarnen 
rondkommon dat we niet meer bi motaar 
ni/Jon tommen zijn overeengekomen (Sz) 
rondkraanten (Bu, Nbk) zw. ww.; overg.; 
kraantte rond, het rondkraant ['r...] 1. 
overal vertellen, tegen iedereen zeggen HiJ 
bet et rondkraant, war ikje brom (Nbk) 
rondkraomcn (Bu, hi) ['r...] - rondkraaien 
rondkrossen (Ma) zw. ww.; onoverg.; 
kroste rond, hot rondkrost ['rontkrosii] 1. 
her en der wild rijden Dejongen krossen 
op 'o fiotsen rond (Ma) 
rondkuiercn (spor.) ['ront...J - rond-
kuieren: om jets kuieren: Zuwwe even de 
bos rondicuieren? (Nbk); her en der kuieren 
Doe bebben ze daor even war rondkuierd 
(spor.) 
rondleggen (spor.) ['ront...] - rondleggen: 
zo leggen dat het rond is, bijv. in do vorm 
van een lus; ook: zo leggen van hot hooi 
dat de hoop van do juiste, rondo vorm 
wordt (vo): Hiy pakte de tiempaol mit 
beido banon good vaaste, reap 'Vot!' on 
dan was et de tourist om zoveule mougeht 
buj op do bult to Icriogen, want dan haj' 
minder wart mit etrondleggen van de bult, 
et opperen (vo) 
rondleiden (spor.) ['r...] - rondieiden (om 
personen iets te iaten Zion) 
rondleiding ['r...] - rondieiding rond-
leidings bolen 
rondlopen (Bu, El, Nbk, Obk, 01-Ni, Op, 
Pe-Dbi) st. ww.; scheidb.; hot rondlopen 
['ront ... ] 1. goed iopen, kunnen draaien, nit 
kunnen: van een bedrijf, een onderneming 
(Bu, Obk, 01-NI, Op,  Pe-DbI) Dat bodrief 
tan zo niet rondlopen, dan moot et we.l 
sanders inpitt wodden (Pe- DbI, Obk), Et 
Jooptniotrondmit dat bedrief(01-NI), Et 
vargt nogal hoge onicosten, dat tan niet 
rondlopen (Op), Dat tan not rondlopen 
(Bu), As dat rondlopen zal, dan moo'n ze 
et sanders anpakten (El) 2. met eon ronde 
rug, met ronde schouders iopen (Nbk) 
Mien mom ]opt aorig rond (Nbk) 3. her en 

der iopen (Bu) Die Jopt mar wat rond (Bu) 
rondneuzcn ['ront ... ] - rondneuzen Hij wil 
eerst even rondneuzon (Nbk) 
rondom vz. ['rondom] 1. rondom, om 
(iets) heen Rondom dat buus is et 
allemaole plantsoon (Obk), S. hot al 
rondom at buus west (Nbk), random oons 
buus (01-Ni), (zonder Iidw.:) Daor kuj' 
niet ions rondom huustommon (Nbk, Nw), 
Et on wear was random oons henne (Woi), 
Et was duuster bz buus van do plaggo-
bulten, rondom butts toe (Ow), Jim maggon 
at rondom buus wel as opredden (Ste), 
rondom do moiboom (Sz), We moe'n flog 
rondom 't Jaand honne to stokken (Diz), Et 
onweer was rondom oons henna (Wol, b) 
2. z. rondomme 
rondom-de-Kuinder (Sz) do; -s [ron 
domdo'kjndrJ 1. snee van eon ouderwets 
roggebrood (van tien pond) 
rondomhenne z. rondommehonno 
rondomme Ook rondom (verspr.) bw. 
[rondom(a); aks. wisselt] 1. eromheen, aan 
aHe zij den We hebbe.n d'r rondomme wat 
gruun in stopt (Ste), De poltemusso was 
mit oen tot topion, mit an do ondorkaanto 
rondom wolfen ba/fogies (Obk), It Is 
rondomme draod (Bdie), rondomme li/lit 
aan alie kanten een leiijk gezicht (Dho), zo 
ook Die is rondomme hf/it (Bu) 2. her en 
der, overai do zoomerse dag, die 
rondomive blont(ba), 'tis daorrondommo 
bloom en (Oho), Th3  ton et rondomme 
vertollen her en der, overai (Oh), Et was 
rondomme al bekond dat hij steulon had 
(El) 
rondommehenne (bet. 1: Np, 01-Ni) Ook 
rondonthenne (hot. 2: Obk) bw. ['rondomo 
hcno, ook ...'h.../...] 1. om (jets) heen, 
rondom It ton d'r rondommehonne lopen 
(01-NI), Gao d'r mar as rondommehonno 
(Np) 2. her en der (Obk) Ze taken 
rondomhonne am een busien, mar ze 
tonnen niet slaegen (Obk) 
rondomtoe (Nbk, b, j) bw. [rondom'tu, 
ook 'ron ... ] 1. om (jots) heen, her en der 
(om jets of iemand heen) even rondomtoe 
Japan (Nbk), 't Is rondomtoe weer 
jong Joven (b) 
rondreizc ['r...] - rondreis 
rondribbig (Np)  In.; -or, -at [ront'nbox] 
1. (van eon koe) met rondo buik 
rondrit ['r...] - rondrit 
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rondschoolderig - ronge 

rondsclioolderig (Nbk) In.; -er; -st 
[rontsko:ldTaxJ 1. met ronde schouders Die 
is wat rondschooldcrig (Nbk) 
rondschuinen (Sz) ['rontsk5rn:} - 
schuimen: steeds schuimend rondhangen, 
rondloeren Die man kaii 's aovons zo last 
nog rondscbumcn, dat vertrouw 1k niks 
(Sz) 
rondsjacheren (Sz, Wol) ['r...] - rond-
Lopen, her en der lopen, zonder duidelijk 
doel Die sjachert daor wat rond, wat zol 
hiy daormoeten! (Wa!), Wisjachoron wat 
rond (Sz) 
rondslingeren (Nbk, Np) ['r...] - rond-
slingeren, in rondslingeren laoten laten 
rondslingeren Hij Jat a/las rondslingeren 
(Nbk, Np) 
rondsnuuien (b: In) ['ront...] - rond-
zoeken, her en der zoeken 
rondstappen (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
stapte rond, het rondstapt ['rontstapqi] 1. 
her en der, heen en weer stappen Hi5 stapt 
rond as eon haeno tile mit smorige poten 
van de mestbu/to komt parmantig (Bu) 
rondstruien (Spa) ['r...] - rondstrooien: 
rondvertellen, in verb. als (lastor)praoties 
rondstruien (Spa) 
rondsturen ['r...] - rondsturen: iemand 
naar andere personen doen gaan om jets 
door to geven, te bezorgen enz. lena do 
buurt rondsturen (spar.); oak: rondzenden 
van post e.d. brievon rondsturen 
rondtcuten (spor.) ['ront ... ] - rondteuten 
ronduut bw. [rondyt, rontyt] 1. ronduit 
Zeg et now marronduut, praot d'r mar met 
ommehonne (Spa, Np), ...en now wok 
graeg ronduut van je houren waj' d'r van 
daenkon (vo), Ronduut praotcn is or beste 
(Ow), Ronduut! D'r met ommebenne 
praoton! (Ste) 
rondvaort z. rondvoert 
rondvaortboot z. rondveertboot 
rondveert (1) Oak rondvaort (spar.) ['r...J 
- rondvaart 
rondvecrtboot (1) Oak rondvaorthooi 
(Obk) ['r.. ..J - rondvaartboot Disso ofrit 
voert naor do ofvaort van do rondvaortboot 
(Obk) 
rondvcertdienst (1) ['r ...J - rondvaartdienst 
rondvertellen (spar.) ['r ...J - rondvertellen 
rondvol (Np, Nw) bn. [rontfol; aks. 
wisselt] 1. vol zodanig dat het oppervlak 
van de inhoud min of meer rond staat, i.t.t. 

slicbtvol, vgl. Dc korf mit eezpels was 
rondvol (Np), Aj' dat vat slicbtvol deden 
baj'20 liter, mar we dedan d'r we! can kop 
op, dan baj' can kwat, rondvol was dat dan 
(Nw) 
rondvraoge ['r...} - rondvraag (op een 
vergadering) 
rondweg I de; ...wegen; -glen ['r...] I. 
rondweg, weg die am een plaats heen leidt 
rondweg (Nbk) II bw. ['r...] 1. ronduit, 
zonder omwegen 1k zal etje mar rondweg 
zeggon (Nbk) 
rondzeggen (Bu, Np) ['ronts ... ] - 
rondzeggen: vooral: iedereen mondeling 
mededeling doen van een sterfgeval (in de 
eigen plaats) J. de V die ging uut rond-
zeggen (Np) 
rondzegger (Nbk) {'rontsegçJ - leed-
aanzegger, aanspreker 
rondzi'jen (Bu) onbep. w. ['rontstji] 1. 
zaaien waarbij men niet op en neer loopt, 
maar in het rond 
rondzingcn (spor.) ['r...] - rondzingen, 
ook: overslaan van een grammofoonplaat, 
d.i. op de zelfde plaats blijven staan van de 
naald, zodat men steeds hetzelfde stukje 
hoort (Nw): Do plaete zingt rond (Nw) 
rondzwaarmen (El) ['r...] - rondzwermen 
rongblok (El, Obk, Spa) et; -ken ['roij...] 
1. onderdeel van de boerenwagen: dat 
waarin de rongstokken steken Et rongblok 
is kepot (Spa) 
ronge de; -n; rongien ['roij(g)a] 1. elk der 
staanders waartegen een wagenladder 
steunt (van hout of ijzer) Do rongen daor 
staon do ziedleddors schuin tegenan (Nbk), 
Bovon op 'a driscbainmel zitten twie 
rongen, an olko kaant lone (Np), Do rongen 
bin do dc/en waor or huiraam in paste (Sz), 
Aj'mit do waegcn dour do knfpslag gingen 
on bovonlast hadden, dan baj' can bool 
kaans dat d'r eon ronge knapte (Np), D'rzit 
bier ten raerc knioslag in do zaandroed, 
daor mooj' we! omme daenken aj' d'r mit 
eon voer buj over gaon, aers hej' zomar 
eon kapotto ronge (Op), De bouten rongen 
wouen nogaJ es broken (Spa), Do rongen 
weren vat/cc onder brieder as ze van boolt 
woren, mar ok as ze van iezor weren; dan 
weron ze wat starker (Nbk), Ok op 'a 
rongen wodde we! es con versioring an - 
brocbt dew-  do 4/nc waegonmaeker, con 
mooi koppien of zo (Op), Om do ronge to 
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ronge-cide - rood 

verb ogen deoj' dat mit een buize (Nw) 2. 
lange, zware spijker Slao d'rmar can ronge 
dour, dan zit et tomeenson vaastc (Nbk), In 
at kapwark van do nio sob uro bnuukten we 
viordoems rongen; d'r bin ok violdooms, 
zos- dooms, zeuvondooms en acbtdooms 
rongen (Obk), Hiy sloug eon ronge dour de 
voote van do span to (Obk), Vroegor maok-
ten zo wel con eidogien van diflo rongen 
(Np) 
rouge-tide (Bu, Db) Ook rongeide (El, 
Obk) de; -n; -gien ['roij(g)oejda/'rorj ... ] 1. 
lichte, houten eg met rongen erin geslagen 
als penmen (door de bewerker van bet land 
zelf getrokken) Nao et ploogon mos 
vroegor do ronge- oido d'r nog even aacb-
toran (Db) 
rongeide z. ronge-cide 
rongen (Nw) zw. ww.; overg.; rongde, hat 
rongd ['rojj:J 1. met lange zware spijkers 
de karbeel vastspijkeren aan de andere 
delen van bet gebint (z. ronge bet. 2) Do 
korbeol wodde d'r op rongd (Nw) 
rongklaampe (Ma) de; -n ['r...] 1. betz. 
als klaampo, bet. 5, z. aldaar 
route (verspr.) Ook ronde (Bu, Dla, j) de, 
ook wel et; -s (zelden); rontien 
['ronto/ronda] 1. in in do ronte kring-
vormig, in een cirkelvorm: We hobben in 
do ronte fiotst (Np), (...) om niot dwiel to 
woddon van 't in t rondo lopon 09, Do 
kiondor sprongon in 't rondo (Bu), in do 
ronte dri3ien ronddraaien: Hij dri5do in do 
ronte (Nbk, Spa), MY vlogt as eon ned in Ft 
ronte (Dfo), Hij tolt as eon gok in do ronto 
(Diz); ook: her en der (van bewegingen), 
vgl. in do ronte springon (Nbk), Hij 
diodoldo as eon toppo in do rondo (Dia) 
röntgenapperaot (1) ['rAntxj n...J - rönt-
genapparaat 
röntgenfoto ['r ... J - röntgenfoto 
röntgenstraolen (spor.) ['r...] - röntgen-
stralen 
rontien at; ronties ['rontin] 1. klein rond 
figuurtje, klein rond voorwerp, cirkeltje 
Bij ogiesvot driovon d'r ronties vet op, 
ogios (Nbk), Mit pijI on boog schioten 
moof op otrontion mik/con dat op 'o baan-
dordeuro tokond staot (Nbk) 2. cirkel-
vormige of anderszins rondgaande bewe-
ging die men uitvoert, maakt, ondergaat 
Wiy kuieron eon rontion (Nbk), eon rontion 
uut fietson gaon (Bdie), eon rontien lopon 

(01-NI, Ow), We ho/then et rontien weer 
had bebben bet rondje weer gelopen (dat 
we gewend zijn te lopen) (Nbk), H7  dot 
ni/cs as rondos ]open (Nbk), 'Ic Moot nog 
ion rontien broidon, dan tan % boginnon to 
mindoren (Db), Hoevulo ronties moo'n zo 
nog d.i. de baan rond, bij scbaatsen (Nbk), 
Hi vloug mit Zion vliogtuug op zundag 
altiod oven eon poor ronties ho von Zion 
woonpiak Oostorwoolde (Ow), We bobben 
at rontien weer had zijn weer bij ieder 
langs geweest (Nbk) 3. keer dat men de 
anderen in een kafé e.d. trakteert (op alco-
bolische drank of frisdrank) eon rontien 
goven, ...woggovon (Spa), Die korel is niks 
niot schoutig, bij go/I nooit CCD rontion 
(Np) 4. partijtje kaarten (Nbk, Np) eon 
rontien kaorton (Nbk), We doen nog eon 
rontien (Np) 
roo (Ste) at ['ro:] 1. het optreden van 
morgenrood (in zomer of winter): Et roo 
gaot over do locbt, d'r komp aandor weer 
d.i. vaak: wanneer er 's ochtends heel 
vroeg roodacbtige wolkjes zijn terwijl de 
lucht zwart is (Ste) 
rood I at ['ro:at] 1. rood, rode kleur 2. 
rode kaart die de scheidsrechter aan de 
speler toont ten teken dat bij hat veld moet 
verlaten (spor.) Hij kreog rood een rode 
kaart (Nbk) 3. aalbessenjenever, rode wijn 
of rode, alkoholvrije likeur Doe mij mar 
con glassion rood aalbessenjenever (Bu, 
Nw, Ste, Op), Moot N can glassion rood 
hobbon? rode wijn (Nw, Wol), Do kiendor 
kriogen eon glassion rood (Bu, Dbau) 4. 
nadelig saldo, vooral: bij een lopende 
rekening (Nbk, Nw) in et rood kommen 
bij eon baank (Nbk, Np), .. .sta on... (Nbk, 
Np) 5. in (Np)  Et schiont ut eon rood 
roodacbtig (Np)  6. in et rood- wit- blauw * 
Allemacbtig, wat eon bouwl It Is allemaol 
rood, wit on blauw W. klaproos, koran-
bloem en akkerwinde (n) 
rood II bn., bw.; verb.: rooie; rooier 
(zelden roder), rooist (ook wel roodst) 
[ro:at] 1. van, met rode of roodachtige 
kleur Die koe is zwatbont, mar bij hot oon 
rood kalf brocbt (Op), (zelfst.) can rooio 
een roodbonte koe (El, Op), Baoi is rood 
of blauw (Bu), rooie wa.ngon, A. her eon 
mooie,, rooio Hour op F0  wangen (Nbk), 
rooie rozen, rooie dakpannon, rooio menlo, 
rooie naegcls rood gelakte nagels, rooio aol 
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magere paling (Bu), (zelfst., verkl.:) Neon 
mar can rooigien een glaasje rode wijn of 
aalbessenjenever (Dho), Vrouwiuden mcii-
gen nog wel graeg as can rood sloickien 
drinken id. (01-Ni, Obk), War her die con 
rood gezicbt (Nbk), Ze icup rood an van 
kwaodhied (Db), Hij wodde rood van 
lelkens (Ste), Hiy is slim rood on at 
gezicbt, hij her con kop as can boRe (flu), 
Et iaand wodt rood, as et slim dreuge is 
(flu), D'r zitzoe'n boge kop in dat laand, 't 
is daor zomar rood nI. van de droogte 
(Dho), In de veerto is do locbt rood van do 
ondergaonde zuane (Db), Dc zwinc gaot 
mooi rood onder (Spa), Et void is rood van 
koekoeksbioemen (Nbk, Np), Et schient 
wat rood dour (Bu), Eon karkboek was 
goold op SliCe, d'r wacren d'r ok die 
wacren rood op snee, dat was goedkoper 
d.i. met goud aan de rand van de bladen, 
i.t.t. een rood gekieurde rand (Ste), in de 
rooie ciafers kominen een negatief saldo 
krijgen (Nw), zo ook rood staon eon ne-
gatief saldo hebben (Nbk), waarnaast Hoc 
die meonskcn ooit wear ut de rooic 
ciatars kommon mooten, ik weot at met 
(Nbk), (zelfst.) Dat maegicn is can ccbte 
rooie een roodharig meisje (Np), ...eon 
echt rooigien id. (Np), zo ook Etjongste 
kiend is con rooigion wodden werd een 
kind met rood haar (Sz), War is dat can 
rooie, die ni5e buunnan (01-NI) en Dat is 
con goeie rooie (Ow), een rooie wickoi 
torenvaik (n), at Rooie Knuus, at Rooie 
Plain nI. in Moskou, rooic bond, Et iocbt 
staot op rood hot verkeersiicht (Nbk), con 
rooie Jaarnpe infrarode lamp (spor.), (bij de 
voetbalsport:) de rooic kaorte, et rooie 
doip benaming voor een bep. buurtschap 
bij Noordwooide (Nbk), MY bet gien halve 
rooic cent meer, aiics bet bi7 vennot hij 
bezit werkeiijk niets meer (Db), De kacbei 
staot rood is roodgloeiend (Nw), (gezegd 
om to scheiden:) con rooie duvel iemand 
met rood haar (Nw, Bu), can rooic biiksem 
id. (flu), can rooie ecipel d.i. met rode 
schil (Nbk), rooic star bep. aardap-
peisoort: rode star (flu, Db, Diz, Nbk, Np, 
Obk, Op), rooic star id. (flu), (zelfst.) We 
bebben rooicn on witten ni. aardappels met 
rode en witte schil (Np), rood keuper 
(Pe-DbI), Dat varken moe'n we mit naor 
de beer, want at is al zo rood van acbteren 

d.i. aan het uitwendig gesiachtsdeei ais 
gevoig van tochtigheid (Ld, Pe-DbI, Sz), 
zo ook Dc motte is rood, hij moot naor do 
beer (Spa, Obk), ...wodt & (wat) rood (El, 
Bu), vgl. ook Die bill? (wat lange) rood 
gezegd van eon varken dat bij de beer is 
geweest en nog tochtigheidsverschijnseien 
vertoont door het rood gekieurde uitwendi-
ge geslachtsdeel (Bdie, Ld, Pe-DbI), Dat 
varken is an It naobuujjen, ? zegci is rood 
(Bdie), Dat varken is aorig rood on do 
kont, hl) icon we] wecrommekominen kon 
wel eons niet drachtig worden (en meet 
dan dus opnieuw gedekt worden) (Np), 
(zelfst.) Die jongc her rood haor, mar ze 
scbeiion him ut your rooie (Ld), vandaar 
Daor hej' die rooie ok wear! (Obk), zo 
rood as eon kroeft (Bu, Dho, Diz, Nbk, 
Obk, Op,  Pe-DbI, Wol), ...as can piocn 
(Op), ...as blood (Bdie, Dhau, Dho, Ld, 
Ma, Nt, Nw, 01-NI), ...as vuur(Bu, Nbk, 
Np, El, Ma, Nw, Ow), ...as con kooiticn 
vuw- (Np), ...as con bicte (flu, Ld, Ma, 
Nw, 01-NI, Spa, Wol): Et vieug 'in an, hij 
wodde zo rood as con biote (Nw), zo rood 
as eon  kraai (Ow), Th is zo rood as een 
vos (Ow, Np) 2. links in politick opzicht 
Socialisten bin rood (Nt), N stemt aided 
rood (Np), een rooie .zakker (flu, Nw), 
(zelfst.) een rooic (Bu, Nw), vaak in het 
my.: de rooicn (flu, Nw) * (raadsel:) ía 
gooien at rood in at waoter on at komt d'r 
zwat wear uutnl. een kooltje vuur (flu), zo 
ook legooion 't rood over 'tdalccn 'tkomt 
zwat naor bcncdcn id. (Ste), Rood, wit, 
blauw, de koning mit zion vrouw/Dc 
koning mit zien kinderen, rood, wit, 
biauw (Sz), Fiat schict wit, Fiat scbiet 
roodlPictschict aRe voogeitics dood(Wol), 
(zelfst., van iemand met rood haar:) Een 
mooic rooie is niot hllu/c (Spa, Ste, Wol), 
zo ook Mooi rood is niet hulk (Sz, 
waarnaast Een rooic is een kwaoie (Obk) 
en RooM,, bin de mooisten met (Nt) 
roodachtig ['r...] - roodachtig MY bet 
roodachtj baor (Wol), (van mensen, 
dieren) Ze hebben d'r ok ienc bij die is 
wat roodachtig (Nbk, Np), Morgens bid 
betied, as d'r roodacbtigc woikics binnen 
on do Jocbt zwat is (.) (Ste) 
roodbaoien (Dfo, Nbk) bn.; attr. 
['ro:odbo:j;] 1. van rode baai: bep. stof 
voor kleding eon roodbaoien bend (Nbk) 
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roodblaor (Sz) bn. ['r...], in ccii rood-
bla ore koc roodblaar (Sz) 
roodblaore (verspr.) ['r ...J - roodblaar 
roodblujjcnd z. roodbluuiend 
roodbluuiend (Nbk) Ook roodhiuffend 
(Ste) [aks. wisselt] - roodbloeiend 
roodbfujjende stokboncn (Ste) 
roodhont (Nbk, Obk, Op, Spa, Ste) Ook 
robont (flu, Dfo, Db, Nbk, Nw) [ro: ad 
bont/ro:bont; aks. wisselt] - roodbont can 
robontekoe(Nw, Nbk), ...buusdoek (Nbk), 
...schdlk (Ste), ...jurk (Bu), ...katte (Nw) 
roodbontc (Np, Ste, Wol) Ook robonte 
(flu, Dfo) de; -n; ...bontien fro:adbonta} 1. 
roodbonte koe 
roodbossicn et; ...bossies ['r...} 1. bep. 
vogeltje: roodborstje 2. iemand met rood 
haar (Np) 
roodgeel (spor.) - roodgeel 
roodgestreept z. roodstrccpt 
roodgioeiend (verspr.) Ook roodgluuiend 
(Db), roodgluiend (Wol) bn. ['ro:at ... / ... ; 
aks. wisselt] 1. 26 sterk giociend dat het 
rood is Eon ribka ci, ci kon arg Mete 
wodden, soms ston hiy roodgloeiend (Op), 
(bij vergelijking, ni. wanneer men veel 
gtheld wordt:) Dc tiilefoon ston rood-
gloeicnd (Nbk) 
roodgluiend z. roodgiociend 
roodghandig (Obk) [aks. wisselt] - rood-
gloeiend Be bocpels kwammcn rood-
gluniEg ow de vicien ni. bij het maken van 
wagenwielen (Obk) 
roodgluuiend z. roodgloeicnd 
roodhaorig (Nbk, Ste) - roodharig 
roodhied Voor -heid z. -hied ['r...] - 
roodheid 
roodhoolten (v) bn.; attr. ['ro:atho:lti7] 1. 
van roodhout et roodliooiten petrethtien 
(v) 
Roodkappien (1) ['r...] - Roodkapje 
roodkeuper (Bdie, Obk, Pe-Dbl) ['r...J - 
roodkoper (i.t.t. geeliccupex) 
roodkeuperen (flu, Nbk) bn.; attr. 
['ro:at ... ] 1. roodkoperen It Gong d'r omme 
dat de melk ofioomd wodde en in platte 
roodkeupercn schaolen kwanz en dan 
wodde ze kaamd(Nbk), ccii roodkeuperen 
doofpot (Bu) 
roodkoken (flu, Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; scheidb.; hetlis roodkookt ['r...] 
1. bij her koken rood (doen) warden, vgl. 
Die peertics bin wool roodkookt (flu) 

roodkokcr (Bu) de; -5; -tien ['ro:atko:k1] 
1. peer die een rode kleur krijgt bij het 
koken Et moe'n roodkokcrs wezen (flu) 
roodoerig z. ocrig 
roodrozig (Nt) bn. [ro:atrxazax; aks. wis-
selt] 1. roodaehtig roze Koekoeksbloe-
men bin roodrozige bloemen (Nt) 
roodschimmel (verspr.) ['r ... ] - rood- 
schimmel MY bet ccii roodschimmel in 't 
iaand, dat is veural onder de beigen (Ste) 
roodstar (Wol) de ['ro:otstar] 1. (verz.) 
bep. aardappelsoort: rode star Kuj'nog wel 
roodstai-  kriegen? (Wol) 
roodstreept (Nbk, 01-Ni, Op,  Wol, Spa, 
Ste) Ook rooiestreept (Nbk), roodgestreept 
(El, Obk, Op) ['ro:atstri:pt/'ro:aja ... / ... ] - 
roodgestreept can roodstrceptc rok (Nbk, 
Ow), een rooiestrceptc... (Nbk), rood-
streepte hemden (Ste) 
roodvallig (Nbk, Np) Oak rovauig (Nbk, 
Np, bo) bn., bw.; -er, -st [ro:at 
'falox/ro:'f...] I. rood aandoend, rood getint 
can rovaiiig gezicht een gelaat, gezicht met 
een frisse rode kleur (Nbk), zo ook Hi5 is 
war rovailig in et gczicbte (bo) 
roodvarven (El) onbep. w. ['r...] 1. rood-
verven Meekrap kuf' gaorcn of stof mit 
roodvarven (El) 
roodvicugel (Dhau, El, Ma, Obk, Wol, n) 
et; ...ties ['ro:atflA:g] 1. (meestal verkl.) 
bep. vogel: koperwiek Be iicstervanger 
vangt ccrst de schatlfesters, dan de geel-
vicugelties en dan de roodvleugcitics 
(Obk) 
roodvonk de ['ro:atfol)k] 1. roodvonlc, 
scarlatina As d'r vrocger rood vonk in buas 
was, dan beef' eon piakkaot op 'e deure 
(Np) 
roodvos (Ste) de; -sen; -sien ['r...] i. 
(vaak verkl.) roodvos 
roodvuur (Ste) de [r ... ] 1. (scheldwoord) 
iemand met rood haar 
roodwangig (Nbk) [ro:at'wap(g)ax] - 
roodwangig 
roof de, ook et (bet. 2); roven; rofien (bet. 
2) [ro:f] 1. roof, het raven Et was de tied 
van roof en moord, van laandverraod en 
Jeugen (b), As de iemker de bien tot 
roverie prikkeit, uutlokt as or waore, dan 
voert biy ze draank of ooide gistic 
bunning, ow ze op roof te sturcn (bs: Dfo, 
Op), ...tot roof te lokken (bs: Ow), Kwaoie 
tongen beweerden dat die bijkerzien bicn 
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op roof wit stuurde (j), op roof uutgaon 
(Spa, B Do bijon woddon dan lelk on 
gongen op roof uut 0) 2. streng garen (OS, 
Bu, Dho, Np) As at gaoron van do baspel 
komt dan hoj' eon rofien (Np), k Moot d'r 
nog ten roof gaoron bij kopon (Bu, Nbk, 
Dho), As at gaoren spunnon was, dan 
kwam ot om do hasp of om can roof to 
krfegon (Obk) 3. z. rove 
roothi'je (bs: Dfo, Up) de ['ro:av ... ] 1. 
roothij Dc waacbtcrs bolen do waacht bij  
et iolgat om rovers togen to bolon ni. 
rootbijen nit andere volken (bs: Dfo, Up) 
roothouw (verspr.) - rootbouw Zoplegon 
roolbouw, zo niargelon et laand wit 
(01-NI, Nbk), Grcfdoschouron isroolbouw; 
10 znoo'n fatter weer opniy inzf5en (Ubk), 
bij vergelijking: Th3 ploogt roolbouw op 
zion eion Iithorn vergt veel te veel 
inspanning van zichzelf (Up, Wol) 
roofdier (spor.) ['r...] - roofdier, predator 
roofgoed ['r...] - roofgoed: zeer schaarse 
goederen, artikelen waar veel vraag naar is 
In do oorlog 1914-1918 was at slim krap 
mit do branfgo, doe woron stobben 
roofgoed (Ow), Bottor en sock woron ok 
roofgoed on daor woddo in at laost hfol wat 
your beta old (vo), Do ooldo kofliomoufe is 
now weer roofgoed (Ow), Et was roofgood, 
die mooie oolderwetse vazon op et 
boolgood (Ubk) 
roofmoord (spor.) ['r...] - roofmoord 
roofmoordener (spor.) ['r...} - roofmoor-
denaar 
roofovcrval (spor.) ['r...] - roofoverval 
roofridder (1) ['r ... ] - roofridder 
roofvoegel ['r...] - roofvogel (Iett.) 
roofvocgelnust (spor.) ['r...] - roofvogel-
nest 
roofzuchtig (bs: Ubk) [...'s ...J - roof-
zuchtig As do iomkor do biyen tot rovorio 
prifckelt, uutlokt as et waoro, dan voort bi5 
zo draank of ooldo gistigo hunning, dan 
wo'n zo roofzuchtfg (bs: Ubk) 
rooi de [ro:oj] 1. seheiding tussen perce-
len: in de vorm van een greppel, sloot, al 
dan niet denkbeeldige grenslijn (Db, Dho, 
Diz, Nw, Ubk) Daor ht do roof langes 
(Dho), Et laand Iigt an do roof too (Nw), 
Die gruppe is zowat do roof, do schoiding 
van do porcolon gruslaand (Ubk), An die 
sloot toe, da's do rooi (Diz) 2. recht ver-
loop, rechte lijn die men moet volgen, de 

juiste richting die men moet aanhouden 
He'k zo de gooio roof to pakkon? richting 
(Wol), bfy donker do roof kwfot wozen 
(Ow), We moo'n wol de roof holon de 
rechte, te volgen lijn (01-NI), Af' bi5 et 
tunioron gfon touwliontion brukon rack Ic 
do ro of gauw kwfot (Up), 1k was biofcmaof 
de roof kwfot de rechte, te volgen richting 
(Nbk), Jo bebbon gion goofo roof af' dat 
niet rocht Iciegon kunnen (Ste), Dfo 
schefding zit glen slag of rooi an, d'r moot 
mar es leno van 't kodastor biji kommon 
(El, Db), D'r zit glen slag of roof an do 
rooilfjn d.i.: die is krom (Ow), zo ongovoer 
in zudolike roof richting (Ubk), (fig.) qo 
die man ku/glen roof macken op hem kun 
je beslist niet aan, op hem kun je zeker 
niet bouwen (Up) 3. gevoel voor de juiste 
richting, de rechte lijn (Dho, Nbk, Pe-Dbl, 
Nt, Sz, Wol) It moe'n wol even roof 
bobben (Nbk), Dfo had bolemaolc gfon roof 
bfy at wait, et was allomaolo schots on 
scbiovo (Pe-DbI), 1k was do roof kwfet 
(Dho), Jo bobbon nfot voulo roof zo j a kunt 
moeilijk volgens een rechte lijn werken, de 
goede richting vinden (Spa), Jane the 
dronlcond is, die is do roof kwiot (Wol), 
Hz had do gooic roof wol mit at kogolon 
(Pe-Dbl), Ia bin holomaol uut do roof van 
slag (Nt, Sz) 4. gissing, gok Jo lain op 'o 
roof nog wet wat doon (Ma, Nbk), op 'e 
roof eon gruppo maokon (Nt), Dat doon we 
on 'e roof of op de gok (Bu), We gongon 
zoe'n betfon op 'e roof of waor do kfcwfot 
opkwam, en we vunnan et nussion mit 
viero (Ubk), Dat doon we op 'o roof 
rooiend, schattend (Ste, Die liondobobbon 
we op 'o roof logd your It bonopoton 
(Dhau), Die man doe alIas mar op 'a rooi 
mar et kwam nook good (Pe-Dbl), Hf5 
was wat op 'e roof an 't motsolon (Ma), op 
'o rooi wat brofon (Dhau, Nbk), Dat hc'k 
op 'o roof maokt (Spa, Nw), Ze fiotson mar 
wat op 'c roof (Dho), We gaon op 'a doio 
roof (Bdie, Sz), Ikbob hiolernaol gfcn rooi 
waor we now binnon geen idee, (El), zo 
ook 1k hob d'r gion roof van wolko kaant 
we uut mooten (Diz), 1k hob ot op do rooi 
kocbtglobaal taxerend, op de gok (Np, Up, 
Ow, Sz, Wol), Mfjdonict, datdoon we mar 
op 'o roof (01-NI), ocn flutto huj op 'a roof 
kopon (Ste) 5. plaats, orngeving bij 
benadering, in verb.: Dat yore stok laand 
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htniatin dc rooi niet erg dichtbij (ni. de 
plaats die men in gedachten heeft) (Nw, 
Ow), Daor gaon we vandaoge niot henna, 
dat ht niat in de roof (Bu), Et hjt niet in 
mien rooi om daor langas to gaon, dan 
moat Dc ommauiatsen in de omgeving, 
richting waar ik heen wil (Obk), Dat pad 
uut, dan nt ic we! in do rooi (Ow), in do 
rooi van Lang-weer in de buurt van, zo 
ongeveer bij, in de richting van (Obk), 
Kick nog Os betar op die kaortc! Et is wel 
in die rooi daormoej'zuken (Ste), Et lag 
nietin de rooiniet erg dichtbij (Nw), ...uut 
de rooi (Bu, Dho, Ste), Et dorp hit  can 
bit! aonda wit do rooi (Sz, Wol, Op), Bat 
is can aende uut do row, hew, aj' daor 
henna zullon (Diz, Np), flat !aand Jut  we] 
zo veer... (Spa), Dat Jaand Jag your die 
boar to veer of hafamaole uut de rooi 
(Pe-Dbl), We weren hiolemaol uut do rooi 
wag verwij derd van de desbetreffende 
piaats, omgeving (Obk), zo ook le bin 
aorui uut do rooi (Ma) 6. tijdstip, bedrag, 
getal, oplossing, antwoord bij benadering, 
in verb.: Et was om drie tire, half viera om 
die rooi (Op), Et is in do roof van tien 
gulden ongeveer (Nw), Vuuftjg gulden, in 
die roof zit at (Wol), Mit do piles zit iy 
aorig in de roof (Ow), Jo zitton we! in do 
roof zowat, mar at is niet bia!emaol goad 
(Ste), Ow die roof zit at zowat om dat 
bedrag, getal gaat het zo ongeveer (Dho, 
Nbk, 01-Ni), zo ook Om die rooizaJ 'twa! 
ongeveer zittan (El), Om die roof henna 
hopan we weer thuus to komnien rond die 
tijd (Obk), zo ook Ja, om die rooi was et 
ongeveer rond die tijd (Bu) 
rooibaoken (Bu) et; -s [r...] 1. een 
perceeigrens markerende steen, hoopj e 
piaggen of grond 
rooibulte (App, Bu, El, Ld, Ow, Sz) de; 
-n; ...buitien ['r...] 1. bult plaggen of zand 
in het heideveld of land: het markeerde de 
scheiding tussen twee eigenaren, tussen nit 
to graven percelen veen e.d. (Bu, El, Ld, 
Ow, Sz) Vroagor stonnen de rooibu!tan op 
do scheiding van 't laand (El) 2. berg 
gerooide aardappelen (App, Ow) (.) dat 
za hasems mit at fabriakseeepalrooian on 
sukorbiatan roofen rooibulten op can 
schaiding mackten, zo kot mauge!ik an do 
wiekan, ow die aerappels an biaton zo 
makhk mauglik in at scb4o to krojan (App, 

Ow). Soms broth ten za de ecrappels zo kot 
maugalik biy et wark an rooibuftan (App, 
Ow) 
rooidoppc (Np) de; -n; ...doppien ['r...] 1. 
elk der doppen die men op zn vingers 
heeft bij het handmatig rooien van 
aardappelen Bi5 at aaipa!rooian haddan we 
rooidoppan om do vingors (Np) 
rooie de ['ro:oja] I. in verb.: over do rooia 
wazan zich niet langer kunnende beheersen 
(Nw): Die was over do rooio, hi kon van 
kwaodhiadnietpraotan (Nw), ook: in rood 
staan bij een bank (Nw) 2. z. ondor rood ll 
Rooie Kruus [ro:oj'krys] - Rode Kruis 
rooiebietenat (Bdie, Op, Ow, Pe-Dbl) et 
[...'b...] 1. groentenat van rode bieten 
rooiebietcsap (verspr.) et [...b ... ] I. 
groentenat van rode bieten 
rooiehond (Nbk, Np) de [ro:ja'hont] 1. 
bekende ziekte: rodehond, rubeola Die bet 
do rooiohond (Nbk) 
roojekool [...'k...] - rodekool 
roojekruusauto [...k ... J - rodekruisauto 
rooiekruusboot (Wol) de; ...boten [...'k...J 
1. boot bij het Rode Kruis in gebruik ais 
pleziervaartuig (voor patiënten) Do ofvaort 
van do rooiokruusboot is morgan (Wol) 
rooickruuspost (spor.) [...'k...] - 
rodekruispost 
rooien Ook roden (Op. Ste) zw. ww.; 
overg., onoverg.; rooide, het rooid 
['ro:oji?J'ro:ad1] 1. (overg.) rooien (van 
aardappelen, bieten, bomen) acupelsrooian: 
Et is now we! zo veer, dat we van oons 
aigon aazpels rodan kunnan (Op), do 
eerpei's d'r uut rooien (El), bietan rooien 
(El, Ow), Dc rooie bieten moe'n rooid 
woddan (Obk), bomen... (Sz), Hij wol de 
boom d'r uut rooien (Dhau), do stobban 
rooien (El) 2. (overg.) een stuk grond 
afwerken door aardappelen ed. eruit to 
halen We rooien do boakon aarst nI. de 
stukken in de hoeken van het akkerland 
(Nbk) 3. mikken, richten op (lett.) Daor 
moej' op rooien (Op, Np), organs can vast 
punt aithouwen on dan daor op rooien 
(Spa), Daor kuj' niet op rooicn, jong 
(01-Ni), Jo moa'n altiod op et middelpunt 
rooien ow hoga pun ten to scbietan in do 
schiettante (Obk), Aj' sthietan mooj' op 'a 
roze rooien (Wol), Daor rooidc hiy op 
mikte (Bu), 1k kan 't nooit rooien om die 
balla d'r dew to gooian (Sz), Dat kuj'goad 
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rooien on de pao/an zo recbt bi5 de s/oat 
Janges to zatten (El), Die dronken is kan at 
pad met near rooien (Ow), Zo 'k at zo 
rooien?zou het zo goed komen met wat ik 
doe, vooral: zou ik op deze manier de 
rechte lijn houden (Bu), Ic moc'n goad 
roaicn aj' de knikkerraeken wi/len (Dhau), 
Mk bosteren moej' we/ goad rooian kuanen 
(Db) 4. taxeren, schatten, schattenderwij s 
good uitvoeren Et is niat zo makke/fk on 
de kostan to rooien (Wol), Dat roof ik 
taxeer, schat ik (Ste), Ic moa'n dat mar can 
batien rooien (Nw), Now, daor roof 1k at 
mar op daar taxeer ik hat maar op (Nw), 1k 
roof or mar even mit de koffia, want i/c kan 
et scbappien nicE vienen (Nbk), Dat rooi ie 
nooit on do tuun reeht of to stikkcn (Ste), 
Et vaalt met nit on paroles to rooicn dat 
at goad kant (Bu), Dat bob 1k goad rooid 
goad geschat, globaal gemeten enz. (Nw), 
Iemoe'n 'twat good rooien bijv. de rechte 
lijn houden (Ma), Thy rooida at parcias 
(Nt), Aj' aan flinka borre/ op babben, is at 
min rooien on rachtuut to /open (Sz), Hoe 
kim za 't zo rooien, parcies toagaliaka (El), 
I/c weet at met, mar /ao'we mar rooien dat 
we die kasot tatE moetan (Diz), We ni/en 
de richting mar can betien roofan (Dhau), 
Hoe veer is die bos bier wag? [met ais 
mogeiijk antwoord:] Now, a'ketrooienza/ 
(1) als ik het schattenderwijs moat zeggen 
(Bu), Dat he'k aorig rooid dat heb ik good 
geschat, vooral: ik ben er precies op tijd 
mae klaar gekomen (Nbk, Bu), We rooien 
d'r op dat we d'r nit wit kwman (Ma) 5. 
(overg.) klaarspelen Hi5 kan '1 moai/ik 
rooien om at pad rochE to ho/en (Diz), Dat 
bet hfy met rooidniet kiaargespeeld (Ste), 
ffii kan at bier nicE rooien, hij hat at 
boeltian o bray/con hij redt hat niet (in 
financieei opzicht) (Ma), Ze kim at we] 
aorig mit makeer rooien het met elkaar 
vinden, evt.: met elkaar samenwerken 
(Nbk), zo ook: We konnen at wa/ aorig 
rooien mit de ni5a buran (El, Obk), Ze 
konnen at best rooien, de be/a tied 
(01-Ni), Die twia kim 't aorig rooien (Ma), 
Oonza groep kan at goad nit alkaer rooien 
(Ow, Nt), We n//an at we/ rooien mit 
mekaar (Sz), Die bin-en kim at fiat mit 
mekaander rooien (Nw, Pa- Dbl), Kuj't flog 
war mit do buarmazi rooien? (Bdie, Spa), 
Dat rooien we wall komen we wei 

overeen, zuilen we samen wet redden (Bu, 
Nw) on We n//en at we] roman, tagaara 
(Ste) 6. (onoverg.) juist zijn, lijken Et 
moat argens op /ieken, at moat argens op 
rooien (Nbk), waartegenover Et rooit nict 
(Dho), Et rook nargens naor hat lijkt 
nergens naar, hjkt naar niets (verspr.): Et 
rook nargens naor mit dat war/c, at is 
a//amao/ schieve on brick (Obk), Die 
k/aren passen niat M5 makaar, at rook 
nargens naor (Nbk), Et rooit naargens naor 
hoe ze op 't baden mit saks 0mm ega on 
(Obk), zo ook Et rooit d'rniat op (Spa), Et 
rook kaant noah wa/ (Ma, Np, Op, Ow), 
Hier rooit ni/cs van het raakt kant noch wal 
(Bdie), Waor rook dat now op (Ste), Et 
rooit op gien stokken nao Iijkt nergens op 
(Bu), ...op gian stokkan of patten nao id. 
(Bu) 6. z. rodans 
rooiens z. rodeos 
rooier (verspr) Ook rode, (01-NI, Op, 
Ste) de; -s; -tien ['ro:oj/'ro:od] I. iemand 
die aardappeien rooit Da rooiars bin 
morgens a/ vroag op at /aand (El) 
rooicstrcept z. roodsiroapt 
rooigreens (Obk) de; ...greenzen ['ro:oj...] 
1. afscheiding, grens in de vorm van een 
sloot, greppel Dc rooigreens is die oo/de 
s/cgga, dat bet a/tied do schaiding west van 
do parca/an (Obk) 
roofing (01-Nt) de; -s, -en ['ro:ojtq} 1. 
rooilijn Die mure ston he/amao/e bitten de 
rooiing (01-Ni) 
rooilattc (11Th, Dfo, El, Np, Obk, 01-NI, 
Sz, Wol) ['ro:ojlato} - rooiiat, in diverse 
toepassingen, vgi. eon rooi/atte brukan bi 
bet zien nI. om zich op to richten (Dfo), 
We badden de rooi/attan uutzet an now 
kon do s/oot greu van woddan (01-NI, 
Obk), rooi/attcn bruken on eon buus uut to 
zetten (El) 
rooiliende (verspr.) de; -n; -gien 
['ro:ojlindo] 1. lijn die men spant, uitzet 
om in een rechte lijn uit to graven, af to 
steken, poten enz. can roof/iende in do 
tuun brulcen om a//es recbt to kriegan 
(Dmi, Obk), can rooi/ienda spannan am 
ban en to poten (Nw), ...d'r bij /angas 
doen am eon s/oat racbt ta kriagan (Diz, 
El), vandaar: Da rooi/iende moot d'r even 
/anges (Ow) 
rooilijn de; -en ['ro:o ... ] 1. rooilijn (voor 
het uitzetten van huizen of andere 
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gobouwon) Zo woe'n do rooilijn flog 
uutweton (Ste), As d'r con huus bouwd 
wodt, wo n eorst do rooihjnon uutzet (Up), 
Die gruppe dat is do rooilijn (Wol), Do 
buzon sAwn in de rooilijn, op eon bopaolde 
otctaand van do wog (Np, Nbk), Bij et 
bouwon woof' do vourgevol in do rooilijn 
plaotsen (Ubk), Dat huus wag daor niet 
bouwd woddon, want dan staot ot baton do 
rooilijn (Ubk), Zo maggon niot baton do 
rooilifn gaon (Up), Die buzon staon your 
do rooiifn (Bu) 2. lijn als afscheiding van 
percelen (Dho, Nw) Do rooilijn lopt daor 
bij et huus (Nw) 
rooimesicne (verspr.) ['r...] - rooimathine 
rooipaol (Np) [r ... ] - rooipaal Ze zetten 
eon roozjoaol in ot laand, daor zeporcies op 
an warkten (Np) 
rooipenne (Dfo, El, Ubk, Sz, Wol) do; -n; 
-gion [ro:ojpsnoj 1. elk der stokken, 
penmen aan her uitoinde van eon rooiliendo 
(Obk, Sz, Wol) 2. stok, lat, paaltje ter 
marketing van do grens van percelen (Dfo, 
El), voor hot uitzetten van wagon 
rooisloot (Bu) do; ...slodon; ...slotien 
[ro:oj ... ] 1. grenssloot, greppel 
rooistien (Bu, El, Uy, Ow, Wol) do; -en, 
...der (Ow) ['ro:ojsti:nJ 1. elk der flinko 
keistonen tussen percelen ge!ogd die do 
grens tusson rechthebbenden, eigonaren 
aangeven (z. ook balstion) % moonton 
woddon your do buf winning rooistionen 
uutzet, ow iedors pat to bepaolon (Op) 
rooitied (spor.) ['r...] - rooitijd 
rooiwilg (fp) Uok leemwilg (fp) de 
{'ro: ... ] 1. (vorz.) duizendknoop 
rook [ro:k] - rook (lett.) D'rkomt rook uut 
do schostien (Nbk), Vrooger zat d'r vaeko 
eon lookion in do zoolder ow do rook d'r 
vat to kriogon (Ste), We krlogon wool 
weer, want do rook gaot stoil in do hoogto 
(Ubk), We hobbon do kaomer vol rook 
zitton (Sz), 'Us hior blauw van do rook d.i. 
voolal: doordat or voel sigarotten onz. 
warden gorookt, zo ook 't Ziot blauw van 
do rook (Sz), Et stinkt hior van do rook 
(Bdie), Wat is daorginder eon rook, daor 
kon do bool we] in braand staon (Db), Do 
rook sfoug miy om do kop do flardon rook 
(Ma, Ow), (fig.) in rook opgaon (Nbk, Ste, 
Sz), Et Jigt in do rook van Oostorwooldo in 
de naaste omgoving van (Bu), zo oak Et 
hgt onder do rook van Noordwooldo (B die, 

Nw) en Thy woont ondor do rook van do 
karko (Ste), Da's eon hiel aendo wit do 
rookvor uit do buurt, vor verwijderd (Nbk, 
Sz, bo: Np, Up), Zo woonden nogal eon 
ondo vat do rook (Nbk, Nt, Ubk, Wol), zo 
oak 'tls aorig uut do rook (Ma), Zo wonon 
(..) (Ow), Die woont eon hid aention wit 
do rook (Spa, Nbk), We gaon aorig vat do 
rookvor weg (Ubk, 01-NI), Wozitton veer 
uut do rook wonen, verblijven vor 
verwijdord (van do plaats waaraan non 
refereort, al dan niot stilzwijgond) (El, 
Ubk), Et ljt vat do rook Iigt vor 
verwij derd (Bu, Nbk, Ste) en Et dow lag 
heel vor vat do rook, wel can tire op 'e 
lots (Pe-DbI) * Waor rook is, is (ok) vvur 
goon rook zondor vuur (verspr. US, Np, 
Nw, Wol) 
rookachtig (spar.) ['r...} - rookachtig 
rookanslag (spor.) ['r ... ] - rookaanslag 
rookartikel (spar.) et; -s [r ... ] 1. elk der 
rookwaren 
rookbom (spar.) ['r...] - bep. born: 
rookborn 
rookeoupé (spar.) ['ro:kupt:J - roakeoupe 
rookhokke (verspr.) Uok rookhutte (Sz), 
spekhokke (Diz, Nbk, Nt, Nw, 01-NI, Up, 
Ow, Spa) et; -n; ...hokkion [ra:khoka] 1. 
rookhok: spocialo ruirnte in verbinding mot 
do schoorsteen, waar vleos, spek enz. in 
word goroakt D'r is con rookhokke op 'o 
zooldor togon do bozow an bouwd, daor ze 
vrooger et vicis, sock on wost in rookten 
(Ubk), In or rookhokke bangt or sock to 
roken, tot et goad dow-trokkon was on dan 
wodde at drougd in deuzon mit haksol 
(Ubk), Aol dodon zo bi5 oons in 't 
rookhokke (Ste), As do inotwost klaor was, 
wodde zo rookt in 't rookhokke on dan to 
drougon hongon in do h ooko van do ka em or 
(Dhau) 2. kamer of ruirnto andorszins 
waarin monson veol roken (Nw) 
rookhol (Dho, Nw, Wol) ['r...] - rookhol: 
ruimto waar monsen voel roken Do ka em or 
is eon rookbol (Dho) 
rookhutte z. rookhokke 
rookkaaste (Dho, El, Pe-DbI) Uok 
rook/caste (Sz) do; -n ['r..] i. hotz. als 
rookhokke, z. a!daar, bet. 1 In do 
rookkaasto kwarn vroogor do wost en or 
sock to bangon (El) 
rookkanaal (Dfo) [r ... ] - rookkanaal: 
schaarsteonkanaal do wiomo, op 'e zooldor 
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tegon et rookkanaai (Dfo) 
rookkappe (Wol) do; -n; ...kappien ['r...] 
1. bijenkap, bijensluier 
rookkaste z. rookkaasto 
rookiciding (Obk, Spa) do; -s, -en ['r...] 
1. (voolal my.) schoorsteenkanaa!, hot 
stenen deel van do schoorsteen waardoor 
do rook gaat, tot hot eind aan do bovonkant 
Et spek bangt in ? rookhokke, op 'a 
zoolder, ho von de schoorsteen, et was 
gowoon con onderdeol van do rookloiding, 
mar dan we] zo dat do rook oerst dour 't 
rookhokkc ging vow-dat et dow- do 
schoorsteen naor buton ging (Spa) 
rookioclit ['r...] - rooklucht 
rooknust et; -en [r ... ] t. ruimte met voel 
rook: door slecht brandond vuur, doordat 
men veol rookt Do kachel trekt daor met, 
et is daor can rooknust, ailemaol rook in 
do kaemer (Bu, Wol, Nbk), Bij eon slechto 
trek van do schostien kriej' eon rooknust 
(Db), Wi5 as oolden bin bliedo mit oons 
aardgas, dan bin we van die rooknuston of 
(Obk), (gezegd van bijv. oen kafé waarin 
voel gorookt wordt:) Et was daor eon 
rooknust (Obk), AJ' daor in butts kommen 
is at b-ok eon rooknust ni.: zoveol wordt er 
gerookt (Wol, Nbk), zo ook Do kaemer 
was oen rooknust (Bu, Op, Ow), Wat zitton 
jim bier in eon rooknust (Ma, Np, Obk, 
Spa) 2. slecht brandond, rokorig vuur 
(Dho, Np, Op, Ow) Jo moe'n dat rooknust 
es even opporken (Dho, Np). 't Is eon 
rookaust in do kacbol (Ow), Eon rooknust 
bad ij as de eorpolstookpot niot branen wol 
(Ow), Etpaosvuur was gauw uutbraand en 
voraanderde algauwin eon rooknust (0p) 
rookofvocr (Diz, Nbk) ['r...} - rookafvoer 
rookpiepc (bet. 1: Np, Obk, bet. 2: spor.) 
Ook rookpupe (bet. 1: Spa, Ste) de; -n; 
...piopien ['r...] 1. pup waardoor men rook 
naar buiten doet gaan, eorder wel van hout 
(Np, Obk, Spa, Ste) In oons ooldo butts in 
Feporge hawwo vrooger ok eon rookpiope, 
mar die was met van boolt, mar van slut 
(Np), Eon rookpiopo die ok nog in ooldo 
boorderien zit is van hoolt en daordow- 
niet zondor gevoor (Obk), We hobbon eon 
rookpiepo dew- et dak om de rook kwiot to 
wodden van do ketol van do centrale ver-
warming (Obk) 2. pijp waaruit men rookt 
(spor.) 
rookpupe z. rookpiepe 

rooksignaal (I) ['r...} - rooksignaal 
rookspek (Ste) ['r...] - rookspek 
rookspul (Nbk, Nw) et; -len ['ro:kspA!] 1. 
rookwaren on bijbehorendo benodigdheden 
rookstoel (Bdio, Bu, Nbk, Np, Obk, Spa, 
Wol) ['r...] - rookstoel: bep. lage lounstoe! 
Do ooldo man zat aovons in zion rookstoel 
en had dan nog eon gezeflig uurtien (Obk), 
Eon rookstoel kuj' de roggoleuning van 
verstoiJon (Bdio, Wol) 
rooktaofel (Nw) ['r..] - rooktafeltjo Do 
rooktaofol daor staot et rookspul, do 
rokerije op (Nw) 
rooktebak (Db) ['r...} - rooktabak 
rookvanger (Obk, 0p,  Spa, Sz) do; -s 
['r...] 1. hetz. als rookverdriever, z. aldaar 
(Obk) Eon koerzo moot ok eon goeio 
rookvanger wezen as bij braant (Obk) 2. 
rookvang (Op, Spa, Sz) Bovon do smidso 
is eon rookvanger (Spa), Disso schostion is 
eon boste rookvanger (Op) 
rookverdricver (Ld, Nbk) do ['r...] 1. 
middel waarmoo men tabaksrook verdrijft, 
vaak in de vorm van een kaars een koorze 
as rookvordriover (Ld) 
rookvertrek (1) ['r...] - rookvertrek 
rookvleis ['ro:kflejs] - rookvleos Mag Dc 
eon oons rookvleis? (Wol), Rookvlois 
duurt et Jangst (Nw) 
rookvri'j (spor.) [aks. wissolt] - rookvrij 
rookwagon (spor.) ['r...} - rookwagon 
rookwicn,e z. wiemo 
rookwolke do; -n, -ns (z. wolke), 
...wolkien ['r...] 1. rookwolk Etishieriene 
rookwolke er is bier veel rook, d.i. ook: 
doordat men sigarotten enz. rookt (Nbk), 
Mit dat bij do oorsto rookwolkon do 
kaemer in datnpte (..) n!. door to roken 
(vo) 
rookwost ['r ...J - rookworst Do motwost 
woddo even rookt, on dan baj' rookwost 
(Np) 
rookwume z. wiemo 
room [rô:m] - room (op melk) Do katto 
zeup do room van do molk on siikte him 
om do bek (Obk), Et roompion is d'r of de 
beste room is or al afgohaa!d, ook fig.: hot 
mooisto, bosto is weg, gezegd bijv. als men 
orgens to !aat za! arrivoren: Et roompien 
zal d'r we] of wezen (Ste) 
roomachtig (spor.) ['r ... ] - roomachtig 
roombotter (vorspr.) ['r...] - roombotor 
Eon stok wzjge mit room bottor is arg 
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ieklcor (Db) 
roomboorn ['r...] - roomhoorn (lett.) 
roomies (Nbk) ['r  ... l - roomijs 
roomkannegien ['r...] - roomkannetje 
roomkleur (Bu, Nw) ['r.. ] - roomkleur 
roomkleurig (Bu, Nw) bn. ['r...} 1. met do 
kieur van room 
roomlepel (Bu, Ste) ['r...] - roomlepel 
rooms [rô:ms] - rooms, rooms-katholiek 
In ccxi rooxnse kerkdionst /cnieicn do 
moensen nogal es (Spa), do roomse Karke 
(Np), (zelfst.) Do roomson moe'n naor do 
karko to biccbten (Obk), Do roomsen 
hadden con protte bijzundaogcn, zoas 
Ai/erhoiiigen en Horn civa ort, Kewiinginne-
dag (Np) * (schertsend of scheldend:) 
Roomse paepon/Kwi niot gaepen/Om hour 
dzkkc kin/Daor zit do duvol in (Np), 
(gezegd tegen katholioke kinderen door 
kinderen van de niet-katholieke school:) 
Roomse pacpon/Kun van do bongor niot 
ga open/En hobbon eon baldcion ondor do 
kiniVaorpist de duvei in (Ste), (drie maal 
achter elkaar to zeggen zonder zich to 
verspreken:) Achter do Roomse kerk/ 
Hongen dde drogo doe/can (Bu) 
rooms-kafteliek (spor.) bn. [ ... kata'iik, 
katl'ik] 1. rooms-katholiek 
rooms-rood (spor.) - rooms-rood 
roomscheppe (Ste) ['r ... ] - roomlepel, vgl. 
Et roomseheppion bong vacko in et 
kannegion, d'r zat con haokien an et 
scbeppien (Ste) 
roomsoes (Nw) ['r ...l - roomsoes 
roomstel (Ste) ['r...} - roomstel: Eon 
roomsteiogien was biy cons et room-
icannegion mit eon sukeipotticn (Ste) 
roonfelig (vo) bn.; -or, -st [ro:fjox} 1. 
(van de huid van hot gezicht, handon) 
rimpelig Et weren twic hiel bejaorde 
moons/con, klain van stok on mit koppies 
die hieiemaoi vorwoerd, uutdreugd on 
roonfo/ig weren (vo) 
roonselder (Dfo, El, Np, Nw, Sz) Ook 
roonseler (Dfo, Ma, Nt, Obk, 01-Ni, Op, 
Pe-Dbl) do; -s ['rö:s}dç/ ... IT] 1. iemand die 
roonscit (bet. 1), hetz. als kwaanseider, z. 
aldaar 2. ronselaar: van personen D'r 
haddon roonseiors doondo west om 
vrou won to roonse/en vow bordeien 
(01-Ni), roonselors van soidaoten (Dfo) 
roonselen zw. ww.; overg., onoverg.; 
roonselde, het roonseld ['rô: 5112]  1. 

(onoverg.) eon beetje handel drijven, 
kwanselen (verspr.) Hij roonsoit in 
peenlon(Wol), ...inkaiverenzo(Ste),Die 
poerdokoopiuden roonseiden op 'e mark 
(Wo), Da 's ok woi zoe'n roonseider, bij 
roonsoit ovoral in (Nw), Die roonseit ok 
alt/ed nog war (Bu), Hij is a/tied mit et 
veebesiag an 't roonscien (El) 2. (overg.) 
werven: van personen roonselon vow- ot 
vreomde/ingonicgiocn (Ste), soidaoten 
roonse/en (Dfo), D'r baddon roonso/ors 
doonde west cm vrou won to roonsolen yew-
bordo/on (01-NI) 3. (overg.) dooreen-
schudden, hetz. als roffe/en, bet. 5, z. 
aldaar (El, Obk, Op) de ooxpcis in de nk 
even roonse/on (El), Et roonscion in do 
wanno woddo daon om do kiiyen uut et 
zaod te kriegon (Obk), De rogge moot in 
do sjouwt good roonseld wodden (Op) 
roonseler z. roonsoidor 
roos (verspr.) Ook rote (Np, Obk) de 
[ro:as/'ro:ozo] t. hoofdroos Roes in otbaor 
is mar lastig (Nt, Pe-Dbl), D'r is eon ni5 
middoi veur do roze in 't baor (Obk) 
rooskicurig (spor) [aks. wisselt] - 
rooskleurig (fig), hoopgevend Dat zag d'r 
niot al to rooskiourig vat (Nbk) 
rooster z. rouster 
roosteren z. reustoren 
roppe z. roppord 
roppel (El) bn.; prod. ['rop] 1. slecht, slap 
in eikaar zittend Vroeger haj' wei dat de 
koorbougeis van hoolt weren (..); ze bin 
d'r vow- cm do bioktonne good op zion 
p/ak to ho/en, zodat die good dri5en kan; 
baj'zo met dan woddo do boo! gauwroppei 
(El) 
roppen zw. ww.; overg, onoverg; ropte, 
hot ropt ['ropip] I. rukken, scheuren, (hard) 
trekken, hard plukken Hi) is d'r mit an 
roppen on an It scheusen (01-Ni), Hij zat 
an or touw to roppen (Pe-Dbi, Wol), Laest 
bat- F. [nl. een bep. bond] oon win/co/ba oke 
in zion blauwe kioio ropt (b), DieJongo zit 
overai in to roppen zit overal met z'n 
handen in (b: lm), Zit d'r tocb met mitjc 
vingers in to roppen di. peuterend trekken, 
in kieding bijv. (bo: Bu, Nw), Hij was an 
't roppen on trekken om do knoiien your do 
winter vat do grand to kriogen (Obk), do 
matte do stool vat roppen (Ow), Dojongen 
bebben ot ekstomust d'r uut ropt; ze weren 
d'r mit an 't ven-oppen (Obk), den gaanze 
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roppen plukken (Obk, 01-NI, Np), zo ook 
do veron d'r nut roppen d.i. bij ganzen, 
kippen (Nt) on Vrooger was et gebruuk om 
do gaanzen to roppon, oat was deploem d'r 
nut trek/con om to verkopon vow- bodde-
vu/ling; or gebow-de togon et mdcii an, dan 
zat do ploem d'r los in en dan doe or de 
voogels n/ct zo zeer (Obk), Do gaanzon 
wo'n ropt om doom; to /aiegon; ze laoten 
ze gewoon in Jovem want d'r komt wear 
nif doons op (Bu), Moo/co moth graeg 
even roppen stiekem kijken hoever de 
aardappelen zijn door aan het loof to 
trekken (Nbk), ook: een klein gat maken 
met hetz. doel (bo: Bu, Nw), Datmesiszo 
stomp, ie kim d'r n/ct mit snieden, et ropt 
d'r dew (Db, Dhau, El, 54 Wol, Diz, 
Tegenwong kun eon b/c/oboel n/ct moor 
mit do zendo omincgaon, or is vaoke moor 
roppon as sn/eden (Obk) 2. slecht maaien 
(verspr) It Gras is d'r of ropt (Bu, Wol, 
Ma), Et is d'r rear of ropt erg slecht 
gemaaid (Nbk), ...mal ofropt (Np), It Is d'r 
aonj of ropt (Sz), Wie her daorin arson to 
roppen! (Ste) 3. hard werken (vooral 
lichamelijk) Ze bobben alt/ed ropt wat ze 
konnon on now bebbon ze d'rn/ks an (Sz), 
Buurznan is ok weer an 't roppen hard 
werken (01-NI), Die man is daor de h/ole 
dag an 't roppen, die zai vanao vend do 
p/epa ok wel wit hebben (Obk), Die kerol 
ropt en scheurt al/es b/f mekaander werkt 
zeer hard (Np), zo ook Die man is een 
hadde waiter, h/f ropt en scheurt van a//es 
to hope (El), Mit vrotten en roppen her b/f 
a/tied war/ct; or was n/at cen gestaodigo 
worker (Obk), Ze moe'n d'r tegen roppen 
om et daon to kr/egen (Np)  4. bijeen-
sehrapen (van geld enz.) Ze roppen a//es 
bif mekaandor, ze bin nook tevreden 
sehrapen (El, Spa, Pe- Dbl), Ze bobben b/el 
wat b/f mekeer ropt (Ma), gold b/f e/kaor 
roppen (Nt), Jo kim we! van a/los b/f 
mekeer roppen, mar et leste bemd zit g/en 
bust op (Obk) 5. zich wild, lomp ge-
dragen, wild tekeergaan (en daardoor ver-
nielen) Lit toch es st/I/o, Jo roppen me do 
bielo bende wit mekaer (Wol), Zit n/ct zo 
op die stool to roppen (Nw), Zit toob n/et 
zo to roppen op die movie stool, Jonge, 
want dan gaot et p/uus kopot (Spa, Obk), 
Rop mif die stool niet kepot (Ma) 
ropperd Ook roppe (bet. 1: Ste) de; -s 

['ropçtl'rapo] 1. maag I/c heb n/ks in do 
ropperd heb niks gegeten en heb trek 
(Dhau), 1k bin ulauw, i/c moot wat in do 
ropperd bebben lets gaan eten (Wol), We 
moo'n wat vet in de roppord bebben we 
moeten gaan eten (Nbk), zo ook We moën 
eorst mar wat in do roppe bobbon (Ste), 
Die kan oten vow-  twie, die moot we! wat 
in zion ropperd bebben (Dfo), AJ' fang on 
zwaor war/c doen moeten is et we/ nodig 
om genoeg hi je ropperd to kriogen (Op), 
Jo moo'n good eten in de ropperd hebben 
in voldoende mate eten (Nt), Die krigt wel 
wat in de ropperd zo to Zion, want bif is 
d/kko on vet (Bu, Nbk, Nw, Obk), H/f 
knit genoeg in de ropperd (verspr., Ow), 
...niet gonoeg in de ropperd (Dhau, Ow), 
Ai' mar wat in do ropperd kr/egen als je 
maar wat to eten krijgt (El), 1k bin wat ho! 
in do ropperd heb trek, heb een hongerig 
gevoel (Obk) 2. (bij uitbreiding) romp, 
lichaam Die her do ropperd ok aorig kopot 
z'n lichaam, met name: door to zwaar work 
(Np), I/c bob or slim in do ropperd, a//es 
dootme slim zoer(Db), Jemoe'nRink wat 
in do roppord [bet. 1] bobbon, dan /crioj'olc 
wel wat vet om do ropperd (Bdie, Ma, 
Nbk), H/f hot gion vet op 'e roppord(Bu), 
I/c bin vandage n/ks loflor in do roppord 
(Sz), flat zit me fang n/ct la/ricer in do 
roppord het zit me niet lekker (Np), H/f is 
do laesto tied slim oo/d wooden, b/f badde 
vrogger ok eon star/co roppord (Np, Db), 
Die bet wat op 'a roppord had een pak 
slaag (Bu), Die her biol wat in zion 
ropperdis sterk, taai (Dfo) 3. stork iemand, 
iemand die veel lichamelijke arbeid kan 
verzetten (verspr.) eon star/co roppord een 
sterke man (Diz, Ma, Np), Zwaor war/c 
mooj' oen roppord vow- hobbon (Bdie), 't Is 
eon roppord van eon karol, d'r is him n/ks 
to zwaor (Ma, Np, Obk), Dat/s eon kwaoio 
ropperd een zeer flinke, harde werker 
(Dfo) 4. (vooral inzake lichamelijice 
arbeid) hard werkend iemand Hif is con 
groto ropperd h/f/can war/con as eon poord 
(Dfo), Dat bin ecbto ropperds (Dho) 5. 
wilde, ruige man (Spa) 6. paling met grijze 
bulk, i.t.t. schieraal (met bruine onderbuik) 
(b: Im) 
ropperi'je de [ropç'tje, ook ...sj; z. -i'je] 
I. het roppen in diverse bet., z. aldaar 2. 
het beroppon, boroppen, z. aldaar (Ste) 

-1126- 



ropperig - roskammen 

ropperig (verspr.) bn., bw.; -er, -st 
['ropçox] 1. versieten, met gaten, rafels of 
anderszins aangetast (Bu, Dhau, Dim, Np, 
Nw, Obk, Op,  Spa, Wol) Die aolde brook 
wodt aorig ropperig (Np), Winterfassen 
wo'n ropperig van et dregen slordig, 
haveloos (Spa, Wol), Die appols bin wat 
ropperig met barsten ad. (Dho), Die 
ecrappels... met ziekelijke uitwassen (Nbk), 
Dc jasse van die man zicht d'r ropperig 
uu4 hi)' is an een ni)'e toe (Bu, Nw, Obk) 
2. uitgesleten en daardoor to ruim zittend, 
zoals van sluitwerk (Bu) 3. haveloos, 
slordig, slecht gekleed (Bu, Dho, El, Ld, 
Obk, 01-Ni) Hff  zicbt d'r aorig ropperig 
uut in die kieren (01-Ni, Bu), Thlopt d'r 
ropperig hi)' haveloos (El, Obk, Dho) 4. 
trek hebbend, met een hongerig gevoel 
(Dhau, Dho, Obk, vo) 1k moat neudig wat 
hebben, L4 bin zo ropperig in de huud 
(Dhau, Obk), Ze kregen een toppe buj veur 
am wat to doen te bebben on daor beten ze 
ropperig in; ze badden wel verlet van wat 
dreug voer (vo), Hi)' lust wel wat, hi)' is 
a/tied ropperig (Dho) 5. zich niet good 
voelend (Wol) ropperig in do huud (Wol) 
6. kwaad (Ow) MY is ropperig in de kop 
(Ow) 
roppig (Dfo, Dhau, Nbk, Nt, Ow, Sz) bn.; 
-er; -St ['ropox] 1. (inzake kleding) 
slordig, haveloos (Dfo, Ow) Dc kleren 
hangen d'r roppig amine (Dfo), Die is 
roppig in de kieren (Ow) 2. met een gevoei 
van trek, hongerig (Dhau, Nbk) roppig in 
do huud wezen (Dhau, Nbk) 3. boos (Nt, 
Sz) Et liekt niet best daor, aorig roppig! 
d.i.: nogal boos zijn ze (Nt), Et zit me 
aorig roppig in do huud het zit me niet 
Iekker, 1k ben boos (54 
rops (Bu, Db, Dho, Di; Nbk, Np, Obk, b: 
lm, bi) bw., bn.; -er [rops] 1. enigszins 
hongerig (Db, Dho), ailes willende eten 
(Obk) Die varkens die bin rops (Obk), 1k 
bin rops in de huud (Dho) 2. dun, 
versieten, evt. met gaten (van kieding, 
dekens, schoeisel enz.) (Db, Di; Np, bi: 
Nbk) Et begint to slieten, or wodt rops en 
dunne (Diz, Np), Et ziet d'r raps wit (Diz), 
? Beddetiek wodt bier on daor wat rops 
(bl: Nbk), Mien klompen wo'n rops (Db) 3. 
met oude versieten kieren aan, haveloos 
(Db, Diz, Nbk, Np) Wat is die raps in do 
Heron, de vodden bangen d'r bi)' (Db, 

Nbk), Aj'rops binnon bej' delderen vaeko 
stokkend, dan bif slimine sleets (Np), d'r 
raps hi)' ]open (Db) 4. niet meer good 
ineen sluitend, slap in elkaar zittend (Db, 
Nbk) Dat baandvat van 't mes is rops (Db), 
De krappe van de deure is raps (Nbk) 5. 
(van dieren, planten) enigszins ziekelijk, 
aangetast (Db, Nbk) Die eerpel is raps met 
plekken, aantastingen (Nbk) 6. verniel-
zuchtig (b: lm) 7. slecht gemaaid, door 
kerven, snijden e.d. aangetast (Bu) Dat 
laand is aank raps slecht, niet egaal 
gemaaid (Bu), Dat hoolt is raps, Ft  is 
bielemaale verkarfd (Bu) S. boos (Dho) 
Hi)' is aorig raps in de kap (Dho) 
rorzig (b: In) bn.; -er, -st ['r3rzx] t. 
druk (wat het work betreft) FtJs  slim rarzii 
vaninargen or is veel work to doen (b: in) 
2. (van het weer) onstuimig Ft  Is rarzig 
weer (b: In) 
ros (Np) et [ros] I. in et staalen ras nets 
1k tal mien sta a!en ros mar as wear 
thuusbrengen 1k zal maar eens weer naar 
huis fietsen (Np) 
rosachtig (Bu, Obk, 01-Ni, Op) ['rosaxtx] 
- rosaehtig, rossig Ze had wat rosachtig 
baar, mar was een good maegien (Obk), 
Hi)' is wat rosachtig (Bu) 
rosbeier (Np, Obk, bo: Dho) de; -s 
['rozbcjç] I. wild, edit levendig kind, 
schelm, kwajongen (Obk, bo: Dho) een 
smerige rasbeier kwajongen die smerig 
thuiskomt (bo: Dho) 2. ruwe man, ook: 
harde maar niet zo nauwkeurige worker 
(Np) 
rosbief ['r...] - rosbief 
rosé (spor.) [ro:o'su, ...stj} - rosé 
rosin my. ['ro:Qsis] 1. kleine razen in 
diverse bet., z. raze 2. benaniing van bep. 
soort aardappeien, roosjes (Dm1) 
rosiesspetde (Diz) de; -n ['ro:asis ... ] 1. 
bep. speid als versiering op het oorijzer D'r 
zat we! verscbii in do rasiesspelden op de 
aoriezers (Diz) 
roskam z. roskamine 
roskamme (verspr.) Ook roskam (Nbk, 
Ma, Nt, Nw) [ros ... / ... ] - roskam, paarde-
kam Et vee mag dFr  wel over as ze de 
raskainrne even over do huud kriegen 
(Diz), de roskam op Fe peerden zetten de 
paarden gaan roskammen (Ma) 
roskammen (Spa) ['roskaip:] - roskammen 
(lett.) Dc koenen roskammen deden we 
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rosicainmer - rot 

vroager olke zaoterdag (Spa) 
roskammer (Ow) de; -s ['roskamç] 1. 
smeerlap, aehterbakse, gemene vent 
rosmeule (OS, Bu, Nw, Ste) de; -n; 
.meultien ['ros ... ] 1. rosmolen: draaiend 

wiel met boom, ni. ter aandrijving van de 
dorsmachine Dat rad bietto do rosmeule, or 
ston buten en do dösmesieno ston op 'a 
dale; at poerd drool et dus van buton an 
(Nbk), Dc rosmoule daor kon et poard 
vew et kwan, op 'e kaammeule, mit do 
tou wan d'r van wodde de rosmeulo 
andre van, et oerste 'mecbanisme' om te 
c/oaken (Ste) 
rosselen (Bu, Ld) zw. ww.; overg.; 
rosselde, het rosseld ['rosi] 1. dooreen- 
schudden van aardappelen om zand en 
andere ongerechtigheden eraf te doen gaan, 
veelal in een grofmazige zak do oozpels 
even rosselen in een holle zak (Bu), We 
rosselen de aexpols in do zak om ze sch one 
te macken (Ld) 
rossen I zw. ww.; overg., onoverg.; roste, 
het rost ['rosi] I. maken van harde, 
wrijvende bewegingen (op jets) Aj'last van 
jokto op 'a rogge bebben, is et we] noffelik 
as lena jow ovenpies goad rossen wil 
(Obk), even do rogge rossen tegen ot 
kozien van de daure ni. tegen de jeuk (Ma, 
Nw, Ste), Ros me do rogge even! (Ow), 
Willen jow mij do voaton even waann 
rossen? d.i. door er hard over te wrijven 
(Wol), Van de kooldo mossen wiy do 
banen rOssen om ze waann te bolan (Obk), 
Mit beide hanoi, do oren rossen, dat dot 
goad zeer(Obk), vandaar Za'kje even over 
do oron rossen? Dat kan knap zeer doen! 
(Nw) 2. (overg.) door slaande, borstelende 
bewegingen reinigen, ontdoen (van) at 
bujzaod van do sokken of rossan (Bu), 
potten en pannan rossen d.i. veelal: 
boenen, schuren (Nw), zo ook Fotten die 
anbraand binnen, moe'n rost wodden (Dfo) 
do pannen mit eon buwidor good rossen 
(El), (bij vergelijking:) at laandrossen het 
onkruid van het land verwijderen met een 
kriobelaido (El) 3. (overg.) dooreen-
schudden, vaak: om schoon te maken, vgl. 
de oorpels rossen in de zak om ze schone 
to b-logan (Dho, Ste), Do vrouw mos do 
gore oorappols nao et ofgioten nog even 
rossen an dan woren ze mooi dreugo en 
bloemerig (Ow, Obk), (bij vergelijking:) 

Zak je even dour mokoor rossen door 
elkaar schudden (Nw) 
rossen II ['rosi] - rossen: woest rijden Et 
is bier voul drokkor as bi oons en at rost 
mar rack ze rossen maar raak (vo) 
rosserspaol (bl) de; -en; -tien ['rosrs  ... ] 1. 
paal die enigszins is afgesleten doordat het 
vee er zich aan schuurt 
rossig ['rosox] - rossig, rosachtig Die man 
hot rossig baor (Wol, Edie), Fake bar 
vroeger con mooio ringbaord, en an do 
rossile kaant (Db), Et macgian was wat 
rossig, mar zo kroog d'r wol een man 
omme had rossig haar (Obk) 
roster (Dfo) de; -5; -tien ['rostr]  1. kleine 
stok (plm. 25 cm) gebruikt bij het spel 
tiapelen 
rosteren (Dfo) onbep. w. ['rostp] 1. 
uitvoeren van de fase in het tiepelon 
waarbij men met de ene hand de korte stok 
opgooit en die met de lange stok wegslaat 
rostertien z. rostertios 
rosterties (Dfo) Ook ,-osteflien (Dfo) g. 
lidw. ['rostrtis/ ... ] 1. tweede fase in het tie- 
pelen, waarbij nl. de korte stok met de ene 
hand werd opgegooid en met de lange stok 
werd weggeslagen 
rot I et [rot] 1. (verz) rottend deel 'trot 
van do appol (Nbk), D'r komt ok rot in do 
appols (Ste), D'r zat nogal wat rot in do 
appals (01-NI), ...aorig... (Ste), rot in do 
oeipols (Bu), In deporen zat nogal wat rot 
in (01-NI) 
rot II (Obk) de [rot] 1. in kalkin de rot in 
de week(Obk) 
rot Jil bn., bw; -ter, -st [rot] 1. (bn.) 
rottend, verrot Die appal is rot (Ste), eon 
rotte appal (Nw, Pe- Dbl), rottoplaickon an 
do ooipols (Db), (verb.) D'r zit can rotten 
iano tussen een rotte appel, peer enz. (Db, 
Ste), zo ook De ooxpels wo 'n mindor, d'r 
kommen rotten in (Nw), It Is rot as een 
mispel (Bdie, Nt, Op, Ow, Spa, Ste, Sz, 
Obk), as do post (Wol) 2. beroerd, 
ellendig, slecht Et is rot dat 'in dat over-
kominon is (Np), Et was can rotte tied, doe 
in die minne jaoron (Sz, Nbk), Die 
meonskon bobbon eon rotte tied mitmaofct 
(Pe-Dbl, Wol, Ow), 1k bob eon pear rotte 
daegen had (Ste), Die nachtscbade is rot 
ontuug, as d'r beigios an koeman hoj'zo do 
tuun vol (Sz), Et troft rot dat Jim now 
kommon, want we zoion krok vot (Op), 
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H7 bet 'in rot behandeld (Spa), Et weer is 
zo rot as do pest (Nbk), 't Is zo rot as wat 
(Nw) 3. (bw.) enorm, verschrikkelijk Jo 
zo//en je rot scbrikken van die Jeeg-
v/iegende vliegtugen (Np), 1k kan me we] 
rot praickeseren, marl/c weet met waor i/c 
't /aotejj beb (Diz), 1k schrok me rot (Nw) 
rot- [rot] - rot-: eerste lid in samen-
stellingen als rotven4 rotza!ç ze zijn in dit 
woordenboek niet uitputtend opgesomd 
rotan I de ['ro:Qtan] - rotan (bep. plant) 
rotan II et ['ro:otan] 1. (verz.) rotan Die 
meubels bin van rotan mae/ct (Nbk) 
rotan III bn. ['ro:tan] 1. rotan rotan 
meubes (ook aaneen) 
rotanmeubel ['r...} - rotanmeubel 
rotanstoel ['r ... ] - rotanstoel: stoel van 
rotan gefabriceerd 
rotanstok (spor.) ['r...] - rotanstok 
Rotary ['ro:otari, ...tri, 'rom ... ] - Rotary 
Bergvc/d was ok bly de Rotary (Nbk) 
rotauto ['r...] - rotauto 
rotbaene ['r...] - rotbaan 
rotbeest ['r...] - rotbeest 
rotbende ['r...] - rotbende 
rotboel do ['rodbul] I. rotboel 2. rottende 
materie (Ow) (in geval van abortus:) We-
b/eel zoe'n p/nice dan mit de voc/sken 
staon en dat wodde dan lene grote rotboel 
mit ok nog witte v/oei d'r aachteran; on 
vanze/s glen ka/len glen md/c! (Ow) 
rotboer ['r...] - rotboer 
rotboom ['r...] - rotboom 
rotbrommer Er...] - rotbrommer, 
rotbromflets Die rotbrommers, et mos 
oninoge/ik wezen om die dingen op to 
voeren (Sz) 
rotbuu] (Diz) de; ...buien; -tien ['rodbyl] 
1. rotzak, smeerlap, ellendeling A jong, 
smerige rotbuul.' (Diz) 
rotdiek do; -en; -len ['rodik] 1. rotweg, 
slecht to berij den weg 
rotding ['roduj] - rotding, beroerd, ellen-
dig ding Dat rotding zoj' an iederiene 
geven die veurbi5 komt (Ste), (ook tegen 
vrouwen, kinderen:) Smerik  rotding! (01-
NI), (bijv. van eon gereedsehap:) Dat 
rotding wi/ i/c met (Nbk), Popperike 
eerpels bin rotdingen om to sc/ic//en (Ma, 
Obk, Nbk) 
roten (Db, Obk) ['ro:ot] - roten: van vlas 
rotfiets ['r ... J - rotfiets 
rotgaank z. rotgang 

rotgang Ook rotgaank (Np) ['r...] - 
rotgang, zeer snelle vaart: Hi7 kwani d'r 
mit eon rotgang an (Nbk), ...an  pezen 
(0i4, Mit cen rotgang gaon do auto's h/er 
soms Janges (Obk) 
rotgat et; -ten; -tien ['ratxat] 1. niets 
voorstellende plaats, ellendig oord Ze 
vuu/de hour bitieden levendig begreven in 
dit rotgat (v) 2. gat waarin het rot (Mun) 
Eon rotgat in can bujbu/te, dat komt dear 
It inregenen (Mun) 
rotgoed ['rotxut] - rotgoed: waardeloos, 
sleeht, ellendig, lastig, gevaarlijk spul eon 
protte rotgoed (Dfo), Zok ontuug is 
rotgoed (Nbk), Vuurwark v/en i/c rotgoed 
vow do kiender (Nbk) 
rotgrond ['rotx ... ] - rotgrond, slechte, 
moeilijk te bewerken grand 
rothoefz. rothoeve 
rothoeve (Obk) Ook rojizoef (Nw, Ste, Sz, 
Ow) de; -n ['rot ... / ... huf] 1. rotstraal: bij 
paarden, ook bij koeien: soort likdoorn 
(Ste) 2. hoef met rotstraal (bij paarden) Et 
peerd had con rothoeve en kon haost met 
besleugen wodden dour de amid (Obk) 
rothond ['r...] - rothond Li/like rothond 
daj' binnen! (Nbk) 
rothuns ['r..] - rothuis Wie kocht zoe'n 
oo/d rothuus now (Nw) 
rotjochien (Obk) et; ...jochies ['r...J 1. 
vervelend jongetje 
rotjonge ['r ...J - rotjongen 
rotjonk ['r...] - rotmeid 
rotkachel ['r..] - rotkachel 
rotkerel ['r...] - rotkerel 
rotkever (Np, Wol) do; -s ['rot...] 1. 
onuitstaanbare vent, ook: erg lastig dier, 
bijv. eon koe 
rotkoe ['r...] - rotkoe 
rotkreupel (verspr.) ['rot ..j - rotkreupel 
As do Drentse scha op en rotkreupe/ hadden, 
bruukte de scheper bnzne teer om de 
k/auwgieszuver te/criegen (Ow), Sc/ia op en 
bebben noga/ es last van rotkreupel, dan 
/iggen ze op 'e 110715en to grdseten (Db) 
rotlaand ['r...] - rotland 
rotleven ['r...] - rotleven: uiterst onaan-
genaam, beroerd leven Ze hot mit die kere/ 
een rot/even bad (Nbk), In die tied ha dden 
de meerste mcensken eon rot/even (Nbk) 
rotlocht ['r...] - rotlucht: vreselijke stank, 
ook: erg dreigende hemel 
rotnieens ['r...] - rotmens 
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rotmeid - rottebestrieding 

rotmeid ['r...] - rotmeid 
rotmeziek ['r...] - rotmuziek 
rotmin bn. [ntmtn; aks. wisselt] 1. erg 
beroerd, erg slecht Buunderlaandis rotmin 
laand, d'r zitten allcmaol rusken in (Np), 
Ze bet can rotmin levex, had mit die man 
(Nbk) 
rotmof['r ... ] - rotmof 
rotpad ['r...] - rotpad 
rotpeinse (v) [r ... ] - rotiichaam 
rotplak ['r...] - rotpiaats, beroerde piaats 
rotplakke ['r...] - (vaak york!.) rotpiek: 
rottende plek Do appal is verrot, d'r zitten 
rotplakkics an (Nbk) 
rotradio ['r...] - rotradio Zet die rotradio 
as uut, allied dat lewaai an do kop! (Nbk) 
rotreed (Nbk) do; ...reden ['r...] 1. zeer 
siechte zandweg 
rotrommel ['r...] - rotrommel: vervelende 
rotzooi, slecht, beroerd, gevaarlijk spul Vot 
mit dat vuurwark, die rotrommel (Nbk) 
rots do; -en; -ion [rots] 1. rots, bekende 
steenmassa Vaal dommict mar niat van de 
rots en, aj'm mit vekaansie naor 
Zwitserlaand gaon (Nbk), Ok wodde de 
vogelmest in Zuud-Axncrikc daor we] van 
de rotscn ofscbrabbed (Ow) 
rotsachtig ['r...} - rotsachtig 
rotsblok ['r...] - rotsbiok 
rotsbrok (1) ['r...] - rotsbrok 
rotsgebargte (I) ['r...] - rotsgebergte 
rotsgraf (1) ['r...] - rotsgraf 
rotsgrond (1) ['r...] - rotsgrond 
rotslecht (Np, 01-NI) bn. [aks. wisseit] 1. 
zeer slecht Do boge dieka is rotslccbt op 't 
heden (01-N!) 
rotsliester (01-Ni) ['rotslistç] - rotslijster 
rotsmoes (spor.) ['r...] - rotsmoes 
rotspad (1) ['r...] - rotspad 
rotstekening (1) ['r...] - rotstekening 
rotstraal Ook rotstraol (Obk, bet. 2: 
Dhau, bet. 4: Bdie), rotstraole (bet. 3: Np), 
rotstralen (bet. 2: Ste) do; ...straien (bet. 1, 
2,4); -tien (bet. 1) ['r3tstra:lJ ... ] 1. gemene 
beroeriing, lamstraai Wat is dat can rot- 
straa/ die vaalt ja goad tegen (WoI), con 
rotctraal van can jonga (L)iz), Wat bin jaw 
can rotstraal, om zokke dingezi to doen 
(Op), Et is can vervelende rotstraol dat 
vontien, bi5 hangtje dc keel uut, zo var-
velend kan hij wezen (Obk) 2. rotstraal 
(bij paarden) rotstraol onder de boeven 
(Dhau), Rotstraa/ bijpeerdcn zit onder do 

voete van ctpcerd bi5 de straal of zole; as 
do zole eon kcer sthandiseerd is en d'r 
komt szneerlapperie tussen, dan komt d'r 
can nijc straal onder en lat de oolde Jos, 
kick as een blauwa naegel (Bu) 3. paarde- 
hoof met rotstraal (Np)  Dat peerd het can 
rotstraole, die bet in eon ronge trapt (Np) 
4. zeer sneile, gaande beweging (Bdie) Hij 
vlcug mit can rotstraol do wag langes 
(Bdie) 
rotstralen z. rotstraal 
rotstraol(e) z. rotstraal 
rotstreek ['r...] - rotstreek Wat can rot-
streek! (Nbk) 
rotstuun ['r ..j - rotstuin Van balstcnon 
kuj' mooie rotstuun ties maken (Sz) 
rotswaand (I) ['r...] - rotswand 
rotsweg (spor.) ['r..] - rotsweg 
rotte de; -n; rottien ['rota] 1. bekend 
knaagdier: rat D'r zitten wel eon protte 
rotten in de wick (Nbk), Viij zitten onder 
do rotten hebben veel last van ratten (Ste), 
Bi5 varkenbokken baj' allied can protte 
rotten (Np), D'r zit eon rotte in do schwa 
WoI), Wat can Hope rotte iett., ook: wat 
eon gehaaide, doortrapte vent (Bdie), 
(zelfst.) Die vangie niet, dat is ieno van do 
rotten die Iaat zich zomaar niet te pakken 
nemen (Dfo), zo hap as ten rotte (Bdie, 
Nw, Spa, Dho), Die kiendor khthmen as 
rotten in can boom zeer snel en behendig 
(Dhau, Nw), Die zit as can rotte in de vallc 
(Nw), Ic stinken as een rotte d.i. door een 
wind (Ste), Do mccnskcn in Hollaand 
stwven as rotten (v), Die zwemt as can 
rotte (Nbk) 2. root: d.i. waarin men vlas 
root (Bu), in in do rotte zetteir. Was in do 
rotta zotten is om at bladmoes vot to 
kriogon, zodat do nerven an stcngols 
overbhieven, waor as de (hinnen) draoden 
uut maekt wodden (Bu), ook: kalk met een 
bep. stof aanmengen en even laten staan 
zodat het de voigende dag gebruikt kan 
worden (Bu): Vroogcr, doe d'r nog gien 
specie was,  wodde d'r kalk klaor zct mit 
wat d'r dour en dan kon at de volgende dag 
bruukt wodden, dan was et Yn do rotte zet' 
(Bu) 3. (van geweren) rot, vier geweren 
tegen elkaar, met do kolven op de grond 
(Db, Nt) geweren in do rotte zotten (Nt) 
rottebeet (Nbk) Ook rottebiet (Nbk) ['r...] 
- rattebeet 
rottebestrieding (Ow) ['rota...] - ratten- 
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rottehict - rottestap 

bestrijding 
rottebiet z. rottebeet 
rottekeutel ['r...] - rattekeutel, keutel van 
eon rat 
rottekiauwe (El) ['rotQkloMo] - ratteklem 
rottekicin z. rottekiemme 
rottekleinme (Nbk, Np) Ook rotlekiem 
(Dfo, Np) ['r...] - ratteklem 1k moot do 
rottekienimo ok flog zetten (Np) 
rotteklooster (verspr.) et; -s; -tien 
[rotoklo:ostç] 1. oud, bouwvallig huis 
(waarin zich gemakkelijk ratten voordoen) 
Dat ouwa rottokloostor moot mar tegen do 
vlakta(Sz) 
rotteknippe (Bu, El, Ste) ['r ... J - ratteknip 
rottekruut ['rotokryt] - rattenkruit 1k bob 
rottokruut zet (Nw, Np, Sz, Wol), ... uutzet 
(Ma), .. .struid (Pc- Dbl), We bebben do 
rotten an et jvttekruut proberen de ratten 
bij ons met rattenkruit te vergiftigen (Dfo), 
to duur as rottokruut (Ste) 
rottekruutduur (Ste) bn. [r3tokry'dy:ar] 1. 
zeer duur Dat good is rottekruutduu.r (Ste) 
rottelen z. rattolen 
rottelig z. rattohj 
rottelkonte z. rattelkont 
rottelsehute z. rattelsehute 
rotten zw. ww.; onoverg.; rotte, het rot 
['rohj] 1. rotten: aan bederf onderhevig zijn 
Dat spitl mooJ' eerst goad rotten Jaoten 
(01-NI), Eon knousappel kan n/at lange 
duren, die gaot gauw rotten (Dho, Dhau), 
Do appols liggen onder do bomen to rotten 
(Ste), Et grös hgt terotten op et Jaand(Np, 
Spa, Nbk), Et buJ Jigt.. (Nw, Obk), We 
hebben do stoppel ommebouwd an now 
kay 't mooi rotten (Np), ...verteren (Np), 
De sobutting bogint to rotten! (Wol) 2. 
winden Iaten Wat zit bier ieno to rotten 
(Nt), 2k niot zo to rotten, et wodtje zute 
op 'e tonge (Wol), Now, ie bin aorii  an 't 

rotten (El) 3. in verb. als Laot mar rotten 
laat het maar voor wat het is (Np),  zo ook 
Laot do bool mar rotten, t zal mi5 eon 
zorg wezen (Ld) 
rottenust et; -ten ['rotonAst] 1. nest van 
een rat 2. oud huis (Ow) 
rotter (Ow) do; -s [rotç] 1. exemplaar dat 
rot Daor zat eon rotter tussen (Ow) 
rotterd (verspr.) ['r3tçt] - rotterd Wat can 
gomiono rotterd ie kommen mit him op 'a 
kofflo (Obk), It Is eon dik/ce rotterd (Ow), 
...eon groto rotterd (Np); ook wel gezegd 

van iemand die eon schalkse grap uithaalt 
(Bu): Wat is dat kiond eon klein rottortion 
(Db) 
rotterdammertien (Bu, Nw) [rotr'damrtin] 
- rotterdammer: bep. drank Eon rotter- 
dannnertien was om do volgando morgan 
wat opte happen aJ' tovulo had baddon, 
con oppeppor dus, et bit/p mar best (Bu) 
rotteri'je de [rotç'tjo, ook ...eja; z. -i'je} 1. 
het rotten, het aan bederf onderhevig zijn, 
delen die aan bederf onderhevig zijn Om 
rottcri5o togen to gaon komt d'r tussen at 
book on do st/en eon boscbarmlaogo nI. bij 
de klokkestoel (bs), Do rogge wodt d'r 
ondor bouwd, da 's can mooio rotterio in 
do grond (Dfo), Dr zit rottorio in do 
eorpcls (Bu, Nbk, Nt, 01-NI, Ow, Wol), 
D'r komt rotterio in do oerappols (Spa) 
rotterig Ook rottig (bet. 1: Pe-Dbl, bet. 3: 
Nw, Pe-Dbl, Sz, v) In., bw.; -er, -at ['to 
trax/'rotox} 1. met rot, rottend of op soort- 
gelijke wijze aangetast rottoriko poron 
(Np), eon rottorike  appol (Ste, Nt), (zelfst., 
my.:) En as d'r rottorigon [n]. appels] bij  
kommen, day gevon we die vandowinter an 
do 1/esters (v), Do oorpols bin rotterig 
(Ste), rotterig hoolt (Nbk), oon ool4 rot- 
tong huus met rottende delen (Nbk), Die 
paol is sofig rotterig van ondoron (Spa), 
Do vcu.rbaand van mien uiots is good rot- 
terig (01-NJ), (zelfst.) D'rzit oon rotter/go 
tussen eon rottend exemplaar (Nbk, Np, 
Ow, Spa), (zelfst., my.) D'r zitton rottori- 
gon tussen (Wol) 2. met woke, moerassige 
bodem (Nt) Et Jaa.nd is rotterig (Nt)  3. 
vervelend, akelig, beroerd Etis eon rottarig 
koroltion (Bu, Nbk), Dat rotter/go weer, io 
zo/len d'rpiene in It lief van kriogen (Np), 
...dat rotterie Hitlordom... (vo), Doe tocb 
met zo rotterig togen me (Wol), Die 
rottcrio boar her 't we.! wunnen, mit It 
ploiton over do reed (Mun), 1k vien at zo 
rotterig dat die moensen n/ks zeggen, mar 
ikkan d'r oekniks an doon (Pe-DbI), Et is 
rottig koold (Nw), 't Is zoon rottx 
koreltien, hi bedondert Jo waor aJ' bij 
staon (Pe- DbI), rottze strokon (Sz) 
rotterighied (Bu, Obk), voor -heid z. 
-hied ['r...] - rottigheid: bederf, rot D'rzit 
eon bool rottcrigbiod in do eorpols, 20 kun 
nict duron (Obk) 
rottestap (Ma, Nbk, Np) do; -pen 
['rotostap] 1. bep. ratteklem, vgl. Eon 



rottestat - routine 

rottestap is eon voile your rotten; as do 
rotte d'r op stapt, dan gaot d'r een klemme 
mitpennen over him, hij is dan meorst in 
ion keer dood, mar et is we] geveerlik your 
bonnen on katten (Nbk), 1k bob con 
rottestap staon (Np), . ..zet (Np) 
rottestat do; -ten; -tien ['rota...] 1. staart 
van eon rat As do weegbree bluit, lie/ct at 
lack con rottestat (01-Ni) 2. rondo, spits 
toelopende viji, rattestaartvij 1 (Ma, Np, 
Obk, Ow, Ste, b: in) Do smid bruukt eon 
rottestat om con rond gat in 't iczer war 
groter to macken (Obk), Dat good moot 
war roomer macla wodden, daor moot do 
rottestat dour (Ste) 3. grate weegbree (fp) 
of bioeistengei daarvan (Nw, Spa), vooral 
gezegd ais do weogbree in do knop zit (Bu) 
vgl. Rottcstatroll ziej'nogal gauw es op con 
ouwo monning mit wat stevige ondergrond 
(Spa) 4. bep. plant: grate vossestaart (fp) 
rottevalle (verspr.) do; -n; -gion ['rotafala] 
1. toestei, vai am ratten moo to vangen eon 
rotte vangen in eon rottovalle (Obk), eon 
rottovallo zotton (Po-DbI, Ste) 
rottevanger ['rotafal)(g)f] - rattonvanger, 
vooral bokend in do verg. do rottevangor 
van Hameln 
rottevergif (Nbk, Spa) ['r...] - rattongif 
rottczickte (1) ['r...] - rattoziokte 
rottied ['r...] - rottijd (..) en dat d'r cent 
eon aende an disse rotticdkommen zal(vo) 
rottien et; rottios ['rotin] 1. kieine rotte, z. 
aidaar 2. rotj e, hop. soort vuurwerk Do 
jongen gooien nut rottios op ooldejaors-
aovcnd (Np) 3. lief, klein kind (Bu) War 
eon bk/car rottien (Bu) 
rottig z. rottori 
rottighied (vorspr.), voor - heid z. -hied do 
['rotaxhit] 1. bederf, rot (Po-Dbi, Wol) 
rottigheid in do eorpels (Pe- Dbi, Wol) 2. 
narigheid, ellende War badden we nog eon 
rottighied bc/even kundmit die ontpboffing 
(Obk), Die bobbon we] zoc'n rottigheid do 
leste tied (Spa), Et was ion on al rottigheid 
(Nbk), Die zitton in do rottigbiod (Ow), M.  
is rottigheid in do fomibic (Ste), Do werold 
zit vol rottighiod (Ow) 
rottillevisie ['r...] - rotteievisie Die Eon-
der zitten now allied mar naor die rottilbc-
visit to kieken, zol or now nooit es aandcrs 
woddon! (Nbk) 
rottweiler (spar.) ['rotwejlç] - rott'weiier 
rotvent ['r  ... ] - rotvent, smoorlap, rotzak 

Wat can aekolilco rot-vent, Zion bait had 
him indortiod in do bode miegen mooten 
(Np), Da 's eon grate rotvent (Diz) 
rotvolk (Nbk, Np) et ['rot...] 1. beroerde 
iui, siechte mensen 
rotwark ['r...] - rotwerk Dat scbureraogen 
was rotwark(Ei) 
rotweer ['rot ... l  - rotweer, oliendig weer Et 
is rotweer (Nbk, Wol), roezig rotweer 
(Op), goor rotwecr (01-Ni) 
rotweg ['rot...] - rotwog: slochte, onhan-
digo route, siecht begaanbare weg 
rotwereld ['rot...] - rotwerold (waarin we 
1ev en) 
rotwief ['rot...] - rotwijf Die gocie sub van 
eon man bet con rotwiof(Obk) 
rotwiend ['rot...] - rotwind 
rotwinter ['r...] - rotwinter 
rotzak do; -ken; -kion ['rotsak] 1. rotvent, 
smeerlap Wat biy'cen libbike rotzak(Nbk), 
Grote rotzak! (01-NI) 2. zoif to trekken 
onkruudoide, z. aldaar (Bu) 
rotziekte (Dho) de ['rotsiktoj 1. hetz. als 
rothoeve, z. aidaar Dat poord bet rotziekte 
(Dho) 
rotzin ['rotsin] - rothumeur 1k bob van-
daogo zoe'n rotzin (Nw), Ze bet do biebe 
dag al con rotzin (Obk) 
rotzoemer (Np) Ook rotzommer (Nbk) do; 
-s; -tien ['rot...] 1. slechte, beroerde zomer 
rotzomnier z. rotzoemer 
rotzooi do ['rotso:aJ] 1. rotzooi, rommei It 

Was eon grote rotzooi (01-NI), Ic moe'n 
die rotzooi Os eon bction oprwnon (01-Ni), 
Mack toeb niet zoo 57 rotzooi zo'n rommel 
(Nbk), de hiobo rotzooi de hole boel 
(spot.), (negatief van eon onbekend good-
Jo:) War your rotzooi hothiy aenbik in do 
tank daon (Nbk) 2. in die rotzooi 
menstruatie (Np), vgl. Kroo'k ok nog lack 
die rotzoo! (Np) 
route do; -s ['ruth] 1. weg, koers die men 
volgt of kan volgen do route doon de 
dagehjkse rondgang langs do huizen, zoais 
eon postbode, bodolop or e.d. afleggen 
(Ow) 
route-anwiezing (spar,) ['r...] - routeaan-
wijzing 
routekaorte ['r...] - routekaart: waarop do 
bolangrijkste routes staan die men kan 
voigen 
routine [ru'tina] - routine routine kricgen, 
uut routine 
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rouw - rouwen 

rouw I Ook rouwe (Np, Ste) de ['roM(o)J 
1. rouw, droetheid door dood Dear dat 
ongelok zit de he/c fcznilie in de rouw 
(Wol) 2. periode waarin men rouwt (en 
waarin men dat formeel tot uitdrukking 
brengt, met name in kieding) Vroeger 
leupen ze wel eenjaor in de rouw(e) (Ste, 
Np), Ze bin in de rouw (Ma, Nw, Ow), 
Vroeger wercn ze eon jaor in do rouw on 
soms nog Anger; dat kof' zien an de 
donkere kleren on bij die donkere klercn 
beef' ok cen blauwe buusdoek; of ze 
badden een rouwbaand om de aann, zwat 
van klew con lint of eon vierlcaantien mit 
do punten naor boven on onder op 'e 
mouwe nid (Nbk), In do rouw zatten d'r 
gien bloemen in de fJoddennussen (Nt), 
Vroeger weren ze cen jaor in de maw, on 
soms flog lange: (Nbk), zwattc kleren 
dregen as token van rouw (Op), Nao eon 
jaor in de rouwe koj' in de lichte rouwe 
(Ste), Vroeger waeren ze eon schoft in 
voile rouw, on dan nog eon halfjaor in 
halve rouw(Db, 01-NI), zo ook Ze bin an 
de halve rouw toe (Dho), Halve rouw baf' 
as et eon takke veerder of was (Ow), 
Vroeger weren ze eon jaor in diepe rouw, 
daon,ao lichte rouw (Dhau), Eon zwaore 
rouw was een jaor; ongeveer vuuftig jaor 
leden deden ze dat nog (Nbk) 3. tekenen 
van droetheid door dood, vooral tot uit-
drukking komend in aangepaste kleding Ze 
leupen vroeger in de rouw 	eon 
starfgevai (Dho), Jo badden flodderinussen 
year do lichte rouw en your de zwaore 
rouw kaantrnussen (Dhau) 
rouw II (alg., b: Im) Ook ruw (bet. 2: Sz, 
bet. 1: bs: Dfo, Op) bn.; -or, -st [rDm/rym] 
1. ruw, onbewerkt D'r hit  eon be/c hoe/ce 
rouwe vene op 'e lurfniaekejs to waacbten; 
dan moc'n do turi9naekers deturfanbreken, 
on dan spoortrappon on dan ofirappen z. 
ook rouwveon (Np), Dc bouw hit  d'r roeg 
on rouw bernie (Obk), rouwe most verse 
most (Obk), ruwe was nog met omge-
smolten honingraten (bs: Dfo, Op), rouwe 
was id. (bs: Obk) 2. ruw, onbeieefd, 
onwelvoegiijk Ic boeven met zo rouw to 
wezen (Np), Wet spide die d'r rouwe tad 
uut (Sz, Dhau), Dc mannen badden aorige 
rouwe tad NY et wear/c (Fe- Dbi), Die man 
is wet rouw in demond(verspr., Ste), ...in 
de bet (Ste), ...in de praot (Np, 01-Ni), 

rouwipraot (01-ND:  MY had allied zoe'n 
rouwe praot over 'rn (Oi-N1), Th3f  zegt et 
wel wat rouw, mar thy mient et good (Op), 
Dat komt wet rouw mit him over hij uit 
zich op enigszins ruwe wijze (Ld), Die 
bofferd kornt allied op zoe'n rouwe 
meniere mit do klompon in It spul (Obk) 3. 
(van hot weer) ruig, onstuimig (Obk) Wet 
is et rouw wee:, it bin d'r ma.! van (Obk) 
rouwadverteensic (verspr.) ['r...] - rouw-
advertentie 
rouwanzcgger (Nbk) ['r ...J - leedaan-
zegger, aanspreker 
rouwbaand (verspr.) do; ...banen; ...baan-
tien ['roMbâ:nt] I. rouwband Vroeger 
weren ze eon jaorin dorouw on soms nog 
langer, dat kof' zion an do donkere kleren 
en lilj die don/core kleron beef' ok con 
blauwo buusdoek; of ze badden een 
rouwbaand om de aarm, zwat van k/ear; 
eon lint of een vierkaantien mit do punten 
naor boven on onder op 'e mouwe ni5d 
(Nbk), Jo badden iene rouwbaand om do 
liniceraarm (Nbk), Zo lange as ze bier eon 
rouwbaand dreugen, gongon zo niot naor 
eon foestaovend (Bu) 
rouwbczuulc (Op) ['r...] - rouwbezoek 
rouwboksein (ho: Bu) de; -s; -pien ['r...J 
1. slordige persoon 2. iemand met ruwe 
manieren 
rouwbrief ['r...] - rouwbrief (Iett.) 
rouwbroche (Sz) de; -n, -s [r3mbrosjJ 1. 
bep. broche gedragen als rouwdracht Zone 
van mien rouwbrocben is van eon soort 
bout on de andere is van con soort metaal 
(Sz) 
rouweentruin (i) ['r ...J - rouwcentrum 
rouwdienst (verspr.) - rouwdienst 
rouwdoek (verspr.) ['r...} - rouwdoek: 
omslagdoek van een vrouw in do rouw 
rouwdouw (Spa, Ste) [romdoM] - 
rouwdouw: drukke, onbesuisde jongen, 
lelijke, iompe schreeuwer 
rouwdracht (1) ['r...] - rouwdracht 
rouwe (Wol) do; -n ['romo} 1. vinnige 
persoon Dat is eon rouwe (Wol) 2. z. rouw 
I 
rouwen zw. ww.; onoverg.; rouwde, hot 
rouwd ['roaup, ...g] 1. droetheid 
ondervjnden om et verlies van eon bend 
rouwon (spor.), It Is now ionmaol zo, daor 
kuf' niet omme rouwen daar kun je niet 
moe zitten (Pe-Dbl), Ze rouwen d'rniot zo 
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avg omme het kan hen eigenlijk niet eens 
zoveel schelen (Dho), zo ook Daor zuwwe 
n/at omme rouwen (Ow) 2. in de rouw zijn 
As de means/can zwatte Ideren dregen, is 
dat can token datzarouwen (Op), D'rwodt 
rouwd M5 aigen, naoste [emil/a (Dfo), Zia 
rouwen nog, zie bin nog in de rouwtied 
(Bu), Dc tied van rouwan is teganwoordig 
fiat zo lang inter as vroeger (Spa), 
Vroeger wodde d'r yule ]anger rouwd as 
tagenworn (Sz) 3. bedroeven, spijten 
(Dhau) Et zal 'in nog wel as rouwen, want 
ik kr/ag 'in wel wear (Dhau) 
rouwenveloppe (1) ['r...] - rouwenveloppe 
rouwfloddermusse (Dhau) de; -n ['r...] I. 
floddermuts als onderdeel van rouwkleding 
rouwhaanske (Obk) ['r...] - rouwhand-
schoen 
rouwhoed (verspr.) ['r...] - rouwhoed 
rouwiezel (Spa) de ['roat ... ] 1. onderkoelde 
regen 2. ij slaagj e gevormd door onder-
koelde regen Deur rouwiezel kun de fiat-
stengals lcnalckcn (Spa) 
rouwiezelen (Pe-Dbl, Spa) zw. ww.; 
onoverg.; rouwiezelde, het rouwiezeld 
['r...] 1. ijze!en, nI. val!en van onderkoelde 
regen zodat er zich een ijslaag vormt op 
bomen, wegen etc. Vaurzichtig mit de auto 
MY de diet hour, want at rouwiezelt (Spa) 
rouwig ['roMax] - (vaak in ontkenning) 
rouwig: bedroefd, ook we!: berouw 
hebbend Daor bin 'k (ni/cs) niat rouwig  
omme dat dat fl/at deurgong dat vind ik 
bep. niet jammer (alg., Wo1), zo ook Daor 
bin ze n/ks rouwig omme, dat bij var-
dwenan is (Nbk), 1k bin d'r echt rouwig 
omine dat at zo lopen is (01-Ni) 
rouwjurlc (!) ['r ... ] - rouwjapon 
rouwkaenzer Ook roUwkamer (WH) ['r...] 
- rouwkamer Et I/ak ston in de rouw-
kaemar (Ma) 
rouwkamer z. rouwkaamer 
rouwkaorte de; -n; ...kaortien ['r...] 1. 
rouwkaart 
rouwkevot (!) ['r...] - rouwenveloppe 
rouwideren (verspr.) my. ['r...] 1. rouw-
k!eding 
rouwkleur (spor.) ['r...] - rouwkleur 
rouwklied (Bu, Dfo, Obk) et; -en ['roM 
k!i:t] 1. zwart k!eed met zilverachtige bies 
over een doodskist 
rouwklokke (Ste) de; -n; ...klokkien ['r...] 
1. grootste, zwaarste k!ok van meerdere 

!uidklokken (indien aI!een geluid is dat 
i.v.m. rouw of vasten) 
rouwkoetse (Op) ['r...] - rouwkoets, 
lijkkoets 
rouwkoop de ['r...] 1. geld dat een koper 
(of verkoper (Dhau, Sz)) geeft om een 
koop ongedaan te maken, rouwge!d 
(verspr.), ook: geld dat men terugbetaalt 
als het verkochte minder waard b!ijkt to 
zijn dan aangenomen mocht worden (Np) 
Himos nogal wat rouwkoop bataalcn op 
dat buus (Diz), Hoavule rouwkoop moo* 
fa gavan? (Bu), 1k wil ft wel tnt 
rouwkoop gavcn, ik wil d'rgraag vaur wag 
(Dhau, Nbk), 1k wil dat wel wear van fa 
ovam em an, mar dan in oaf' rouwkoop 
gevan (Nw), HiJ bat rouwkoop kregen 
(Spa), Asienc watkocbt had anhijkon at 
mit de can tara os/a niat veur makeer 
lcnegan, dan mos bi5 rouwkoop bata clan 
(Obk), Daurda 'k can slokkien op had be'k 
eon baandaltien daon dat mis was, zoda 'Ic 
latter rouwkoop daon bab (Ob), In dat 
gavalmoaf' 10% rouwkoop bataalen (Diz), 
Et blaek aan ni/na a koa ta wazen; ik butl 
him we], mar do verkopar gaP rouwkoop 
(Np) 2. koop waarvan men al snel na de 
koop spijt krijgt (Bu, Mun, Np, 01-N!, Op, 
Sz), ook wel gezegd van een verkoop (Bu), 
Daor ha'k rouwkoop bad, at/sm/n uutpakt 
mit mien nijcfurk (01-N!), Doe i/c dat 
oolda huus kocbt hadda, badda ik nao can 
wake al rouwkoop (Op), Dat peard was een 
go tie rouwkoop een flinke misser (Np), 1k 
bab wel as rouwkoop as ik can lurk kocbt 
babbe, mar later went at wel weer (Sz) * 
Rouwkoop is miskoop (Edie), Rouwkoop 
kost niaerst geld (Obk) 
rouwkraanze ['r...] - rouwkrans 
rouwkralen (verspr.) my. ['r ... J 1. kra!en 
gedragen ten token van rouw 
rouwmusse (Dfo, Nw, Obk, Ste) de; -n; 
...mussien ['r...] 1. bep. floddermuts 
gedragen als onderdeel van de rouwk!eding 
Ia haddan do gewone mussa en c/c 
rouwmusse, die was zondar war/dan (Obk), 
Dc iane floddennusse was bloemd en de 
aandara soorte, de rouwmusse, was effan 
(Dfo), Do kaamerdoaksa mussa was aen 
dieperouwmussa van daFnàakappe(Ste) 
rouwmussespelde (Dhau) de; -n ['r...] 1. 
mussesp aIde gedragen bij rouw 
rouwplcchtighied (!) ['r ... J - rouwplech- 
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tigheid 
rouwproces (Nw) ['r ...J - rouwproces 
rouwraand Ook rouwrand (WH) ['r... - 
rouwrand do rouwraand op eon brief 
(Nbk), Hij hot ok aorio rouwranen (Np), 
Aj' smerigo naogols hobben hej' ok 
rouwranen (Nbk, Bu) 
rouwrand z. rouwraand 
rouwriem (Dho, Pe-Dbi, Spa) do ['r...] 1. 
bevroren mist, rijp Moej' os kieken boevule 
rouwriom d'r an de draodon zit (Spa), Aj' 
rouwriem an do bomen bebbon, is 't mit 
drie daegen duj (Dho) 
rouwrosien (Dfo) ['r3Mro:osin] 1. roosje 
op eon rouwhoed ton token van rouw 
Appatte rouwhoeties vein-ct ooriezerzatten 
vroeger rouwrosies op van tale of aandere 
znooio stof(Dfo) 
rouwsluier (Bu, Dhau, Np, Obk) [r...] - 
rouwsiuier Vroogor baddon do vrou won 
we] eon rouwsluior your (Bu) 
rouwspe!de (Dhau) do; -n ['r..] 1. spold 
gedragon als rouwversiering 
rouwstoet (Bu, Diz, Ld, Np, Obk) ['r.] - 
rouwstoet 
rouwstrikkien (Obk) ['r...] - rouwstrik 
rouwtied ['r ..j - rouwtijd Do rouwtied 
duurdo vrooger eon jaor biy do naoste 
fern/lie (Nbk) 
rouwveen (Ow) et, do ['raM...] 1. veen 
waar do plag, zode af is, maar die vorder 
nog gewonnen moot worden (Ow) 
rouwzael (1) ['r...] - rouwzaai 
rovallig z. roodvallzi 
rove Ook roof (Db, Op) do; -n; rofien 
['ro:wo, ...vo/ ... ] 1. (vaak york!. of verki. 
van hot my.) roof, korst op een wood, 
zweertje e.d. D'rzat eon rove op 'e wonde 
(Pe- DbI), co die smatlappe komt now eon 
thkke rove (Obk), Dr komt eon hole rove 
op 'e wonde (01-Ni), roven op etgezichte 
(Nw), Hij hot eon rove an do mond (Ow), 
Do wonde beg/nt al wat to helen, en d'r zit 
a! wat eon roof op (Op), 4/'  eon lcrabbe 
kriogen, zit d'r morgen eon rofien op (Ste), 
et rofien d'r ofpluzen (Spa), To moo 57 niot 
an oat rofien beg/noon to klan won, want 
dan gaot et weer capon (Nbk), roven op 'e 
banon bebbon (Nbk), An oat rofion op do 
baand daor woof' alt/ed niot an zitten (Np), 
Mock bin roven vlak boven do hoe von; 
tusson do vetlokke on do booven begon do 
mock (Ste), Dat k/end zit allied ondor do 

roven on steden roven, iittekens, p!ekjes 
enz. (Ste, Obk) 
roven ['ro:bip] - roven: stelen, vaak: 
openhjk en met geweid Zo stolen on roven 
alles bij mokoer (Nw, Ste, Ow), Ze doen 
n/ks aanders as stolen en roven (El, Obk), 
...as roven on stolen (verspr. OS), As do 
banning dour bijon van eon eor yolk roofd 
wodt, is d'r spraoko van rover/ye (bs), Aj' 
do karl of kaaste hol zetten dan zet ie de 
korf wat omiiogons on bi do kaasto dooj' 
et doksel d'r of dan leg /0 ot deksol hot do 
bijon moo'n dan moor bowackon on 
kommen an roven met moer too (bs), Do 
eksters roven do eior aut de nussies (Woi) 
rover [ro:wr,  ...vç] - rover: persoon, dier 
dat rooft Do waacbtors bolon de waacbt bij 
et /elgat ow rovors tegon to bolen ni. 
roofbij en nit andere voiken (bs), Eon 
sob offerd is eon allotnachtigo rover (Np) 
roverPje [ro:wj'tja, ...vçsjo;  z. -Vje] - 
roverij, hot roven As do banning dour 
b/jon van eon car yolk roofd wodt, is d'r 
spraoko van roverije; et gaot om bijen die 
gion noktar vionen kimnon on op 'e locbt 
van do banning van ore volkon ofgaon; zo 
bobben dan do baeldrift in do kop (bs) 
roverig (Np)  bn.; -or, -at ['ro:wpx, 
... vç ... ] 1. met roven, korsten (vooral bij de 
aandoening moek) 
roverkaptein (i) ['r...] - roverkapitein 
rovershende (Bu) ['r...] - roversbende 
rovershol (spor.) et; -len ['r...] 1. 
rovershoi (lett.) 2. kamer waar veel rook 
hangt doordat men veel rookt (Bu) 
roversnust (Ow) ['r...] - roversnest, 
rovershol Et is daor ion groot roversnust 
(Ow) 
rovertien (Wol) et; roverties ['ro:wçtin, 
.vtin] 1. roofvogei 

royeren (spor.) [ro(:o)'ji:r;, nj...] - 
royeren (als lid) 
roze I Ook roos (spor., f) do; -n; rosien 
['ro:ozo/ro:as] I. rozestruik (van diverse 
soorten) of bloom daarvan de wildo roze 
wilde roos, hondsrooa (fj, Dho), ICanne-
gios bin van de wildo rosies rozebottels 
van do wiide roos (Oho), rooie rozen, 
witte..., £r, sown/go grafstienon staot wel 
es can gola,ak-to roze d.i. als afbeelding 
Wol), 't Levonspad ]opt n/ct allied over 
rozen kent ook problematische kanten 
(Db), op rozen zitton (1), Hij kikt toe as 
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con raze hij heeft blosjes op de wangen 
(Np), It ICiond slapt as con roze (Dhau, 
Nbk, vo) 2. in Goldorso roze Gelderse roos 
(verspr., ,) 3. (vaak verki.) rozet con 
rosien van poplar (spor.), eon roze op 'o 
bost (Ma) 4. midden van een schietschijf 
Af'scbieton moo)' op 'c roze rooion(WoI), 
lIiy hof do raze raokt (mit schioton) (Ow, 
Bdie) 5. (g. my.) pijnlijk en/of koortsig 
gevoel in de huid, pijnlijke huidontsteking, 
pijnlijke verdikking door ontsteking (in de 
mond, op het hoofd, ook wel op de rug; 
vaak met koortsverschijnselen, vaak door 
kou), ook: koortsuitslag Alias doot me zeor 
anethoufdon undomond, ikdaonk dat ot 
roze is, ik hobbo zokor wat koolde vat 
(Op), 1k hob last van raze, do buud en et 
haor doon me zoer (Nw, Ste), 1k had do 
raze in 't goz.ichte van do koolde wiond 
(Obk), As d'r (.) ieno was die wat kooldo 
hi)' him baddo of deroze gong him ofhour 
wat over do buud, zoas vrouwludcn soms 
macndagsmiddags as ze do hicle morgen 
haven do wastobbo mit hiet ziopsop staon 
baddon, dan kregen zo wat van dat spal in 
eon koppion, eon peer loop vol, zog mar 
(Ow), 1k bob raze in do mond, dan dot Jo 
at vleis d'r ommohonno zoer en/of do kaa.k 
(Dfo, Db, Diz, Ow, Sz, Bu), Mit roze in do 
mond spooldon zo vroogor mit aiuunwaoter 
(Bu);  1k baddo do raze in do mond; dan 
was et tandvlois rood on opzct, dan macf' 
spoolen mit kainollo (Ste), roze In et baor 
(Nbk, Ow): 1k bob (do) roos in ot baor, et 
baor doot me zoer op 'e kop (Spa, Wol), 
roze op at bould (El), Af' do roos in at 
boufd baddon on et baor beweugen doe et 
zoer, dan ha)' wat koolde op da on (Bu, 
Nbk), roos in do kop (Spa, Sz), roze op 'a 
roggo Id. (Dho), lone die biol arg vorkoben 
is, kan soms wat rote op 'o hopon kriogon 
koortsuitslag (Op), 1k bar laost do raze op 
e buud koortsgevoel, koortsuitslag (Dfo) 
6. elk der zichtbare aanhechtingsplaatsen 
van vruchtvlies aan de baarmoederwand 
(op druiven gelijkend) As d'r con kiond 
geboren is on do rozen bin d'r, dan bliokt 
et dat allos good is (Sz), As do nao-
goboorto lange wag bliI bin do rosios 
ontstoulcon (B die), Mit do rozen zit do 
naogoboorto an do baarxnoedor vaasto, zo 
groot as do palm van do baand, et woddon 
ok web os droovon nuwnd (Ste), As con 

koo mit do naogcboorte staon blift, kit) 'do 
rozen d'r in wol zion (Op), qo et vools 
zatton rozen, ok wol droovon nuuznd (Spa, 
Ma), rozen an It vools (Np), rosies op 
naogoboorto (01-NI) 7. z, roos 
roze II et [ro:oz] 1. de kleur roze Dat 
roze d'r in vion it niet mooi (Nbk) 
roze III bn. ['ro:ozj 1. roze van kleur, ro-
zerood roze bloomon, roze drioboobc be-
kend herkenningsteken van homoseksuelen 
in Duitse koncentratiekarnpen in W.O. H 
roze-eulie (verspr.) ['ro:azoA:li] - rozenolie 
Rozo-eulio op 'o buusdook doan (s), Rozo-
oulio om et gozicbt, daor kricj' con mooie 
huud van (Dho) 
rozeblad ['r...] - rozeblad: blad van een 
rozestruik 
rozeblossem (I) ['r...] - rozebloesem 
rozebottel ['r ... ] - rozebottel 
rozebuic z. rozabuffo 
rozebujje (Dfo, Db, Dho, Nbk, Np, Ow) 
Ook rozebuie (Nt, Sz) de; -n ['ro:ozo ... } 1. 
aanval van koorts Eon rozobujfo had hi)' 
(Nbk), Hij krigt iedorkoor van die rozo-
buffon (Dho) 
rozegeur de ['ro:oza ... ] 1. rozegeur 't Is 
niot abbcmaol rozogour on maonoscbion 
(Db, Dfo, Dho, Nbk) 
rozehede (Nbk) ['r ...J - rozenheg 
rozehoedje (Ste) ['ro:ozohutjo] - rozen-
hoedje (bep. gebed) 
rozekam(me) z. rozokaom 
rozekaom (Dfo, Np) Ook rozekam (Nbk), 
rozekamme (Sz) [r ... ] - rozekam 
rozeknop(pe) (Bu, Nbk) ['r...] - rozeknop 
(Iett.) 
rozekraans z. rozekraanze 
rozekraanze (Np, 01-NI, Ste) Ook roze-
kraans (Op, Ste, Wol), rozekrans de; -n; 
...kraansien ['ro: azokrà: zo/. ..krã:s/'ro: no 
krans] 1. rozenkrans, nI. bep. gebeden-
reeks in de r.k. kerk Vroogor woddo do 
rozokraans biddod tusson ot molkon on et 
voeron in, ondor scbioznar- aovend, dan 
boofde do laarnpe nog niot op (Ste), In 
boorogezinnon wodde toogelioke do roze-
kraanze biddod on daor mos io wol bi)' 
wozon, aors was ot niet best en mos io et 
abliond doon; boo lango et duurdo hong of 
van die oplas (Ste), Zo bidden con rozo-
kraans (Wol) 2. kralensnoer behorend bij 
bekende gebedenreeks in de r.k. kerk 
(spor.) 
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rozekraanzebidden - rubberdoppe 

rozekraanzebidden (Dho) onbep. w. ['r...] 
1. bidden van de rozelcraanze, z. aldaar Do 
nonnen bin an It rozekraanzebidden (Dho) 
rozekrans z. rozekraanze 
rozekweker ['r ... J - rozenkweker 
rozekwekeri'je [ ... kwt:k1tjo, ook ...cjo; z. 
- Pj e] - rozenkwekerij 
rozelocht do ['r...] 1. rozegeur 
rozemaond (Op, j) ['r...] - rozenmaand, 
juni 
rozepark (spor.) ['r...] - (vaak york!.) 
rozenperk 
rozepepier (Ste) et ['ro:az ... ] 1. bep. glad 
papier, geleverd in alle kleuren, gebruikt 
voor hot maken van rozen en aan het water 
toegevoegd bij het koken van eieren voor 
hot eierkruicn, z. aldaar Do palmboom 
wodde bekubbed; vader macide van iezer- 
draod eon bogien, daor vlocbtcn we palm 
om henne, mit touw, on daor kwarnmen 
witte bloempies en rozepepier op nI. bij 
het rnaken van een krans die op do kist 
kwam van eon kind dat werd begraven 
(Ste) 
rozepolle {'ro:azo...] - rozestruik 
rozestruke ['ro:n...] - rozestmik 
rozetakke z. rozetoeke 
rozetanker (Nw) et; -s [ro:a'zct ... ] 1. bep. 
sieranker met roosaehtige versiering (aan 
de voorkant van eon gebouw), vgl. Rozet-
anicers bin mooi bewarkte ovaalvormigo 
siorankers (Nw) 
rozetlzee (1) ['r...] - rozethee 
rozetoeke (Nbk) Ook rozetakke (ba) 
['ro:ozo ... ] - rozetak 
rozette (Bdie, Nt) [ro:a'zeta] - (vaak verk!. 
in het my.) rozette: bep. versiering op 
kleding 
rozetuun ['ro:ozo...] - rozentuin 
rozewaeter (Ste, Wol) ['ro:ozo...] - rozen-
water Dat maegien bruuict rozewacter your 
hour gezicbt schone to macken (Wok) 
roziene z. reziene 
rozig I bn.; -er, -st ['ro:azax] 1. eon tin-
telend gevoel hebbend in de huid, vaak 
met slaperigheid 1k bin zo rozig, it bob ok 
do hole dag in do wiend west (Wo!, 
01-N!), Aj' van do iesbaene kommen, kuf' 
echt rozig wodden (Db), rozig van 't 
schaserieden (Spa), It bin d'r wat rozig op 
(Dho) 2. koortsig, roodachtig en evt. warm 
in het gezicht door koorts Hi5 was zo rozig 
koortsig (Dho, Np, Spa, b: lm, p), It bin 

wat rozig enigszins warm door koorts (Op, 
Ste), 1k yule me rozig koortsig (Nt), Ic 
vuien wat rozig an id. (Ow), Dat kiend is 
zo rozig, die ton wel es koorts hebben 
(Pe- Dbl), ...kikt zo rozig toe (Dho), Jo 
konnen we] koorse bebben, io bin zo rozig 
(Spa), Aj'wat order do loden hobben, dan 
kuj' zo rozig om ? beutd wodden (Obk), 
Wat had die tech eon rozige bujje 
koortsaanval (Dho) 3. last hebbend van 
winden (Nbk) Aorig rozig is hi (Nbk) 
rozig II bn.; -or, -st [ro:ozoxl 1. enigszins 
roze van kleur, rozeachtig Koekocks-
bloemen bin rozige bloemen (Nt), Do hoide 
bogint al wat rozig to wodden (Pe-Dbl), 
Varkensvleis is rozig, zeggen ze wol es 
(Spa) 
rozinnig (Bu, bo: Nw) bn; -er, -st [ro: 
'stnox] 1. opgewonden, drukte makend, 
geneigd tot ruziën, vooral gezegd van 
kinderen, kippen of andere dieren die uit-
gelaten doen (Bu, bo: Nw) As d'r nogal 
wat wiend is bin do kiepen vacks drok en 
dan wodt d'r zegd: 'Do kiepen bin zo 
rozinnig' (Bu), Die kiender bin zo rozinnig 
in do top (Bu) 
rrt (spor.) - rrt 
rrts z. As 
Rt. - afkorting van Ruth (bijbelboek) 
rts (Bdie, El, Nbk, Np) Ook lang 
aangehouden: ms tw. [rts, r:ts] 1. rrt, 
gezegd ter uitdrukking van hot geluid van 
een zeer snelle, lichte beweging en om 
kippen enz. te verjagen Awwe eon kiepe 
votjaegen dan zeggen we we] van rts, irts 
(Np), Vot katto! Rts! (El) 
ru z. rude 
rubber I do, et ['rAbf] 1. bep. elastisch 
materiaal: rubber 
rubber II bn.; attr. ['rAbr] 1. van rubber 
Do inmolker doe do rubber tepelboolders 
om do utters, N zion vrouw mulk nao 
(vo), rubber haanskon (Nbk), rubber 
tepelhoolders (vo) 
rubberbaand (Nbk, Obk) ['r...] - 
rubberband le kun betor krojen mit eon 
krojo mit rubbcrbaand as iene mit eon wie] 
mit iezeren boepen (Obk) 
rubberballe (spor.) ['r ... ] - mbberbal 
rubberboom (I) ['r...] - rubborboom 
rubberboot ['r...] - rubberboot 
rubberdoppe (El) do; -n; ...doppien 
['rAbr... 1. elk der rubberen doppen die 

-1137- 



nibberen - ruden 

men bij het aardappelrooien om z'n 
vingertoppen heeft (eerder had men 
biikken doppen) 
rubbcren ['rAbjJ - rubberen 
rubberfebriek (spor.) ['r...] - rubber-
fabriek 
rubberhaeiuer (Nbk, Nw, Pe-Dbl, Wol) 
Ook rubberha,ner (Wil) de; -s; -tien 
['rAbf ... } 1. hamer met een kop van rubber 
nibberhainer z. rubberbacmor 
rubberkoegel ['r...] - rubberkogel 
rubberleerze (Diz, El, Ow, Wol) Ook 
rohberIeerze (s) ['r..i'robç ... ] - rubberlaars 
rubbermatte ['r...} - rubbermat 
rubbersiange (spor.) ['r...] - rubberslang 
rubberstel (vo) et; -len; -legien ['rAbrstel] 
1. eenheid van tepeihouders & con peer 
[ni. een paar koeien] die dat hide 
rubberstef d'r in len keer ofscboptcn (vo) 
rubbervin ger z. vingcrsioeflcn 
ruben (Np) de ['rybip] 1. iemand die erg 
slordig is Wat ceo ruben! (Np) 
rubriceren (I) [rybri'st:ar] - rubriceren: 
in rubrieken plaatsen, onderbrengen 
rubriek z. rebriok 
ruchtber ['rAydbr]  - ruchtbaar, wereld-
kundig Ic snappen niet boo ia/cs ia badde 
rucbtbcr wodden kan (Spa), Dat moat mar 
niot rucbtber wodden (Nbk), Vertel It mar 
niet veerder, 't is nag niet rucbtber (Diz), 
Ze zo//en et sti/Jobo/en, mar at is a! 
ruchtber (Np),  We wi//en et fiat rucbtber 
hebbon (Dho), It Is a/ gauw rucbtbcr, at 
ni)iien is d'r a! gauw of(Pe-Dbi), Et was 
al gauw nicbtber dat de buron verbuzen 
zoien (01-Ni, Obk) 
ruchtberhied (verspr.), voor -heid z. 
-hied de ['r...} 1. mchtbaarheid argens 
rucbtborbied an geven (01-Ni, Spa, Nbk), 
...an macken (Bu, El): Ze bebbon daor al 
gauw mchtbothial an mae/ct (El), D'r is 
gien rucbtborbied an geven (Ow), D'r 
kwajn mob tberbied an de zaoke doe een 
getuge op kwam daegen en meer wits van 
ion en aander (Obk), Af' at niet in de 
rucbtherhicd bebben wilion, dan macf' a 
niet an dat vrommes veflal/on (Obk) 
rude (OS, Diz, Mun, Np, Nw, 01-Ni, Ste, 
Wol) Ook pa (bet. 1: Bu, El, Ma, Np, 
01-NI, Ow, Ste, rual (bet. 1: Dhau, Ow), 
FM) (bet. 1: El, Nw, Op), rid (bet. 1: WH, 
Dho, Wol), ruie (bet. 1: Dho), ruud (bet. 
2: Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Dho, El, Nbk, Np, 

Op, Ste, Sz) ['ryda/ry/ryj/raj/rej/ryt] 1. in 
in do rude aan het mien, in de mitijd: Dc 
id open va!en in de baast vacke in do rude 
(Obk), Dc kiepon bin in de rude mien 
(Dhau, Spa, Mun), ...zitten in do rude (Np, 
Wol), Kacikonten bin vacke oo!den, die 
bebben dan in do rude zeten, daor macf' 
mar fiat zo nile van verwaachten (Nbk), 
De hand vetha art, die is in do ru(Bu), Do 
katte is in de ruio (Dho), (schertsend en bij 
vergelijking:) Now, iebin aorigin do rude 
j e hebt nogal wat haaruitval Nbk), Et haor 
vaa!t wit, ze kon woi in do ml zitten (Dho) 
2. schurft (bij mensen, dieren), uitsiag bij 
schurft, schurftachtige uitsiag rude bif oen 
koe (Np), Do koenen bebben rude op 'a 
huud (Wol), Et yea hot rude (01-NI), De 
koo bet rude an de kant (Np), Die koe bet 
wat mud op It gier (El), zaivo veur rude 
tegen schurft (Ow), Dat poerd bet 
moekpoten, dan her et uuts!ag ofrude via/c 
boven do boeven (Np), Dc hand her mud 
heeft schurft (Ste), rude onderdeschaopon 
(Dfo), Ruud kuf' a/c van et yea kriogon, 
daor kricf' rare pia/cicen van (Bu), Et was 
niot best your do woile as de scba op en 
rude kregen (Obk), Do schaopen zitten 
onder do rude (Ma), ...bebben mud an do 
poten (Dho), As de scha op ox, in It 

stieke!draod begonnon te rossen, hebben ze 
vacke a/c rude (01-Ni), Doe we kionderin 
butis krcgen in do oar/ag, zatten ze ondor 
de rude (Obk), mud bx peerden (Nbk), 
MY zit ondor 't mud uitslag bij schurft 
(Np), aazme rude schurft aan iemands 
achterste (Ow) 
ruden Ook nijjen (Dho) zw. ww.; 
onoverg.; ruudde/rudede; het ruded ['ryd, 
ook ry:... (Pe-Dbl)/'rAj9 (Dho)] 1. mien 
(van vogels, honden, katten e.d.) As do 
kiope rudod bet (..) (Nbk), De kiepon 
bagonnen te ruden on raektan van de leg 
(Bdie, Ma, Spa, Obk), Vroeger was or 
gabmuk am do gaanzcn te roppen, dat was 
do p/oem d'r uut ti-dc/con am to var/capon 
your beddovuiling; et gebeurde togon et 
mdcii an, dan zat de p/oem d'r Jos in en 
doe et do voegels niet zo zeer (Obk), Dc 
kiepen zitten in It ruden (Nt), Do bonnen 
ruden op It ogenbiik d.i.: verliezen hun 
haar van de winter in het voorjaar (en dat 
van de zomer in de herfst) (Nbk, Np, Nw), 
Do kiope bet a/ eon woke mded (Np, Spa), 
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ruderig - ruilen 

Do scbaopen beginnen to radon krijgen 
schurft (Np) 
ruderig (verspr.) In.; -er, -st ['rydox] 1. 
schurftig, met schurft Do koe is ruderig, 
hij bet mud aachtar op at giar (Diz, Ste), 
Do scha open beginsien wear ruderig to 
wodden (Sz, 01-Ni), ...bin watrudorig (El) 
2. (van de huid, van stoffen) enigszins mw 
aan de oppervlakte, hang, schrijnend Dc 
stat is wat ruderig (Bu), Dc zitting van do 
stool wodt rudorig (Nbk), rudariga hanen 
(Ste), Do baud is me to mderj (Ste), Hi 
is mderig op 'a huud (Dho) 3. met haar-
uitval, verharend, in de ml 1k bin aorig 
mdori, d'r vault nogal wat baor uut (Nbk), 
eon nzdorigc bond (Np, Nw), Do idepon 
bin ruderig (Np, Ow) 4. enigszins aan-
getast, verfomfaaid (Np, Obk) Van baton 
zicbt at ooldo schrift van oonzo mom d'r 
wat ruderig uut; do rogge wat stokkend on 
do tijopen wat verrinnowoerd (Obk), 1k van 
him mar schodderig in de kioron, wat 
ruderig on to (Np) 5. (van aardappelen) 
met droge rot aan de oppervlakte, met 
aardappelsohurft As eeipels ziok binnen, 
tin to ruderig wozon (Obk), can rudorige 
eerpel (Ld, Nbk, 01-Ni, Dfo) 6. met veel 
onkruid (Bu, Obk, Sz) Dc bouw ligt d'r 
ruderig bi (Obk), Die than ziot d'r aorig 
ruderig uut (Sz) 
ruderigbied (Diz, Np) de ['rydpxhit] 1. 
schurft of begin daarvan Die koe hot 
ruderighiod an born (Np), Do zalva year do 
ruderigbiad is op (Diz) 
ruderzalve z. rudozalvo 
rudetied (Nbk) de; -en ['ryda ... ] 1. ruitijd 
rudevoorn z. riotvoorn 
rudezalve (Dfo) Ook ruudzalve (Bu, Dho, 
Np), ruderzalve (Sz) de ['rydosaiwa, .. .va/ 
'ryt ... /'rydç ... } 1. schurftzaif Af' con koe 
baddon mit schurft dan mos ic mar 
oppassen, dan was ruderzalve rnalckelik 
(Sz) 
ruft (Bu, Dfo, Nbk, Obk) Ook rift (Dfo) 
et; -en [rAft/rift] 1. vierkante flanetlen 
doek, over de andere kleertjes van een 
baby gesiagen (van de middel tot en met 
de voetjes) (Bu, Dfo, Nbk) 1k doe do 
poppa at raft even omine (Bu) 2. onderste 
kussen in een wieg (Obk) Poppies in do 
wiege hadden eon raft onder (Obk) 
rugby (spor.) ['rAybi, 'rAgbi] - rugby (bep. 
spel) 

rughyballe (spor.) ['r...] - mgbybal 
rughyldub (1) ['r...] - rugbyciub 
rughyploeg (spor.) ['r...] - mgbyploeg 
rugbyspeulder (1) ['r...] - mgbyspeler 
rugbywedstried (spor.) ['r...] - mgby-
wedstnij d 
rugelen z. roogelon 
rugge z. rogge II 
ruggegraot z. roggcgraot 
ruggemerg z. roggomarg 
ruggepiene z. roggepiana 
ruggesteun z. roggestean 
ruggewerk z. roggewark 
ruggezak z. roggezak 
rugies (Sz) my. ['ryxis], in rugies taken 
klein aanleidingen zoeken om ruzie to 
maken (Sz) 
rugleuning z. roggoleuning 
rugpaand z. roggopaand 
rugpand z. roggopaand 
rugslag ['r...] - mgslag 
rugwervel z. roggewarvol 
rugzak z. roggozaic 
rui(e) z. rude 
ruibout z. rooiboot 
ruien (Wol) zw. ww.; onoverg.; mide, het 
mid ['neji:] 1. opruien, stoken MY zit 
allied to ruion (Wol) 2. z. rooien, rociken 
ruler (Bu, Dho) de; -s ['nejç] 1. opmier 
(Dho) Dat is wel zoe'n ruler (Dho) 2. koe 
die niet draehtig wordt en daardoor steeds 
weer naar de stier moot (Bu) Die koe kan 
doinmiet wel vot, daor bin 'k a/ verscboi-
don koer mit naor do bole west, mar at is 
eon ruior; zokken gaon bout as eon bolle 
godregen, to brullon on k!auwen gatton in 
at hand (Bu) 
ruil de; -en [nejl] 1. het ruilen, uit-
wisseling Gooi do boal mar in do ruil mu 
die zaken maar (Dho) 2. keer dat men milt 
Dither eon gooio ruil west (01-NI), Et was 
gien goeio rail (Nt), 1k hobbo eon goeio 
rail daon (Ow, Spa, Ste, Wol), MY bet "n 
verkeordo rail daon (Diz), ...d'r eon var-
keordo nil an daon (Bu, Nw) 
ruilabonnement (I) ['r...] - milabonnement 
ruilbeurs (spor.) ['r...] - ruilbeurs 
ruilen ['nejI] - ruilen: verwisselen post-
zogols ruilon, knikkers ruilon, We moe52  
mar as railon mit ha an an am wear vas 
blood to kriogen ondor do kiopon (Obk), Zo 
r&/en de boo] ondor mekeer (Np), A 'k 
rude wit d'r botor van wodden (Sz), Zuw- 
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ruilhiaandel - rupsvoertuug 

we mi/en van stool? d.i. vooral: van plaats 
verwisselen (Nbk), We kim at nag mi/en 
d.i. veelal: wat men gekocht heeft bij af-
spraak inwisselen in do winkel, bij de ver-
koper (Nbk, Ste), zo ook Kuj't mi/en? 
(Nbk), (bijv. tegen eon winkelbediendo:) 
Kan or nufld wodden? (Nbk), Mag... (Nbk) 
ruilhaandel (Nw) ['r ...J - ruilhandol 
ruilverkaveling ['r...] - ruilverkaveling 
ruilverka'velingsgehied (spor.) ['r...] - 
ruilverkavelingsgobied 
ruilverkavelingskennnissie (El, Nbk) de; 
-s ['r...] I. kommissie ter voorboreiding on 
begeleiding van do uitvooring van een 
ruilverkaveling 
ruilverkavelingslasten (Nbk) my. ['r...J I. 
geldelijke lasten als gevolg van eon 
ruilverkaveling 
ruilverkavelingsplan (spor.) ['r...} - mu-
verkavelingsplan 
ruilverkavelingsregel (vo) de; -s ['r...J 1. 
bopaling, regel ingostold bij een ruil-
verkaveling Mit disse ruilverkavelings-
rege/ing en wit die Jege renÉe on oflossing 
bij' in dattzjaor tieds elgener (vo) 
ruilverkavelingsveurweerde (vo) do; -n 
['r...} 1. voorwaardo bohorend bij eon ruil-
verkaveling AJI' et kriegen konnen op 
milverkavelingsveurweerden, woj'dan glen 
meer laand bebben? (vo) 
ruilverkavelingsweg do; -en; -gion ['r...J 
1. weg aangelogd in het kadot van eon 
ruilverkaveling 
ruilverkavelingswet (spor.) ['r ...J - mu-
verkavelingswet 
mine do; -s [ry'win] 1. mine, bouwval 
ruiter z. fluter 
ruiterhooi z. ruterbuj 
ruj z. rude 
rujjen z. rociken, mdcii 
ruk z. rokll 
ruken z. roeken 
nikeri'je z. roekerie 
rukersgoed z. roekersgocd 
rukersgoeddeusien z. roekdeuze 
rukken z. rokken 
rukwiend z. rokwiend 
ml (Db, Nbk, Obk) [rAl] - (van grond) nil, 
mul, los ru/fe grand (Nbk) Dew- at spitten 
wodde de grand wool ml (Obk) 
rule z. rolle 
rulen z. rolfen 
rulewaegen (Dhau) ['rub...] - rolwagen: 

'loophek' op wielen waarmee kinderen 
kunnon leron ]open (Dhau) 
rullerig (Dho) bn.; -or, -st ['rAlçox] 1. 
(van brood) droog, kruimolig 
rumbone (verspr.) ['rAm...] - rumboon 
rumen a roemen 
ruinpot (spor.) ['rAmpot] - rumpot 
rumsinaek (spor.) ['r...] - rumsmaak 
run (spor.) do [rAn] 1. run, stormioop op 
gewilde artikelon e.d. ten run op oolde 
gebmufcsartikelen (Ow) 
rund (spor.) et [rAnt] 1. uiterst dom 
iemand War bi5' loch con rund (Dho) 
runderliorzel (spor.) ['rAndf ... } - runder-
horzei 
runderlappe (verspr.) do; -n; ...lappion 
['r...] 1. rundorlap 
munderleer (spor.) ['r...} - rundorloer 
runderleren (spor.) ['r...] - runderloren 
runderzalve (Obk) de ['r ... J 1. bop. zaifter 
bostrijding van do mndorhorzel 
runemiege (verspr.) do ['rnomi:ge] 1. 
urine van een ruin El swaekt as mnemiege 
gezogd van slochte koffie (Nt), zo ook El 
field we] runelniege (Op, Spa), El is b-ct 
runemiege (Diz, Ma, Np, 01-Ni), Dat va/k 
kreeg koffie in 'I laand as runenulege (Obk) 
2. slochte koffie El was runewiege van 
koffle dat we daor kregen (Obk), Die 
nun emiege hoc! ik niet (El, Ld, Wol) 
Runen I et ['rzi:J I. plaatsnaam: Ruinon 
(Dr.) iffy had et waopcn van Runen in et 
geziebte een snoe met eon mes in zn 
gezicht (Bu, Obk) 
runen II (spor.) my. ['r4:] 1. mnetokons 
Runer bn.; attr. [rnç:] 1. van, m.b.t. Ru-
nen (in Drenthe) or Runer waopen een mes 
(Bu, Dfo), z. ook onder Runen 
runeschrift (I) ['r...] - runonschrift 
runestreek (Spa) do; ...strokon ['r5no ... } 1. 
onverwachte gril, streek (zoals eon ruin die 
kan hebbon, uithalon) 
runeteken (1) ['r...] - runetekon 
runniken (€1, Nt, Obk, Ow, Spa) zw. ww.; 
onovorg.; runnikte, hot runnikt [rAno4] 1. 
(van paardon) aanhoudond eon vorlangend, 
hmnnikend geluid maken, met name om hot 
voulen to lokken of wannoer hot paard 
dorst hoeft en bijv. de emmer hoort ram-
melon (lager van toon en zachtor dan het 
gewone hinniken) 
rupsbaand (spor.) ['r ...J - rupsband 
rupsvoertuug (I) ['r...] - rupsvoertuig 
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nil-en - rusten 

ruren z. rein-en 
rurighied z. roenjhied 
Rus de; -son ['rAs] 1. Rus, inwoner van 
Rusland, eerder ook: van de voormalige 
Sovjet-Unie DeRus Mt ten grootlegerde 
Russen (Np) 2. hetz. als Russisehe kodde 
z. onder Russisch (Np, Spa) Dit is ccii 
Rus, we bruken 'iii as hoozjoeerd (Spa) 3. 
auto, tractor e.d. van Russisch fabrikaat 
rusen z. roezen 
ruske de; -n, -ns (Dhau) ['rAsko] 1. bep. 
wilde plant: rus Buunderlaand is NY oons 
min laand wit ruskens (Dhau), Mr zatten 
ten boo! rusken in et Jaand (Obk), Et was 
moor ruskon as grus (Obk), In do sloot 
stonnon b/ole pollen ruskon; daor breidden 
wi5 eon bruit of musso of aarmbaand van 
(Dhau), Eon fiene rusko is we! et moo/ste 
ow mit to warken (Sz) 
ruskebreiden (Bu, Nbk, Np, Nw, Ste) 
onbep. w. en het ruskebreid ['r...] 1. 
vlechten, 'breien' met biezen van de rus 
ruskegoed (Nbk) et ['rAsko ... ] 1. (verz.) 
biezen van de rus 
ruskematten (Bu) ['raskomatn] 1. met 
nissan matten, z. matten Ill 
ruskepolle (Diz, Nbk, Nw, Ow, Spa) de; 
-n; -gien ['rAskopDIo] 1. pol russen de 
ruskopollen d'r of mijen (Diz) 
Ruslaand ['r...] - Rusland 
russelen (Bu, Nbk, Np, Obk) zw. ww.; 
overg.; russelde, hat russeld ['rAsjI] 1. 
dooreenschudden, door elkaar gooien 
(Nbk, Np) AJ' eon protte spruten an de 
oorpols bebben, moef' ze ofspruten: dan 
russol it ze dew-  mokeer, en dan trek io do 
spruten d'r war of; af' ze dew-  mekeer 
russelen moej' dat we] veurzioh tug  doon, 
eon hef' zomar blauwe pla/oken in de 
ceipois (Nbk), We russelen do boo] dour 
mekaandor (Np), do kachel even russelen 
oppoken (Nw, Bu) 2. ongedurig heen en 
weer bewegen (Obk) Jo moe'n met zo 
russelen, man, zit toch es stille op 'e stool 
(Obk) z. ritsobon 3. z. ritsobon 
Russisch bn. ['rAsis] 1. van, m.bt. Rus-
iaand ten Russisch scbio, eon Russ/sob ci 
(spor.), eon Russiscbe braandneuzo bep. 
soort konijn (d), ten Russiscbe kodde een 
bep. brede, gedrongen, zware ket (ZW, 
Dfo, Db, El, Nt, 01-NI, Ow, Sz), zo ook 
ten Russ/sob peerd Id. (El), Russiseho 
kedden z. onder kedde (Ste) 

rust Ook rune (Bu, Np, Obk, Op) de; -en 
['rAst(o)] 1. toestand van uitrusten We bin 
an rust toe (Nbk), Th31  is nodig an rust toe 
(Ste), le moo'n straks mar eon posien rust 
ncmen (Np), We najnmcn daor even rust 
(Ma) 2. het slapen HJy is even in de rust, 
hi)' siapt even (Ma, b, Nbk), Ze bin a! in 
de rust slapen al (Bu), Wegaon even in de 
rust nao et eten (Ste), (verb.) As ze to ruste 
gongon (.) a) 3. pauze in een sport- 
wedstrijd (spor.) 4. het gestorven zijn Hi)' 
is de eeuwige rust ingaon (Pe-Dbl), zo ook 
Th3 Mt de ecuwige rust (Ow), N is in do 
rust is overleden (El), ...is in rustegaon id. 
(Np), ...to rustogaon id. (Np), Mien vader 
is now al haost tien jam-  in ruste id. (Op), 
in rust id. (Dho, 01-NI) 5. situatie zonder 
hinderlijke dmkte, lawaai He, even in do 
rust even zonder de drukte, her lawaai enz. 
(Nbk), Pattie moonsken hebben d'r bohoef-
to an om 20 now on dan aargens do rust op 
to zukon (Obk), Zo bin vat, eindelik rust 
(Nbk, Dho), El is daor ion stok rust (Ste), 
...ien en a! rust (Bu), (als positieve ver- 
zuchting:) Wat een rust! (Ste) 6. toestand 
waarin men vrij is van hinder, zorgen, 
stress, ongenoegen, ruzie enz. Doe baddo 
hi)' gien rust of duur had (vo), zo ook rust 
noch duur bobbon (Nbk), tot rust kommen, 
Hi)' bet gien ruste (Bu), ione mit rust 
!aoten niet lastig vallen, Th3' is 
onverwaachts, in able rust, over/eden (Dfo), 
Nao jaorenbango stried bet dat meensko 
tin debik ruste vunnen is overleden (Obk), 
Hi)' bet now rust, hi)' hot toch zoe'n pione 
had id. (Nw), zo ook Now bet bi)' ruste 
(Np) 7. rustgevende uitstraling, invloed 
Wat gaot d'r van die man eon rust nut 
(01-NI), Zoo'n omgoving, daor gaot rust 
vanuut (Dho) S. pauze in een muziekstuk 
* Rust roost (Bu, Nbk, Nt), Rust roost, 
arboid adelt (Nbk) 
rustbaanke (Op) ['r...] - mstbank 
rustdag (spor.) ['r...] - rustdag 
ruste z. rust 
rusteloos ['rAstlo:os] - rusteloos: voort-
durend in aktie, ook: zonder innerlijke rust 
eon rusteloos beven 
rusten zw. ww.; onoverg.; rustte, het rust 
['rAst4} 1. uitnisten, ook: door een uiltje to 
knappen We gaon strakkios even rusten 
(Ste), Nao or eton moe'n we even rusten, 
even bekommen (Nw), 1k mag we] even 
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rustend - nit 

rusten 1180 et etan (Nbk), Oolde peerden 
staon nog we./ es op chic poten te rusten 
(Dfo) 2. overlijden, in 11,7 is rust hij is 
overleden (Dhau, Nbk, 01-NI, Nw), zo ook 
Nao con lange ziekte is thy gaon rusten 
(Op) 3. rust hebben door de dood Oons 
omke her slim laden, hij rust now (Db), 
Die rust vezix aaltied (Pc- Dbl), qo dat 
karkbof rusten al eon hieleboel means/can 
die we kend babben (Obk), Hi5 rust in 
vrade 1130 can lang ziekbadde en is van de 
wereld verscbeidcn (Obk), Laot ze rustan 
in vrede (Dho), Rust in vreda, dat staot 
vacka op Fe stien (Ste) 4. in Daor rust ok 
glen zegan op daar is het voortdurend mis 
mee (Nbk) * Nao badde war/can is It zeute 
rusten (Nt), Nao gedaone atheid is at goed 
rusten (Op) 
rustend ['rAst;tJ -. rustend, gepensioneerd 
aen nistende arbeider (Nw), . .. onderwiezer 
(Nw) 
rustgevend (spot.) [rAst'xt:blpt} - rustge-
vend 
rusthuus (WoI, v) ['r ...J - rusthuis 
rustig bn., bw.; -er, -st [rastox] 1. rustig: 
rust hebbend eon rustig leven 2. niet of 
nauwelijks in beweging, niet beweeglijk, 
bedaard Gao now toch es even rustig 
zitten, bond! (Nbk), fe moe'nje now mar 
rustig ho/en mask je niet druk (El), 1ly 
had koorts, mar bi5 bet now wel eon 
rustje naacbt had (Nbk) 3. niet haastig, 
niet gej aagd, niet zenuwachtig Ze dot 
allied lieko rustig (Nbk), Ze nemt allied 
rustig de tied (Nbk), Die bet et nook as 
rustig an tied; die her allied do rittel in? 
gat (Obk), ffiy hat at an ? batta, thy moat 
rustigor an (Nbk), even rustig naodaankan 
(Nbk), rustig je gang gaon, at rustig of-
waacbten 4. niet ongemst, met gemoeds-
rust, met innerlijke zekerheid Inwendig 
was bij d'r toch niet bielemaol rustig op 
was hij er niet zo zeker van dat het goed 
zat, goed zou gaan (b), Daor kuj' wel 
rustig over wezen, d'r overkomtja niks van 
(Ma, Obk), 1k/can &- rustig over wozen, ik 
bab me nib to venviaton (Dho, El, Ma, 
Pe-Dbl), Iokwi d'rrustig van wozan dat at 
waor is (Ste), ...dat at nict con baste is 
(Ste), Over do uutslag kvj' wel rustig 
wezen (Ste), Daorkuj' wel rustig op wezan 
(Dfo, Ma), 1k beb bear ni/cs in de wega 
legd, daor kan 'k mien bauM rustig om 

daeleleggen (Dhau) 5. niet onregelmatig, 
gestaag, stabiel eon rustig regantian (Nbk), 
Ft is moo,; rustig weer (Ste), rustig baast-
wear (01-Nl) 6. ongestoord, zonder hin- 
deriijke drukte Ia kun niet rustig zitten 
kofliedrinicen, at bin allemaol weapon (Sz), 
Ft is daor aen moo] rustig boa/clan (Ste), 
con rustig stagian (Bu), eon mooie, rustlie 
wag (Bu), Gao daor mar zitten, daor hzj' 
even rustig Ia buuswark mac/can (Nbk), 
rustigslaopen 7. zich niet uitend over jets, 
niet reagerend 1k wol dat hiy daor now 
mar rustig over was zich stilhield (Ste), 
Hool je mar es war rustig (Dho), ...mar 
even rustig (Np), Hool je d'r mar rustig 
over (Ow), Zol at ooit we] wear rustig 
wodden in Bosni&2zonder oorlog (Nbk) S. 
(van eon bijenvolk) niet snel stekend (bs: 
Dfo) 9. met stilte Do kiander mossen 
aenlik al slaopen; zollen ze al rustig 
wazon P Nbk), Wi/lan jim jim now as can 
kear rustig bola,i, jim moe'n slaopen, A.! 
(Nbk) 10. (van muziek, beelden) niet erg 
lawaaierig, niet zo beweeglijk, niet druk, 
niet met veel kontrast mooio, rustijo 
meziek, le rnoe'n aenlik war rustigo 
kieuren inja bebang bebbon (Nbk) 
rustigiesan (Nbk, Np) bw. [rAstaxi'zan] 
1. rustigjes, og rustige wijze Jo moe'n dat 
peerd rustigiasan mannen (Np) 
rustkuur (spot,) ['r...] - rustkuur 
rustpauze (spot.) ['r...] - rustpauze 
rustplak Ook rusiplek (Sz) ['rAstplak/...] - 
rustplaats: Wabebban daor even zeten, we 
hadden daor eon mooi rustpla/ckian (Bu, 
01-NI, Nw, Nbk), ook: kerkhof, in verb. 
als MY wodt naor zien lasta p/ak rustpla/c 
brocht (Ste) 
rustplek z. rustplak 
rustteken (spor.) ['r ... J - rustteken (in een 
muziekstuk) 
rusttied (spot.) ['r...] - rusttijd 
rustverstoordcr (spot) ['rAstfasto:o(T)df] 
- rustverstoorder 
rut I (Dho, Diz, Np, Nw, Ste) et [rAt] 1. 
schorremorrie (Diz, Nw) Daor woont 
alderbaanda nit (Diz), An Rut an zian 
maot hetz. als Jan Rap en On maat (Nw) 2. 
flinke groep, meute (Diz, Np, Ste) D'r 
gaon eon bale rut kionder naor schoalo 
(Diz), Do biele rut komt d'r an (Ste), 
Zollen we de bide rut kriegen? (Ste), Ze 
hadden daor nogal een biele rut jongen 
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nit - nitcraosic 

(Np) 3. fijn afval, fijne resten (met name 
van planten) (Nw) Dat goof i/c vot, or  is 
allemao/e rut (Nw), Onder in die bat zit 
a/fiend nog rut d.i. bijv. afval van peter-
selie of selderij (Nw) 3. z. ruut 
rut II (Bdie, Wol en oost.) bn.; prod. [rAt] 
1. blut, niets meet over hebbend Aj' glen 
knit/cots moor over hebbon bi5' rut (Obk, 

ruth do; -n; rutien ['ryto] 1. gias in een 
raam, vensterruit Die voogo/ bet ten kwat-
SC op 'C ruten sebeten (Obk), Et weren 
kicine rutios in dat Heine husien (WO), 
Die ride is d'r wit (El), D'r moot eon nio 
rate in (Nbk), As vroegcr do doipsvaarver 
ten rate zotte, dan mackte hij mit een fits 
otg/as op maote (Obk), Jo moo 'njo oigen 
rutennietingooionje moot Jo eigen kansen 
niet verknallen, Jo eigen belangen niet 
schaden (Pe-Dbl, Spa), jo eigen ruten 
ins/son id. (Nbk), Die is ok song dour do 
ruten gooid draagt eon kledingstuk met 
ruitjosmotiof (Nbk, bl), Hi5 hot eon kop as 
eon sto/cicende rate een chagrijnig gezicht 
(01-Ni), zo ook Hi5 bet ten gezicht as ten 
stokkende rate id. (01-Ni, Np), ...as eon 
kopotte rute id. (Np)  2. ruitvormige figuur, 
o.m. op speeikaarten, ook als motief op 
kledingstof Eon scbotteldoek is baost 
n/tied mit ruten (Pe- Dbi), Jo kuzy stof 
tegonkominon mit ten bic/o mooio rate 
(Obk), do Schotso rate (Dfo) 
rutegeer (El, Nbk, Ow) Ook nitergeer 
(bo: Bu) bn. ['iytagt:ar/'ryt ... } 1. (van 
aardappeien) nog niet heiemaal gaar De 
oeipe/s bin rutegeor; dan bin so van binnon 
nog ten botien had do vörke kon d'r dour, 
mar dan baj't ok had (El) 
ruten I de; ruten, ook rutens (bet. 1) 
['ryt] 1. kaart met één of meet ruiten in 
het kaartspel 1k bin akin do ruten vortiosd 
ik heb aileen nog kaarton van het soort 
ruiten in m'n hand (Nbk), It bob nog lent 
ruten on dat is mien /osto tro of/ca onto 
(Obk), MY had twee rutens mit 't kaorton 
(Bdie), In ten vol kaortspul bin dattion 
nitons (Op) 2. (my.) alie kaarton met één 
of meet ruiten in het kaartspei V/at is et, 
ruten ofk/aover (Nbk), Ruton is (roof 
ruten II bn.; attr. ['ryt] 1. ruiten, van 
geruite stof eon ruten b/oosien, eon 
ruten(e) jurk (Dhau, Nbk), eon rater rot 
(El, Ld, Man), eon rutono... (Nbk), ten 

ruten thoedook (Ste), (zelfst.) eon rooie 
ruten dock, rok van rode geruite stof (Ste), 
zo ook eon b/auwc ruten (Ste) 
ruten- ['ryt] - ruiten-: eerste lid in 
samensteilingen van het type rutenvrouw, 
nutenaos enz.; ze zijn in dit woordenboek 
niet aile opgesomd 
rutenaos [ry1'o:s] - ruitonaas 
rutenboer [...'b...] - mitenboer 
rutend bn.; attr. ['ryt4t] 1. geruit Die 
winko/ bet mooi rutend good tekoop (Nbk) 
rutenhecr [...'h...] - ruitonheor 
rutcnkaorte (Ste) do; -n; ...kaortien ['r...J 
1. speelkaart van de soort ruiten 
rutenkeuning (spor.) [...'k...} - ruiten-
koning 
rutens bn. ['ryts] 1. (van stoffen voor 
kleding en.) getiit eon rutense fart, eon 
rutons b/osion, eon rutonso pcttc, eon 
rutons pat, ten rutense brook (Np) 
rutenvrouw [...'fr...] - ruitenvrouw 1k bad 
nog ten rutenvrouw in de hanen, on dat 
was krek ok nag (roof (Obk), Hot' ie 
rutenvrouw in harmon? (Spa) 
rater Ook ruiter (Spa: bet. 3) do; -5; -tien 
['ryt/'rj .. .J I. paardrijder Eon fcoppe/tien 
tutors to poerd is a/tied maci om naor to 
Icieten (Dl,), eon rater tepeerd (Nbk), ...op 
poerd (Ma), eon stieve tutor iemand die 
niet bep. vlug is (Nbk), ook: iemand die 
niet bep. viot is in de omgang (Nbk), so 
stiof as eon tutor (Woi) 2. elk der balken 
van het dak waarop do vorstpannen komen 
(Nw, Obk) De not/ce is do tutor waon do 
vostpanncn op spiekord binnon (Obk) 3. 
hooiruiter tutors opzotton year 't drugen 
van buj overeind zetten, plaatsen (Dhau). 
Ze bebben et buj op tutors (Dho), Et huj 
lilt op tutors (Bu, Nbk), ...moet op 'e 
tutors (Nbk), ...staot op nuiters (Spa), et 
buf op raters zetton (Dfo, Dhau, El) 4. 
miter, bep. rek om bonen op to drogen 
(Nw) * (gezegd bij een spellotje waarbij de 
één eon aantal knikkers of steentjes schudt, 
en die de antler in z'n gesloten hand voor-
houdt, waarbij hij op diens rug zit) Rater 
to poerdo, boeveu/ do man? nI.: wie hot 
goode getal weet to radon, krijgt de knik-
kers (Sz, Obk), ook: het verkeerd geraden 
aantal knikkers moot men aan do ander 
geven (Np), ook met andere var. 
ruteraosie (Dhau, Np) do [rytç'3:osi] 1. 
drukte Et was ten bole ruteraosie cm dat 
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ruteren - rutje 

your mekacr to triegen (Np) 
ruteren (Nbk, Obk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; ruterde, het ruterd ['rytçn] 1.. 
hooi op miters plaatsen (Nbk) Oons buj is 
ruterd (Nbk) 2. (onoverg.) snel weg 
(moeten) gaan, zich temgtrekken (Obk) 
iiy mos ruteren on budS maekcn dat b1 
votkwazn (Obk) 
rutereren (El, Ma, Nbk, 01-Ni, Op, Spa, 
Sz) zw. ww.; onoverg.; rutereerde, is 
rutereerd {rytç'i:açij} 1. zich temgtrekken, 
ook starker: maken dat men wegkomt H1J 
ruterccrt, hij Iran dc drokte n/ct an (Sz), 
Hij wou n/ct rutareren opzij gaan (Spa), 
We moc'n rutereren! maken dat we 
wegkomen (Ma) 
rutergeer z. rutcgecr 
ruterlini z. ruterhuj 
ruterhuj (OS, Bdie, Dho, Op) Ook 
ruterhul (01-NI, Woi), ruiterhool (Spa) 
['r ... J - ruiterhooi Ruterbujkan betor tegen 
at wear, want et hjt n/ct op 'e grond on It 
is boga optast; et mos wel wat lunger on ci' 
laand staon (Obk), Ruterbui mos eon paer 
waken op do stokicen stuon, dun baj' over 
't algeincen wel eon mooie kwalitcit bui 
(01-NI) 
ruterig (Bu, Op) In., bw. ['rytTox] 1. 
begroeid met onkruid (Op) Die twin ligtd'r 
rutcrig M (Op) 2. bijna geh eel kapot, 
versieten (Bu) Et is rutcr.(g (Bu) 
ruterpad (spor.) ['r...] - ruiterpad 
ruterstok (Nbk, 01-Ni) de; -ken ['rytçstok] 
1. elk der stokken tussen hooimiters waar-
op men hooi plaatst en waaruit een hooi-
miter is opgebouwd Enkola jaoren loden 
badden vcrscbillcnde boeren at hui op 
rutorstokkon (01-NI) 
ruterweg (spor.) ['r...] - ruiterweg 
rutespringer (Obk, Op, Pe-Dbi, Wol) de; 
-s; -tien ['ryto ... ] 1. hetz. als glaczcwijvper, 
z. aldaar: Ben gicseltoppc kon soms eon 
ccbte rutespringer wezen (Op),  ook wel; 
bep. klein tolletje dat met de hand op gang 
werd gebracht (Obk) 
rutespruuier (spor. oost.) ['r...} - mite-
sproeier 
rutetikker (Dhau, Ma, Ow, Ste) Ook 
glastikher (Ste) de; -5; -tien ['rytotikç/ ... } 
I. instruinentje van een stuk stopverf met 
een speld; daaraan zat een draad met aan 
het uiteinde bijv. een knoop, waarmee men 
stiekem tegen ramen ketste (Ma, Ste)  

raempienkitscn mit eon nztctikker (Ste) 2. 
glazen knikker (Dhau, Ow) 
rutewasken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
hitewaskte, het rutewaskt ['zyto ... ] 1. 
lassen van de ramen 
utcwipper (Bdie, Ub, Ste) de; -s; -tien 

['rytowtpç] 1. soort tol, hetz. als 
glaezew4,per, z. aidaar 
rutewisser ['ryt...] - ruitewisser (op auto's 
enz.) 
rutienkitsen (Ste) onbep. w. ['rytir] ... ] 1. 
met een rutctikker stiekem, om te plagen, 
tegen ramen ketsen 
rutientikkcn (versprl) Ook rutiestikken 
(Ld) onbep. w. en hat rutientikt 
['rytin ... ..rytis ... ] 1. stiekem bij anderen op 
het raani tikken (als speiletje, om te 
plagen) 
ruties I (Dfo) et ['rytis} 1. bep. geruite 
stof, in Brabants ruties (Dfo) 
ruties II bn.; attr. ['ryties] I. (van kleding, 
stof voor kleding e.d.) miten, gemit Goof 
me datnjticsc boczerocn even (Obk), mooi 
mt/cs goed ni. geruite stof (Nbk), eon 
rutiese petta (Dhau), 1k bool n/ct zo van 
cen mt/es paIr, ik mag gracg eon c/Ten 
klcurtian (Op), (zelfst.) cen rooie ruticsc 
ni. een zodanige theedoek (Ste) 
rutiesbovist (I) ['rytizbo:f'tst] - ruitjes-
bovist 
rutiesbroek (Np)  de; -en ['rytizbruk] 1. 
broek van geruite stof 
rutiesdoek (Diz) de; -en; ...ien ['rytizduk} 
1. doek van geruite stof 
rutiesdrop (verspr.) Ook rutiesdrup (WH) 
et, de ['rytizdrop/ ... ] 1. kleine, mitvormige, 
zoute dropjes Rutiesdrupis nogal slim zout 
(Spa) 
rutiesd rup z. rutiesdrop 
rutiesgoed (Nbk) et ['rytisxut] 1. geruite 
stof 
rutieshaanddoek (Obk) de; -en; -ien 
['rytis ... ] 1. geruite handdoek 
rutiesjurk (Ste) de; -en; -ien ['rytis ... ] 1. 
jurk van geruite stof 
rutiespepier (1) ['rytis...} - ruitjespapier 
rutiessebrift (Diz) ['rytis...] - mitjesschrift 
rutiesstof (Nbk) ['rytis ... ] - mitjesgoed 
rutiestikken z. ruticntikJccn 
rutje (Nw) ['rAtj} 1. nonsenswoord, in een 
raadsel: * Ru, ra, rutjc/Met eon koperen 
tz4/e/En eon slinger an ? gat/Ra, ra wat is 
dat?d.j. een ouderwetse koffiemolen (Nw) 
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rufteletut - ruunenter 

rutteletut (Sz) ['rAtia%t], in an do 
ruttcietut wezen diarree hebben (Sz) 
ruttemetut z. reutciveteut 
ruud z. rude 
ruudzalve z. rudezaivc 
ruuf (Np, 01-NI, Spa) de; ruven; -len 
[ryf] I. ruif Nog even wathooiin doruuf 
doon (Spa), Dc schaopen vretcn ot buj uut 
con ruaf(Np) 
ruug Z. roeg 
ruugbiender z. roegbicnder 
ruughaorig z. rocgbaorij 
ruughouwer z. rooghouwer 
ruugtc z. rocgte 
ruugvoer Z. rocgvocr 
ruugwcg z. rocgwcg 
runi z. rude 
ruum z. room I, III 
ruumschoots z. rocmschoots 
ruumte Ook roemte (Diz, b) de; -s, -n 
['r9mtW'rilm...] 1. waar lets of iemand zich 
bevindt, voortbeweegt Kim we daor nog 
zitton? Is d'r nog gonoeg ruumte? (Nbk), 
Wiy' con betion ruwntegevcn?een beetje 
opzij gaan (Nbk), H15 gafniks glen ruumte 
ging met opzij (Bu), lid  wol glen ruumte 
goven won fiat aan kant gaan (Nw, Ste), 
D'r is ruumte zat U) Gao es an do kaante, 
mack es wat ruumte (01-NI), Daor bej' de 
ruumte we! daar heb je genoeg ruimte 
(Nw), Dat nemt nogal wat ruumte in 
(Nbk), Ruwnte vow zoe'n man of wat! ga 
even opzij, math ruimte (Nbk), We hebben 
et we! an do ruumte hebben genoeg ruimte 
(Np), Now hebben we meer roemte (Diz), 
As ci vuur wat beter branen moot, dan 
kricj' dopook om wat ruumte op 'a rouster 
to kricgen, dan braant ci vuar beter (Dfo) 
2. tussenruimte, afstand die zich vet 
uitstrekt, open dee! D'r zit glen ruunito 
tussen (Nbk), Bt can oolde bocrowacgen 
badden ze ci over ruumte tussen do asson 
tussenruimte, speling (Obk), zo ook Etmes 
Is rap: mit ruurntc (Ow) 3. het vrije veld, 
uitgestrektheid, weinig besehutte plek op 
een vlakte Jim zitten bier aorig op 'e 
ruumte met weinig besehutting, in hat vrij e 
veld (Nbk), Dan moej' d'r naacbs zeker ok 
vaeke viii en dan bin ik bier !iekem 
aiilenig op 'e ruumte (b), Zo op 'e ruumten 
in do veenderijen (..) (i) Hamm en 
Maatien weren at acnhk- we! mit do byron 
ions, mar ze hullen hew voureerst nog mar 

wat op 'e ruumte op de v!akte, zonder 
positie te kiezen (vo), Doe ze lack on 'c 
grote vaort kwainmen, op 'a ruumte 
Gao d'r es uut, gao do ruumte toch es op 
(Bu) 4. vertrek, p!aats omgeven door 
wanden on een zolder do grote nuumtc van 
de karke (ha), Dc meerste onderdukers 
mossen mit con bokrompen ruumte genoe-
gen nemen (Op), In die ruumte wodt met 
stookt (Nbk) 5. !uchtruim, hemel, in in do 
ruumte k!etsen onzin uitkramen, dingen 
zeggen waar men niets aan heeft (Bdie) 6. 
opheffing van benauwdheid op de borst 
(Nbk, Ste) Aj'et wat op 'ebostbebben on 
Ic kriegen daor wat vow goft dat aorig 
ruumte (Ste), Et wodt wat beter, d'r komt 
weer ruumte (Nbk) 7. verlossing van een 
gevoel van beklemming (b) (tot God:) 
Goof oons !ocbt, geef oons ruumte (b) 
ruumte-ofval (1) ['r...] - ruimte-afval 
ruumte-onderzuuk (1) [r ...J - ruimteon-
derzoek 
ruumtebespering (spot.) ['r ...J - ruimtebe-
sparing 
ruumtegebrek ['r ... J - ruimtegebrek 
ruumtepak (spot.) ['r...] - ruimtepak 
ruumtereize (I) [r ... ] - ruimtereis 
ruumteschild (1) ['r...] - mimteschild 
ruumtcschip (1) ['r...] - ruimteschip 
ruumtestesjon (I) ['r...] - ruimtestation 
ruumteveert (1) ['r ... ] - ruimtevaart 
ruumtevlocht (1) - ruimtev!ucht 
ruumtewaopen (Op) [r ... ] - ruimtewapen 
Fattie tieden daenk ik we] es dat de werc!d 
do ondergang tegomoot gaot, mit al die 
kern- on ruunztcwaopens (Op) 
ruun (verspr.) de; runen; runegien, 
muntien [ryn] 1. ruin As con bingstcvool 
sneden is, wodt et een nuwi nuwnd, dan 
bin ze beter to bruken (Obk), Oons heft 
miende con ruun to kopen, doe block et 
lacier con bingst to wezen! (Db), een 
ionjaorigc ruun (El), Die vrouw was zo 
stark as eon ruun (Pe-DbI), ... iskrokeen 
ruun n!.: zo sterk is ze (Sz) 2. vrouw die 
erg sterk is (Bu, Dho, Nbk, Np, Nw, Obk, 
Ow, Wol), erg groot is (Bu) Die ruin 
vorzot moor as twic korc!s (Obk) * Ocb 
Here, ocb Here/V/at scbit oonze mere/V/at 
p1st oonze ruun toeb bruun (Nbk), ...wat 
pist oonze morelV/at schit... (Nw) 
ruunentcr (Obk, Ow, Spa, Ste, Sz, 
Pe-Db!) de; -s; ...tien ['r ... ] 1. éénjarige 
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niurder - ruzie 

ruin Eon ruunenter kan nog filet beleerd 
wooden, Mj is nog tejong (Obk) 
ruurder (Bu, Db, Ma, Obk, Ow) de; -s; 
-tien [ry:ardç] I. iemand die roert 2. (vaak 
york!.) lepel om nice te roeren, d.i. vooral: 
theelepeltje Goof me even con ruurdertien 
vow- do thee (Ma) 
ruurei (Dhau) ['r...] - roerei 
ruuriezer z. rouriezer 
ruurlepel (Dhau) ['ry:r...J - theelepel Mit 
et ruurlopoltien gaon we do thee omme-
ruren (Dhau) 
ruurom z. rouromme 
runronime z. reuronymo 
ruut (ZW, Ld, Obk, Op,  Sz) Ook rule 
(Ste), roe: (verspr. OS, Ste), rut (Nw) et 
[rytl'rytWrutlrAt] 1. bep. onkruid: knop-
kruid (verspr. OS), vooral in Smildiger 
root (Dhau, Ld, Ow), Smildor... (El), zo 
ook Smlldigerniut(Ld), Etsiro woddo van 
Do Smilde baold en dan zat et root daor in, 
dan was d'r bier factor allemaol onkruud 
(Ld) 2. onkruid in het algemeen (Bdie, 
Obk, Op, Ow, Ste): Die oeipels zitten vol 
root (Ow), War zit d'r toch een ruut in veel 
onkruid (Ste), In dat beddo wottels zit heel 
wat ruut (Op), Et is allemaolo ruut in do 
twin (Obk, Ste), ...rut in do tuun (Nw), Die 
ecrappols zatton onder or ruut, d'r was gion 
wioden tegon (Pe-Dbl), Ut zat eon boo] 
ruut in do eorappels (Sz) 3. z. goruut, z. 
ook onder rap 
ruuteide (Ste) de; -n ['rytejdQ] 1. lietz. als 
onkriwdeido, z. aldaar 
ruutrap (Bu) et ['rytrap] 1. schorremorrie, 
hetz. als raprup, vgl. Dat was zok ruutrap 
(Bu) 
ruw z. rouw II, nw 
ruwen (Bu, Dhau, Dfo, Dho, El, Ma, Np, 
Nw, Obk, 01-NI, Op, Ow) Ook rieuwen 
(Bu, Dho, Ld, Nbk, Nw, Op,  Ow, Ste), 
riwwen (Db, Ow) zw. ww.; onoverg; 
ruwde, het ruwd ['ryMip, 'ryhtgp/ 
.rim ... Prim ... ] 1. enigszins staan trappelen: 
van koeien die bijna aan het kalven toe 
zijn, weeën krijgen (bij vee) Hij is wat 
onrustig, dan begint bij to rieuwon, dan 
beginnen do wenon (Nbk, Ste), ...bij staot 
to rieuwon (Ld), Do toe riouwt a! (Bu), 
...bogint to ruwen (Obk, Ma), Die koo is a! 
an It ruwen (Np), Do toe niwt (Nw) 2. 
been en weer bewegen, woolen (Obk, Ow) 
Hi5 fag in 't boddo to ruwen van do koortse 

(Obk), Do baeze lag wat in et logor to 
ruwen, ff5 ton filet stille moor zitten doe 
do bond dichtebiy was on gong d'r vandeur 
(Obk) 3. (schertsend; van een zwangere 
vrouw) tekenen vertonen die op het begin 
van een bevalling wijzen (0th) 4. aan-
stalten maken (met iets) Et wodt aa.nst 
boddegaonstio4 we beginnen mar wat to 
ruwen aanstalten maken om naar bed te 
gaan (Dhau, Np, Dfo), We weren al an It 
ruwon om naor boddo to gaon (Obk), We 
zitten noga] wat topraotcn, mar we moe'n 
baost op bodde, we beginnen haost te 
ricuwon (El, Ld, Nbk, Ste), It bin wat an 
It ruwcn your do reize (Dhau), Vow-dat  et 
volkion do dow-c uut is, is d'r hid wat to 
ruwen (Obk), We bin al drok an It ruwen 
om vot to kominofi (El) 5. snel, haastig 
bijeenbrengen (Bu, Dho) Zo bin drok an It 
ruwen, Xe zitten in eon vorbuzing (Oho), 
Die is aorig an It i-iou won, die brengt et 
spul gauw bi5 meteor (Bu) 6. ruw maken 
(van garen) (Nw) et gaoron ruwen (Nw) 7. 
z. nevon 
ruwerig (Dho, Obk) Ook rieuwerig (Bu, 
Dho, Op, Pe-Dbl, Ste), riwwerig (Rdie) 
['rymorax/'rim ... Prim ... ] 1. rillerig (door 
kou, koorts) 1k was wat ruwonig over do 
huud, it was wat koorsij (Obk), Bin jim 
ok riouwerig? (Pe-Dbl), 1k bin zo 
riouweri, ik kon we] es verkoIon wodden 
(Ste), 1k vuul mij vandaege zo rieuwer%, 
ikkan otnietbaddon (Op) 
ruwgien (Np)  Ook rieuwgien (Ste) et 
['ryattxin/'riM ... ] I. gezegd van iets dat bij 
elkaar hoort en toch niet bij elkaar past, 
met name inzake eon kopje en een 
schoteltje (Np), ook in eon attermaans 
rieuwgien id. (Ste) 
ruwingc (Obk) de ['ryMo(I))go] I. boeren-
gereedschap, wagens, ploegen e.d. 
ruws (Wol) Ook riws (Wol) bn.; -er 
[ryms/rtMs] I. huiverig, rillerig 1k bin riws 
over do roggo(Wol) 
niwvoer z. rauwvoer 
runt z. rouzel 
ruzie Ook roezie (Np, Ste) de; -s 
['ryzi/'ruzi] I. ruzie, onenigheid Die 
wio von kaokoldon dat It leek wel of zo do 
boogsto ruzie baddon (Pe- Dbl), Zo badden 
hoogbopendo roozie (Np), Et ]opt op ruzie 
wit (Nw), Moonsken kin, om kloinigbedon 
wol ruzie kniogen (Obk), Zo kregen d'r 
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haost ruzie omme wie at dregen zol (ba), 
Die man zit avers.] tussen le raegen, gien 
wonder dat d'r ruzie komt (Ld), Ze hebben 
d'r veerder mar glen ruzie over maekt (ba), 
ruzie zzzken ruzie maken (Nbk, 01-NI, 
Ow): 1k pest we] as iene am ruzie to zulcen 
(Nbk), Et moat gewoon cent ruzic wezen, 
carder is at met goad ze willen kennelijk 
graag ruzie maken (Sz) * Slechte scbrie-
vers hebben altied ruzie mit de penne hot 
gereedsehap krijgt do schuld wanneer jets 
niet good Iukt (Nbk) 
ruziemaeken (Nbk) onbep. w. ['r ..j - ru-
ziën, ruzie maken Hoof toch es op tc 
ruziemaeken (Nbk), Die beide bin ok wear 
es an 't ruziemacken (Nbk) 
ruziemacker Ook ruziemaker (WH) ['r...] 
- ruziemaker 
ruziemaker z. ruziemacker 
ruziesehoppen (Ste) ['r...] - ruziën, ruzie 
maken 
ruziezeuker z. ruziezuker 
ruziezuken (verspr.) onbep. w. ['r...] - 
herrien, ruzie zoeken Die fangs ]opt a/tied 
matte ruziezuken (Ld), Ze bin an etruzie-  
zuken (Np, vo, Bu) 
ruziezuker (Nbk, Spa, 5th, Sz, Wol) Ook 
ruziezeuker (Nt, WH) de; -s; -tien ['r...] 1. 
iemand die voortdurend ruzie zoekt Et bin 
van die ruziezukers (Nbk) 
ruzig z. roezig 
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Karst en Saakje Berkenbosch 
Berkoop 

Grietje en Fokke Blaauwbroek 
Liwwadden 

Ybe D. Duursma 
Der Izzerd 

Bruno de Greeve 
Berkoop 

Romeo Heite 
Wolvçge 

Benny Holtrop 
Ooldeboorn 

Lodewiek Hooghiemstra 
Appelschc 

Pieter Jonker 
Dc Haule 

Jouk 
Westervelde 

Jan Keeps 
Oosterwooldc 

Bock Land 

Wiebe Nijboer 
Liwwadden 

Johan Veenstra 
Nijhooltpae 

Gijs de Vries 
Liwwaddcn 

Karol Weber 
Niberkoop 

Hero Workman 
Zacn 

Care! C. Zuil 
Oosterwooldc 

Jelsum 

Piet van der Linden 
Raajtc 

Theodorus Belco van der Linden 
Schoorl 

Anne Brugt van der Meulen 
Doniccrbrock 

Anne Jan van der Meulen 
Snook 

Martin en Lineke van Nieuwenhoven 
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Cooperatieve Voorschotbank b.a. 
Olcieberkoop 

CO-SPONSORS 

STICUTING LANDBOUWSCHOOLFONDS OLDEBERKOOP 

RABOBA}4XEN BOYL-NOORDWOLDE EN WOLVEGA EO 

DIDDENS TRANSLATIONS 	Scheeneweg 25, 8488 BC Nijehoitwolde 
Engels-Frans-Duits 	 Tel. (0561)614136 - Fax (0561)614172 

De vertalers veer het bedrijtsleven 

PABOBANKEN IN DE GEMEENTE OOSTSTELLJNGWERF 

t PLUSFOOD 1W - KU'- EN KALKOENSPECIALITEJTEN 
Oosterwolde 

BC€KI-W'CEL Van Harenstraat 32, Wolvega 
ZWH(STRA 

ROTARY-CLUB OOSTERWOLDE (Fr.) - District 159 - Club 144 
MIt respekt veur hew vroggere lid Henderk Jehannes Bergveld 

STELUNGWERF - NIEUWSBLAD VOOR ZUID- OOST FRIESLAND 
Postbus 9, 8470 AA Wolvega 

r LEEUWARDER COURANT 

I 	Uitgeverij Van Nieuwenhoven b.v. 
(Nicuwe Ooststellingwerver/Aanpakken) 






